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editoriaal

Wie had nog durven dromen dat we voor 
het einde van het jaar een nieuwe rege-
ring zouden hebben? Na vele maanden 
onderhandelen is er dan toch een resul-
taat uit de bus gekomen. Van de nieuwe 
regering wordt nu een grote dadendrang 
verwacht, om toch een beetje van de ver-
loren tijd in te halen. Toch zou het goed 
zijn om vooraf nog heel even te bezinnen. 
De periode tussen oud en nieuw is daar 
uitermate geschikt voor.

Een nieuw jaar is, net als een nieuwe re-
gering, altijd een beetje een nieuwe start. 
Mooie voornemens horen daarbij. Dat is 
goed, zolang het maar geen naïeve en on-
realistische voornemens zijn. Die leiden 
alleen maar tot een pijnlijke ontnuch-
tering twee weken later, als we weer in 
onze oude gewoonten vervallen. Dat er 
een nieuwe regering is, is dus goed. Maar 
daarmee zijn de problemen nog niet van 
de baan. We moeten keuzes maken en 
nieuwe wegen durven verkennen.

In deze verwarrende tijden van grenzelo-
ze mogelijkheden en verwachtingen ener-
zijds en erg beperkte middelen ander-
zijds, wordt de gekozen weg paradoxaal 
genoeg best een soort van back to basics. 
We hebben allemaal, zowel zorgbieders 
als zorgvragers, veel noden, grote wensen 
en hoge verwachtingen. Maar we botsten 
allemaal op de grenzen van de financiële 
en menselijke middelen. De crisis drukt 
ons met de neus op de harde feiten.

Back to basics betekent keuzes durven 
maken. Wat behoort tot de kern van onze 
gezondheidszorg en wat zijn franjes? Wat 
is need to have en wat is nice to have? Wel-
ke doelstellingen hebben we en wat zijn 
de prioriteiten? Het klinkt gek, maar een 
helder en eenduidig antwoord op deze 
vragen zou al een groot deel van de oplos-
sing zijn. Zolang deze vragen niet hardop 
gesteld en beantwoord worden, blijft het 
beleid wat aanmodderen in de marge.

Het antwoord is nochtans niet zo moei-
lijk. Een goede gezondheidszorg staat of 
valt met een goede, toegankelijke en kwa-
liteitsvolle basiszorg voor iedereen. Die 
basiszorg, die vooral (maar niet uitslui-

Back to basics
tend) op de eerste en de tweede lijn zit, 
vormt de kern. Als we het daarover eens 
zijn, dan moeten we ervoor zorgen dat in 
tijden van crisis in de eerste plaats die ba-
siszorg gegarandeerd blijft en voldoende 
brandstof krijgt.

Is die basiszorg voldoende? Neen, onge-
twijfeld niet. Er zijn erg veel noden die 
de basiszorg overstijgen, maar niettemin 
heel pertinent zijn. Hoe meer van die 
noden we tegemoet kunnen komen, hoe 
beter. Maar dat mag nooit ten koste gaan 
van de basiszorg. Dat is een kwestie van 
prioriteiten en van gezond verstand. Eerst 
de fundamenten en pas dan, in de mate 
van het mogelijke, nog wat toeters en 
bellen. Een kers op de taart? Heel graag! 
Maar laat ons eerst zorgen dat elke burger 
in dit land zijn dagelijks brood heeft.

Als een kind ziek is, dan moeten mensen 
in een ziekenhuis dichtbij huis geholpen 
kunnen worden. Als iemand een nood-
zakelijke rugoperatie laat uitvoeren, dan 
kan het niet dat hij daarvoor uit eigen 
beurs 2.000 euro moet betalen, terwijl 
tal van veel minder essentiële behande-
lingen wél helemaal terugbetaald wor-
den. Back to basics is een pleidooi voor 
essentiële keuzes. Een pleidooi ook voor 
een efficiënte samenwerking tussen zorg-
aanbieders die samen een continuïteit 
van zorg garanderen. Als we het daarover 
eens zijn en ook consequent het beleid en 
de uitvoering daarop richten, dan blijft 
onze gezondheidszorg zonder problemen 
overeind, zelfs in moeilijke tijden.

Laat ons er samen werk van maken in 
2012! In afwachting wens ik u allen een 
vredig Kerstmis, prettige feestdagen en 
een voorspoedig nieuw jaar.

Peter Degadt 
Gedelegeerd bestuurderPeter Degadt



Minister Vandeurzen:  
“We zetten alles op alles”

Vlaanderen heeft de komende jaren et-
telijke tienduizenden zorgverleners no-
dig. “Er is dus actie nodig”, zegt minister 
Vandeurzen. “We beseffen misschien 
nog te weinig hoe belangrijk dat is voor 
de warme samenleving die we voor ogen 
hebben. De promotie van zorgberoepen is 
één van onze belangrijkste bekommernis-
sen. Zorgambassadeur Eleonora Holtzer, 
zelf o.a. verpleegkundige van opleiding, 
leidt de acties voor de promotie van zorg-
beroepen.” 

“Onze inspanningen zijn in eerste instan-
tie gericht op een correcte beeldvorming”, 
zegt Eleonora Holtzer. “Er overleven nog 
altijd foute percepties over zorgberoepen. 
De jobs in zorg en welzijn zijn enorm ge-
evolueerd en bieden erg veel troeven. 
Daar willen we mogelijke kandidaten van 
doordringen en daarvoor zetten we alles 
op alles.” 

De campagne voor de promotie van zorg-
beroepen zit nu in een stroomversnelling. 
De acties zijn niet alleen meer gericht op 
zorg, maar ook op welzijn. Een belangrijk 
element in de campagne is het ‘werkplek-
leren’ met ‘inleefmomenten’. Geïnteres-
seerden kunnen in 240 instellingen ver-
spreid over heel Vlaanderen en Brussel 
‘proeven’ van de zorgsector en voor zich-
zelf uitmaken of een job in zorg of welzijn 
iets voor hen is.

De campagne loopt vooral via de web-
site www.ikgaervoor.be en via Facebook. 
Op die manier wil de campagne jonge-
ren bereiken. Op de website staan, naast 
heel veel informatie, onder meer ludieke 

Campagne zorgberoepen ‘Ik ga ervoor’

filmpjes met verborgen camera waarin 
zorgverleners worden beetgenomen. 
Zorgvoorzieningen kunnen ook gratis 
affiches downloaden en personaliseren. 
Hoe meer zichtbaarheid de campagne 
krijgt, hoe sterker de impact.

Dag van de Zorg

Het aantal kandidaten dat een zorgop-
leiding volgt, zit ondertussen gelukkig 
in stijgende lijn. Voor de opleidingen 
polyvalent verzorgenden is het aantal 
inschrijvingen met 6,5% toegenomen te-
genover 2008. Voor zorgkundigen beloopt 
de stijging 43%, maar dat is een effect 
van de wetgeving: verzorgenden die zorg-
kundige willen worden, kunnen dat door 
een extra opleiding te volgen. Die optie is 
bepaald populair, maar levert netto geen 
extra mankracht voor de sector op. Voor 
verpleegkunde hebben zich sinds 2009 
26% meer kandidaten gemeld. “Dat is 
best aardig,” zegt zorgambassadeur Holt-
zer, “maar gezien de noden in de sector 
nog onvoldoende.” 

“Op zondag 18 maart vindt in Vlaande-
ren ook de eerste editie van de Dag van 
de Zorg plaats”, zegt Eleonora Holtzer. 
“Daar werken we intensief aan mee. Het 
wordt een krachtig signaal van transpa-
rantie en positieve beeldvorming. Dag 
van de Zorg toont het zorglandschap in 
zijn grote en nog onvoldoende gekende 
verscheidenheid. Als werken met hoofd, 
hart en handen − in die combinatie − je 
wat zegt, dan moet je die dag op pad om 
op ontdekkingstocht te gaan.”

Zorgvoorzieningen kunnen gratis affiches 
downloaden van de campagne ‘Ik ga ervoor’.

Vlaams minister van Welzijn, Volks-
gezondheid en Gezin Jo Vandeurzen 
heeft de vernieuwde website bekend-
gemaakt van de campagne die zorgbe-
roepen promoot. “We brengen de cam-
pagne nu in een stroomversnelling en 
breiden ze uit naar de sector welzijn 
en andere zorgberoepen.” De voor-
stelling gebeurde in aanwezigheid van 
Brussels minister Grouwels en ruim 
honderdvijftig vertegenwoordigers uit 
de sector die mee de campagne heb-
ben verwezenlijkt.

Zoals u misschien wel weet, maakt Zorg-
net Vlaanderen regelmatig beeldrepor-
tages over actuele politieke thema’s, 
relevante dossiers of mooie praktijkvoor-
beelden. Voortaan bundelen we die op 
Youtube op een eigen ‘kanaal’, waarop u 
zich kunt abonneren.

U kunt zich abonneren op dit Youtube-
kanaal door eenvoudigweg te surfen naar 

Volg de beeldreportages van Zorgnet Vlaanderen
bit.ly/zorgnetvlaanderen, en daar op de 
gele knop ‘abonneren’ te klikken. Op die 
manier krijgt u de nieuwste beeldreporta-
ges rechtstreeks in uw mailbox en hoeft u 
dus niet telkens zelf op zoek te gaan naar 
het gewenste beeldmateriaal.

U vindt op het kanaal op dit moment 
onze meest actuele filmpjes over de top-
prioriteiten van Zorgnet Vlaanderen voor 

een nieuwe regering, goede zorg bij 
etnisch-culturele diversiteit (ethische 
reflectie én de praktijk), het tekort 
aan pediaters...

We wensen u alvast veel kijkplezier 
toe en zouden het waarderen mocht 
u suggesties voor boeiende beeld-
reportages aan ons overmaken via  
cz@zorgnetvlaanderen.be
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Informatiebank dementieonderzoek  
gelanceerd
Op 28 november 2011 heeft  prof. dr. Philip 
Scheltens, directeur van het Alzheimer-
centrum van het VU Medisch Centrum 
Amsterdam, een nieuwe grote informatie-
bank dementieonderzoek geopend. In de 
informatiebank worden ruim 120 onder-
zoeken, gericht op de kwaliteit van leven 
van mensen met dementie en hun naas-
ten, toegankelijk gemaakt voor familiele-
den en zorgverleners. De informatiebank 
is onderdeel van het populaire dementie-
portaal www.moderne-dementiezorg.nl. 

Rond de zorg voor mensen met dementie 
wordt veel praktisch onderzoek gedaan. 
De onderzoeksresultaten en de toepas-
sing van die resultaten bij zorgvoorzie-
ningen en bij mensen thuis, zijn in te 
kleine kring bekend. Dat was de reden om 
de informatiebank te ontwikkelen, waar-
aan ruim een jaar is gewerkt. Veel tijd en 

energie is gestoken in de ‘vertaling’ van 
wetenschappelijke rapporten naar inspi-
rerende informatie in de taal van familie-
leden en zorgverleners.

Op dit moment zijn er zo’n 120 onder-
zoeken beschikbaar, met per onderzoek 
een eigen pagina met bronvermelding, 
een korte samenvatting, de belangrijkste 
conclusies en een link naar het volledige 
onderzoeksrapport. De onderzoeken zijn 
overzichtelijk ingedeeld in een twaalftal 
hoofdrubrieken, zoals eten en drinken, 
activiteiten, woonvormen en beleving, 
en gedrag. Daarnaast zijn er ook honder-
den korte films te bekijken.  

Naast de informatiebank dementieonder-
zoek staan op de website ook al honder-
den korte films over dementie, een infor-
matiebank over praktische hulpmiddelen 

kort

nIeuw boek van nvkvv

Pluriculturele zorg, 
ook onze zorg
We leven in een multiculturele maat-
schappij. Zowat één miljoen van de elf 
miljoen inwoners in België is van bui-
tenlandse afkomst. Zij worden zoals 
iedereen geconfronteerd met gezond-
heidsproblemen en doen hierbij ook 
een beroep op de gezondheidszorg. 
De werkgroep pluriculturele zorg van 
het NVKVV publiceerde hierover een 
boek.

Verpleegkundigen, vroedvrouwen en 
zorgkundigen komen in de uitoefe-
ning van hun beroep alsmaar vaker 
in aanraking met de moeilijkheden, 
maar ook met de mogelijkheden van 
deze diverse patiëntenpopulatie. Om 
kwaliteitsvolle zorg te kunnen leve-
ren aan iedereen die dat nodig heeft, 
moeten verpleegkundigen, vroed-

vrouwen en zorgkundigen kennis over en 
inzicht verwerven in de etnische achter-
grond van hun patiënten.

De auteurs zijn verpleegkundige, vroed-
vrouw, maatschappelijk werker of 
psychotherapeut. Zij hanteren als uit-
gangspunt dat de verpleegkundige, de 
vroedvrouw en de zorgkundige over de 
cultuur en de religie heen naar de mens 
kijken en die onbevooroordeeld benade-
ren. Alleen als een probleem cultuur- of 
religiegebonden is, zal de zorgverlener dit 
verder onderzoeken voor het welzijn van 
de patiënt en om de vertrouwensrelatie 
met de patiënt te bevorderen.

Communicatie en relatie krijgen in het 
boek ruim aandacht. De auteurs bespre-
ken in dertien thema’s verschillende her-

bij dementie, tientallen links naar rele-
vante dementiewebsites en informatie 
over enkele populaire dementieboeken.

Vlaanderen?

Ook in Vlaanderen werkt het Expertise-
centrum Dementie aan een dergelijke 
databank. “Op dit moment werken we 
volop aan de integratie en het online ter 
beschikking stellen van de catalogi van 
de regionale documentatiecentra van 
ECD Paradox en ECD Foton”, vertelt we-
tenschappelijk medewerker Patrick Ver-
haest. “Vanaf het voorjaar van 2012 willen 
we via hetzelfde systeem ook digitale in-
formatie ter beschikking stellen, maar dan 
aangevuld met duiding van onze kant.”

www.moderne-dementiezorg.nl 
www.dementie.be

kenbare situaties die zij ervaren hebben 
en leggen uit hoe zij de specifieke proble-
men opgelost hebben. Waar nodig wordt 
ook verwezen naar de Belgische wetge-
ving.

De meeste auteurs behoren tot de werk-
groep pluriculturele zorg van de beroeps-
organisatie voor verpleegkundigen en 
vroedvrouwen van het NVKVV.

‘Pluriculturele zorg, ook onze zorg’, Werk-
groep pluriculturele zorg NVKVV, Standaard 
Uitgeverij, 22,95 euro. Meer informatie op 
www.nvkvv.be.
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“Ik hoop echt dat  

de mayonaise pakt”



IntervIew met guy peeters,  
kersvers voorzItter van de 
soCIalIstIsChe mutualIteIt

maandag 28 november. voor het eerst sinds vele maanden is er een 
reëel uitzicht op een nieuwe federale regering. wij hebben die dag 
een afspraak met guy peeters, de algemeen secretaris van de  
socialistische mutualiteit. het wordt in zekere zin een  
‘afscheidsinterview’, want peeters ruilt zijn functie als algemeen  
secretaris voor die van voorzitter. toch blijft hij voltijds actief.  
werk genoeg op de plank! een herfinanciering van de ziekenhuizen, 
bijvoorbeeld. of een strenger 
geneesmiddelenbeleid in de  
woonzorgcentra. maar we 
openen het gesprek uiteraard  
met de politieke situatie.

Guy Peeters: Ik begrijp dat het een zeer 
moeilijke oefening is geweest. En ik erken 
dat er inspanningen zijn gebeurd om de 
patiënt te beschermen. Tegelijk legt het 
begrotingsakkoord ongeziene besparin-
gen op aan de ziekteverzekering. Volgend 
jaar moet ze 2,3 miljard euro besparen en 
tegen 2014 loopt de inspanning op tot 3,2 
miljard euro. Wij steunen maatregelen 
die leiden tot een betere, meer betaalbare 
en meer doelmatige gezondheidszorg. 
We moeten werk maken van een nieuwe 
ziekenhuisfinanciering, een plafond-
prijsmodel voor geneesmiddelen intro-
duceren en beter toezien op het gebruik 
van geneesmiddelen in de woonzorg-
centra. Dat zijn positieve evoluties. Maar 
het keurslijf waarin de gezondheidszorg 
gedwongen wordt, is erg krap. Voor 2012 
rekent de overheid op een onderbenut-
ting van 320 miljoen en een besparing 
van 425 miljoen euro. Dat is mogelijk, 
maar dan moet er vaart gemaakt worden 
met de structurele ingrepen. We zullen 
een sterke minister en een sterke regering 
nodig hebben. Na vele maanden discus-
siëren zal de mayonaise nu toch moeten 
pakken. Zo niet dreigt de patiënt uitein-
delijk toch de rekening gepresenteerd 
te krijgen. Ook op de tariefakkoorden 
zal streng moeten worden toegezien. Er 
wordt volgend jaar aan de artsen een 
inspanning gevraagd van bijna 130 mil-
joen euro, onder meer door een niet-in-
dexering in de technische specialismen. 
Het kan niet de bedoeling zijn om die in-
spanningen via extra supplementen door 
te rekenen aan de patiënten. Als te veel 
artsen uit de conventie stappen, moet de 
regering desnoods maar tarieven opleg-
gen. Wij zullen er alles aan doen om de 
toegankelijkheid, de betaalbaarheid en 
de kwaliteit van de gezondheidszorg te 
vrijwaren, ook in deze moeilijke tijden. Ik 
stoor me aan het gemak waarmee sommi-
gen, waaronder VOKA, de gezondheids-
zorg onder vuur nemen. De inspanningen 
die nu op tafel liggen gaan erg ver. Maar 
het akkoord bevat ook positieve elemen-
ten. Het voorschrijven op stofnaam voor 
maagzuurremmers en antibiotica is iets 

waarvoor wij al lang pleiten. Ook het ver-
der uitdiepen van de referentiebedragen 
in ziekenhuizen is een goede zaak. Als 
ziekenfonds zullen wij toezien op een cor-
recte uitvoering en zullen wij ook de pa-
tiënt goed voorlichten. De betaalbaarheid 
voor de patiënt primeert voor ons.

Er zijn structurele maatregelen nodig, 
waaronder een herfinanciering van de 
ziekenhuizen?
Wij pleiten hier al jaren voor. De duale 
financiering via het Budget Financiële 
Middelen (BFM) enerzijds en de afdrach-
ten van artsenhonoraria anderzijds, heeft 
zijn beste tijd gehad. We moeten streven 
naar een doelmatiger financiering. Het 
systeem van de referentiebedragen kan 
versterkt worden, bijvoorbeeld door er 
nieuwe ingrepen in op te nemen. Of we 
kunnen werken aan een integrale finan-
ciering. Het lijkt me logisch dat de zieken-
huizen in dat debat betrokken worden. 
Dat mag geen debat onder ziekenfondsen 
en artsen alleen blijven. We hebben nood 
aan meer betrokkenheid en meer trans-
parantie. Ik reken erop dat de minister 
van Sociale Zaken hier werk van maakt.

Dat wordt al jaren gezegd. Hoe komt 
het dat het zo lang duurt?
Omdat het raakt aan de eigenheid van 
onze structuren. Die verander je niet 
zomaar. Het institutionele overleg tus-
sen artsen en ziekenfondsen heeft lang 
gewerkt. En natuurlijk staat iedereen op 
zijn strepen. Sommigen voelen zich nog 
altijd goed in de bestaande structuren. 
De artsen staan niet te springen om de 
ziekenhuizen erbij te halen. En ook de 
ziekenfondsen niet altijd, laat ons eerlijk 
zijn. Het is vooral een kwestie van ver-
trouwen. Dat vertrouwen moet groeien. 
Alleen zo krijg je meer transparantie. 
Maar ik heb er een goed oog in. De jon-
gere generaties artsen zijn meer gericht 
op samenwerking en overleg.

Weet u, ik ben al 23 jaar in functie en 
al die tijd woedt de discussie over een 
herijking in de nomenclatuur. De situ-
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atie vandaag is schrijnend. Kijk naar de 
psychiatrie. We moeten dringend werk 
maken van nieuwe arbeidsvoorwaarden. 
Ook het beroep zelf moet geherdefineerd 
worden, beter afgestemd op de taken en 
opdrachten van psychologen en parame-
dici. Het onderwijs zal nieuwe, aangepas-
te opleidingsvormen moeten uittekenen. 
Ook de pediaters, de geriaters en de an-
dere intellectuele specialismen verdie-
nen een beter statuut. Vandaag zijn het 
de best georganiseerde artsengroepen, 
zoals de radiologen, die met de lekkerste 
brokken gaan lopen. Andere disciplines, 
bijvoorbeeld de huisartsen, zijn minder 
hecht georganiseerd en nemen minder 
eenduidige standpunten in. Dat is jam-
mer, want hun positie in de maatschap-
pij is zeer belangrijk. In de vertrouwens-
barometer staat de huisarts nog altijd op 
de eerste plaats. Een huisarts heeft een 
geweldige invloed op het dagelijkse le-
ven van veel mensen: chronisch zieken, 
oudere mensen, zorgbehoevende perso-
nen...  Hun stem, en de stem van de jon-
gere generaties artsen in het algemeen, 
wordt te weinig gehoord in het RIZIV en 
de Medicomut. Maar er beweegt toch een 
en ander.

In het begrotingsakkoord is ook spra-
ke van een strenger geneesmiddelen-
beleid in de woonzorgcentra.
Dat zal nog verder uitgewerkt moeten 
worden. Maar het lijkt mij een goede zaak 
dat de coördinerend en raadgevend arts 
(CRA) meer verantwoordelijkheid krijgt 
en dat het therapeutisch formulier aan 
belang wint. Ik ben de jongste jaren zelf 
vrij vaak in woonzorgcentra gekomen, 
onder meer voor mijn ouders. Wat ik daar 
zie, is niet altijd even fraai. De gemiddel-
de bewoner krijgt 8 verschillende soorten 
medicatie en dat kan oplopen tot zelfs 22 
verschillende pilletjes. Dat is te veel. Ie-
dereen voelt dat er iets niet klopt. Je kunt 
niet zomaar alle voorgeschreven medica-
tie gaan opstapelen. Dat is niet gezond 
en het is een verspilling van middelen. 
Goede afspraken en duidelijker verant-
woordelijkheden moeten hierin verbete-
ring brengen.

Ziekenfondsen spelen een belang-
rijke rol in het informeren van pa-
tiënten. Meer en meer wordt ook met 
lijstjes uitgepakt waarin ziekenhui-
zen onderling worden vergeleken. 
Die lijstjes worden niet altijd in dank 
aanvaard.
Er is inderdaad een zekere pleinvrees. 
Onterecht, denk ik. We moeten die vrees 
overwinnen en naar de kern van de zaak 

durven gaan. Uit een studie van de Soci-
alistische Mutualiteit blijkt dat er enorm 
grote prijsverschillen bestaan tussen zie-
kenhuizen voor twaalf courante ingrepen, 
zoals een bevalling of een knieoperatie. 
Wij willen graag weten hoe die verschil-
len te verklaren zijn. Patiënten hebben 
recht op die informatie. We zijn van plan 
om in de toekomst nog meer vergelijkende 
onderzoeken te doen en te publiceren. Dat 
hoeft niet per se in een sfeer van achter-
docht te gebeuren. In West-Vlaanderen 
wisselen de twee grote landsbonden en 
de ziekenhuizen op vrijwillige basis gege-
vens uit. Ook Vlaanderen heeft een eerste 
stap gezet richting Vlaamse kwaliteits-
indicatoren voor ziekenhuizen, en dit in 
samenspraak met alle betrokken partijen. 
Uiteindelijk heeft iedereen daarbij te win-
nen. Als we vragen hebben, zitten we sa-
men aan tafel. Niet met het doel om een 
ziekenhuis schade toe te brengen, maar 
om samen oplossingen te zoeken. Wij be-
schikken over zeer veel gegevens, ook over 
de zorg in de ziekenhuizen. Het is onze 
morele plicht om die kennis te gebruiken. 
Alleen zo kunnen we samenwerken aan 
een voortdurende kwaliteitsverbetering.

Is het vaak ook niet een kwestie van 
communicatie? Regelmatig pakken de 
ziekenfondsen eerst groot en sensatio-
neel uit in de pers, op de kap van de zie-
kenhuizen of de woonzorgcentra. Pas 
daarna, als de sfeer grondig verpest is, 
wordt met de voorzieningen overlegd.
We moeten de dialoog met de ziekenhui-
zen en de woonzorgcentra alle kansen 
geven. Maar als dat niet werkt, moeten 
we onze rol spelen. Ook in de pers. En we 
zullen die rol ook in de toekomst assertief 
opnemen. We willen geen wilde verha-
len verspreiden of een Michelingids van 
de ziekenhuizen uitbrengen. Maar een 
shock effect blijkt soms wel nodig om de 
sector de ogen te openen. Onze gegevens 
zijn legitiem en er niets mee doen, zou 
moreel onaanvaardbaar zijn. De voor-
zieningen eisen wel terecht gevalideerde 
gegevens. Daarover kunnen we afspraken 
maken. Dat gebeurt trouwens best inter-
mutualistisch.

Worden ziekenfondsen ondertussen 
zelf niet meer en meer commerciële 
organisaties? De concurrentie onder-
ling en met private verzekeraars is 
vaak hard. En ook op het gebied van 
de thuiszorg en de thuisverpleging 
zijn de ziekenfondsen actieve spelers 
op de markt.
De concurrentie tussen de ziekenfondsen 
wordt in de hand gewerkt door de Onaf-

hankelijke Ziekenfondsen, die zich met 
flashy marketing expliciet op een jonge-
renpubliek richten en oudere mensen 
afstoten. Dat ondergraaft de geest van 
solidariteit, die de kern van onze ziekte-
verzekering vormt. Natuurlijk worden we 
daar zenuwachtig van. Her en der zijn er 
de afgelopen jaren ook ‘accidenten’ ge-
beurd bij verschillende ziekenfondsen. 
Het is belangrijk dat we ons blijven fo-
cussen op onze corebusiness: de gezond-
heidszorg. Met dien verstande dat ook 
een gezonde voeding, beweging en pre-
ventie daarvan deel uitmaken.

De controle op de ziekenfondsen is de 
jongste jaren overigens sterk toegeno-
men. De wetgeving is aangepast op aan-
sturen van de private verzekeraars. Er 
zijn wettelijke regels opgelegd voor de 
leeftijdsgrenzen. We worden streng in het 
oog gehouden.

Wat de thuiszorg en de thuisverpleeg-
kunde betreft, dat is een ander verhaal. 
De traditionele ziekenfondsen zijn altijd 
al actief geweest op die terreinen. De 
christelijke zuil doet dat onder de vlag 
van Familiehulp en het Wit-Gele Kruis, de 
liberale bond heeft Solidariteit voor het 
Gezin. Bij ons gebeurt alles onder de vlag 
van de Socialistische Mutualiteit. Dat 
zorgt voor een andere perceptie, al gaat 
het om aparte entiteiten.

De markt voor de thuiszorg en de thuis-
verpleging breidt uit met de vergrij-
zing. Ook vanuit de residentiële zorg 
wordt meer en meer een beroep gedaan 
op ondersteuning vanuit de thuiszorg. 
Het Kenniscentrum (KCE) heeft be-
rekend dat er de komende jaren per 
jaar 1.600 tot 3.500 nieuwe plaatsen 
nodig zijn in de residentiële ouderen-
zorg. Dat wordt dus alle hens aan dek. 
Wij zijn absoluut geen vragende partij 
voor een vermarkting, onze voorkeur gaat 
uit naar de non profit. Maar stel dat een 
commercieel initiatief een beroep doet 
op ons om thuiszorg te leveren in een ser-
viceflat, dan zou het onverantwoord zijn 
om daar niet op in te gaan. Tenminste, zo-
lang aan onze criteria van betaalbaarheid 
en toegankelijkheid wordt voldaan.

Verwacht u de komende jaren een ver-
snelde commercialisering van de ge-
zondheidszorg?
Ik zie de evoluties in andere landen, maar 
ik heb de indruk dat er bij ons vooral veel 
over gepraat wordt. Er zijn her en der wel 
initiatieven, maar toch vrij beperkt. Het is 
moeilijk te voorspellen wat de toekomst 
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zal brengen. Maar het onderscheid tus-
sen openbare woonzorgcentra, vzw’s en 
commerciële voorzieningen is niet altijd 
zwart-wit. Je hebt in alle drie de groepen 
zowel goede als minder goede voorzie-
ningen. Het is de kwaliteit die primeert 
voor ons, niet het soort initiatiefnemer. 
Al gaat mijn voorkeur uit naar nonprofit-
initiatief.

Vindt u overigens dat ons land zich 
goed voorbereidt op de vergrijzing?
Helemaal niet! Ik geef al vijftien jaar le-
zingen over wat er moet gebeuren om de 
vergrijzing op te vangen. Ik heb daarvoor 
niet zelf het warm water uitgevonden, 
er zijn voldoende internationale studies 
en ook ons eigen KCE weet waar de kle-
pel hangt. Als ik mijn teksten uit het jaar 
2000 herlees, dan zie ik vaak verwijzin-
gen naar 2012, het jaar waarin we klaar 
hadden moeten zijn. Maar we zijn hele-
maal niet klaar! We hebben met zijn allen 
heel veel tijd verloren. Bijvoorbeeld op 
het gebied van de invulling van de zorg-
beroepen, met aangepaste opleidingen. 
Mijn hoop was ook altijd dat de jonge 
generatie allochtonen beter ingeschakeld 
zou worden in de zorgsector. Maar dat is 
nog niet gelukt. Het is een collectief falen 
van onderwijs, zorg en hangt allicht ook 
samen met mentaliteitsverschillen. In die 
zin is België op en top een Latijns land. 
De cultuurgrens is de Moerdijk, niet de 
taalgrens. Wij zijn altijd wat later met op-
lossingen. Maar, we zijn ook goed in het 
inhalen van onze achterstand. Ik vind dat 
de Vlaamse overheid vandaag wel goed 
bezig is.

Bent u blij met de bevoegdheidsover-
drachten van de federale naar de 
Vlaamse regering?
Dat is voor ons nooit een heilige koe ge-
weest. Ik sta achter de overdracht van de 
ouderenzorg. Voor mij had ook de thuis-
verpleging overgeheveld mogen worden. 
Want ja, er zijn cultuurverschillen en de 
nood aan ouderenzorg is nijpender in 
Vlaanderen. Als ziekenfonds zullen we die 
ontwikkeling uiteraard van nabij volgen. 
Ik ben net terug uit Zuid-Indië. Daar is 
het normaal dat men bij de ouders gaat 
inwonen. Ook hier zie je een evolutie naar 
meer samenwonen van generaties. Denk 
aan de kangoeroewoningen. Uit eigen 
peilingen blijkt dat kandidaat-bewoners 
tien jaar geleden een serviceflat verkozen 
boven een woonzorgcentrum. Vandaag 
geven kandidaat-bewoners de voorkeur 
aan de nabijheid van een woonzorgcen-
trum. Oudere mensen zien ook graag dat 
woonzorgcentra samenwerken met een 

kinderopvang. Er beweegt dus wel wat. 
En er zijn nog vele mogelijkheden. Een 
woonzorgcentrum zou perfect kunnen 
samenwerken met een beschutte werk-
plaats. Er zijn tal van win-winsituaties 
denkbaar.

Naast de sociale zekerheid op fede-
raal niveau zien we meer en meer ini-
tiatieven van sociale bescherming op 
Vlaams niveau. Een goede evolutie?
In het Vlaams regeerakkoord van 2009 
heeft iedereen wel iets binnengehaald. 
Voor ons was de maximumfactuur in de 
thuiszorg erg belangrijk. Die is nu volop 
in voorbereiding. Wat de kindpremie be-
treft, daarover zal nog een grondig debat 
gevoerd worden, denk ik. En dan is er nog 
de Vlaamse hospitalisatieverzekering die 
in het regeerakkoord staat. Op zich zijn 
we daar niet tegen, natuurlijk. Maar we 
willen als actor wel onze rol spelen in 
dat debat. Wij willen mee aan tafel zitten. 
Niet vanuit een paternalistische houding, 
maar wel omdat het instrumentarium 
waarover we beschikken erg waardevol 
kan zijn in het debat. Ik voel echter bij 
een deel van de Vlaamse administratie 
een zekere allergie tegenover de zieken-
fondsen. Jammer, want we kunnen een 
meerwaarde bieden, ook op Vlaams ni-
veau. Dat gaan we ook bewijzen.

De Vlaamse zorgverzekering is onder-
tussen goed ingeburgerd, al blijft dat 
initiatief voor veel mensen onzichtbaar. 
Mensen nemen te veel zaken als vanzelf-
sprekend aan. Ze kennen de echte prijs 
van veel voorzieningen niet meer. Als 
ziekenfonds willen we die didactische rol 
meer opnemen in de toekomst. 

Op het ogenblik dat dit interview ver-
schijnt, is er allicht een nieuwe re-
gering. Maar daarmee zijn niet alle 
problemen van de baan. Sommigen 

voorspellen hevige sociale onrust de 
komende maanden?
De onrust en de angst zijn aanwezig bij 
de mensen. Mijn buikgevoel zegt dat de 
angst groter is dan de woede. De men-
sen zijn terecht kwaad op de banken en 
als de mensen bij Arcelor Mittal op straat 
komen, is dat volledig legitiem. Maar het 
liberale discours van Europa heeft ons in 
zijn greep, ook al kan de sociaaldemocra-
tie daar eigen antwoorden op bieden. Er 
is een groot gevoel van onzekerheid bij de 
jongeren. Ik hoop echt dat de mayonaise 
pakt in de regering, anders vrees ik het 
ergste. Er moet vertrouwen zijn. Als het 
pakket maatregelen in de gezondheids-
zorg niet volledig en tijdig wordt uitge-
voerd, dan komen er meer mensen in de 
armoede, ook uit de middengroepen. We 
hebben een daadkrachtige regering no-
dig die duidelijkheid brengt en onzeker-
heid wegneemt. Met de sociale onrust zal 
het dan ook wel meevallen, denk ik.

Binnenkort geeft u als algemeen se-
cretaris de fakkel door aan Paul Calle-
waert om zelf het voorzitterschap van 
Mark Elchardus over te nemen. Wie 
heeft eigenlijk het meest te zeggen: de 
voorzitter of de algemeen secretaris? 
En blijft dat zo?
(lachend) Hier volgen we de regels van 
de good governance, wees gerust! De al-
gemeen secretaris neemt de dagelijkse 
leiding op zich, samen met zijn Frans-
talige collega. Hij treedt ook extern als 
vertegenwoordiger van de Socialistische 
Mutualiteit op de voorgrond. Zelf zal ik 
als voorzitter voltijds blijven werken, 
maar dan vooral op het strategische ni-
veau. Na 23 jaar ben ik blij de fakkel te 
kunnen doorgeven aan een jonger ta-
lent. Maar met mijn 60 jaar ben ik nog 
lang niet aan pensioen toe. Dat zou in 
de huidige omstandigheden geen goed 
signaal zijn.

Guy Peeters: “We dienen de dialoog met de
ziekenhuizen en de woonzorgcentra alle kansen  
te geven. Als dat niet werkt, moeten we onze rol  
spelen. Ook in de pers. En we zullen die rol  
ook in de toekomst assertief opnemen.”
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ontsChottIng wonen en welzIjn In de praktIjk In antwerpen

GGZ

“Mensen zijn veel verdraagzamer  

dan we soms denken”

niet alleen de muurtjes tussen de verschillende zorgsectoren verdwijnen langzaam maar zeker, 
ook de schotten tussen zorg en enkele aanpalende sectoren worden gesloopt. zo bundelen de 
ministers Freya van den bossche en jo vandeurzen de krachten voor een samenwerking tussen 

wonen en welzijn. uit honderd ingediende dossiers werden elf ‘experimentenprogramma’s’  
goedgekeurd. eén daarvan is ssega in antwerpen. zorgwijzer ging praten met de verschillende 

betrokkenen. stafmedewerker ggz yves wuyts leidde het gesprek mee in goede banen.

SSeGA staat voor ‘samenwerking sociale 
huisvesting en geestelijke gezondheids-
zorg in Antwerpen’. “Het SSeGA-project 
is een samenwerkingsverband tussen de 
geestelijke gezondheidszorg en de drie 
sociale huisvestingsmaatschappijen in 
Antwerpen: Woonhaven Antwerpen, ABC 
en De Ideale Woning. Samen beheren die 
maatschappijen zowat 25.000 woningen 
in Antwerpen”, vertelt Jo Verstraeten. 
Hij is algemeen coördinator van vzw De 
Vliering, een initiatief van het Psychi-
atrisch Centrum Broeders Alexianen in 
Boechout. De Vliering is erkend door de 
overheid voor beschut wonen, als piloot-
project psychiatrische thuiszorg en voor 
de zorgfunctie ‘activering’.

“Een belangrijke groep bewoners van de 
huisvestingsmaatschappijen kampt met 
ernstige psychiatrische problemen. De re-
guliere GGZ-voorzieningen bereiken deze 
mensen niet of nauwelijks. Toch hebben 
ze hulp nodig. Hun psychiatrische pro-
blematiek leidt bij sommigen tot overlast. 
Bij anderen is er dan weer sprake van ‘on-
derlast’: zij bezorgen niemand last, maar 
ze trekken zich terug uit de maatschappij, 
hebben geen contacten, komen nauwe-
lijks buiten en zoeken geen hulp. Som-
migen ontkennen de problemen, anderen 
lijden ook onder het heersende stigma en 
willen de samenleving geen extra last be-
zorgen.”

“De bewoners die overlast veroorzaken 
zijn zichtbaar”, weet Wim Phlix. Hij is 
hoofd bewonerswerking regio centrum 
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van Woonhaven Antwerpen. Samen met 
zijn collega’s van de sociale dienst houdt 
hij de vinger aan de pols bij de bewoners 
via bewonersvergaderingen en individu-
ele contacten. “We doen veel huisbezoe-
ken en we kennen de mensen die overlast 
geven. We kunnen er contact mee leggen. 
Maar de groep met onderlast blijft vaak 
erg lang verborgen. Die zogenaamde 
‘zorgwekkende zorgmijders’ zijn moeilijk 
bereikbaar. Er is op het eerste gezicht ook 
geen reden om contact met hen op te ne-
men. Maar je voelt dat er een probleem 
is. Gelukkig is er een hoge mate van  
sociale controle en via via komen we wel 
te weten wie hulp nodig heeft. Het gaat 
om zowel jongere als oudere mensen.”

“Hier ligt duidelijk een opdracht voor 
de GGZ”, zegt Jo Verstraeten. “Binnen 
het psychiatrisch thuiszorgproject ont-
breken hiervoor echter de middelen. We 
waren er dan ook als de kippen bij toen 
de ministers Freya Van den Bossche en Jo 
Vandeurzen samen een open oproep lan-
ceerden voor experimenten over wonen 
en zorg. Omdat we al contact met elkaar 
hadden, konden we ons dossier heel snel 
voorleggen. Er was een grote bereidheid 
om de handen in elkaar te slaan. Give us 
the tools and we will finish the job’, ga-
ven we als motto aan ons dossier. Op 19 
september zijn we gestart met vier vol-
tijdse equivalenten voor drie jaar, drie 
uur psychiatrische tijd per week en drie 
elektrische fietsen. We bestrijken het hele 
grondgebied Antwerpen, met een totaal 
van 45.000 bewoners in de sociale huis-

vesting. Naast de drie huisvestingsmaat-
schappijen staan drie organisaties uit de 
GGZ: De Vliering, PC Broeders Alexianen 
en PC Sint-Amedeus.”

“Het sterke aan dit project is dat er geen 
bijkomende woningen gevraagd worden, 
maar dat er begeleiding geboden wordt 
aan bewoners die er al zijn. We vertrek-
ken van de bestaande situatie. Dat is veel 
interessanter”, vindt Wim Phlix.

Vermoeden van  
psychiatrische problematiek

“We hebben verschillende doelstellingen 
met SSeGA”, zegt Jo Verstraeten. “Ten 
eerste willen we de doorstroom verbete-
ren tussen de GGZ en het zelfstandig wo-
nen binnen de sociale huisvesting. Er is 
‘ontschotting’ nodig tussen de sectoren 
wonen en zorg, zodat we het psychisch 
lijden kunnen doen afnemen en zowel de 
overlast als de onderlast kunnen aanpak-
ken. Op die manier kunnen we ook huis-
uitzetting als gevolg van een psychische 
problematiek voorkomen en vermijden 
we gedwongen opnames. Door het uit-
bouwen van een steunnetwerk slagen we 
er beter in om zorgbehoevenden tijdig 
naar de juiste zorginstantie toe te leiden. 
Al die doelstellingen vormen een hele bo-
terham. We hebben voor dit project dan 
ook ervaren GGZ-mensen nodig, die zelf-
standig een assessment kunnen maken 
en meteen een toegevoegde waarde kun-
nen bieden.”
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“Onze doelgroep zijn volwassenen en ou-
deren met ernstige, langdurige en com-
plexe psychische problemen gehuisvest 
in Woonhaven Antwerpen, ABC of De Ide-
ale Woning”, zegt Tine Lefevre, coördina-
tor van het SSeGA-team. “In het bijzonder 
gaat het om personen die lijden aan mid-
delengerelateerde stoornissen (alcohol, 
medicatie, illegale drugs), ernstige stem-
mingsstoornissen, psychotische stoornis-
sen en ernstige persoonlijkheidsstoornis-
sen.”

“Het is belangrijk om van meet af aan de 
specifieke inbreng van de GGZ te bena-
drukken”, stelt Tine Lefevre. “Wij beper-
ken ons tot de psychiatrische problema-

Yves Wuyts, Jo Verstraeten, Tine Lefevre 
en Wim Phlix: “Het project zit nog in 
een startfase, maar er is een keerpunt 
gemaakt. Wij kunnen pionierswerk doen. 
Onze samenwerking is niet vrijblijvend. 
We willen effectief een verschil maken.”

Een man veroorzaakt overlast bij zijn 
buren. De man gelooft dat de buren 
van de maffia zijn. Zij zouden valse 
papieren hebben en een drugshandel 
organiseren in de sociale woonblok. 
De man valt zijn buren om die reden 
lastig. Hij zorgt voor nachtlawaai en 
maakt seksuele insinuaties tegenover 
de vrouwen. Dat leidt tot spanningen 
bij de buren. Bij de buren heerst er 
een gevoel van angst en wantrouwen 
tegenover de man. Dat versterkt ech-
ter alleen maar zijn irreële gedachten 
en achterdocht.

De sociale huisvestingsmaatschap-
pij meldt het probleem bij het SSeGA-
team, omdat er een vermoeden is van 
een psychiatrische problematiek. De 
psychiatrische begeleiding gaat aan 
huis voor een assessment. Er worden 
doelen vooropgesteld om de man te 
helpen en de overlast voor de buren te 

verminderen. Met
wekelijkse bezoeken,
contacten met het netwerk van hulpver-
leners en mantelzorgers, motivatie voor 
een behandeling, overleg met de soci-
ale huisvestingsmaatschappij en het 
opstellen van een daginvulling wordt 
een netwerk rond de cliënt gebouwd, 
waardoor hij meer in de realiteit gaat le-
ven. Ook de buren ervaren minder last 
en voelen de ondersteuning, waardoor 
de angst en het wantrouwen tegenover 
de man stilaan verminderen.

Er is echter nog een lange weg te 
gaan. Er is een kwetsbaar evenwicht 
gevonden, maar er is inzicht nodig 
in de eigen problematiek. Door de 
methodiek van bemoeizorg probeert 
SSeGA mensen zover te krijgen dat 
ze hulp toelaten en hun eigen leven 
meer kwaliteit kunnen geven.

Een verhaal uit de praktijk
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tiek. Als iemand overlast bezorgt met 
lawaaierige feestjes, dan is dat een zaak 
voor de bewonerswerking of de politie. 
Als er sprake is van intrafamiliaal geweld, 
dan wordt het CAW ingeschakeld. Alleen 
bij een vermoeden van psychiatrische pro-
blematiek komt het SSeGA-team erbij. In 
eerste instantie vragen we de bewoner of 
we even op bezoek mogen komen. Dat is 
niet vanzelfsprekend, zeker niet bij zorg-
mijders. Maar we moeten geduldig tewerk 
gaan. Wij gaan op zoek naar aanknopings-
punten. Dikwijls kunnen we contact tot 
stand brengen door praktische hulp aan te 
bieden, waarmee we het vertrouwen kun-
nen winnen. De mensen moeten weten dat 
we komen om hén te helpen, niet voor de 
belangen van de huisvestingsmaatschap-
pij. Zo was er onlangs een gezin van vijf 
dat recht had op een ruimere woning. De 
vader leed echter aan forse depressieve 
klachten en kwam er zelfs niet toe om de 
nodige papieren in orde te brengen. Door 
het gezin te helpen met die administratie, 
konden ze verhuizen en wonnen we hun 
vertrouwen. Pas als dat vertrouwen er is, 
kunnen we een stapje verder gaan en erop 
aansturen dat de man hulp zoekt voor zijn 
psychische problemen. Daarbij gebrui-

“Wij kunnen erg veel van elkaar leren”, 
beaamt Jo Verstraeten. “De huisves-
tingsmaatschappijen kennen de situatie 
op het terrein. Zij hebben vaak al goede 
contacten. Ze weten wat er schort en wat 
er leeft. Vanuit de GGZ kunnen wij onze 
expertise aanbieden met kennis van de  
psychopathologie en van rehabilitatie-
methodieken. Bovendien kunnen we de 
mensen wegwijs maken in de GGZ-voor-
zieningen. Die kruisbestuiving tussen 
wonen en zorg kan resultaten opleveren. 
We komen maandelijks samen. Natuur-
lijk zijn er nog onduidelijkheden en knel-
punten. Bijvoorbeeld wat de privacy en 
het beroepsgeheim betreft. Maar hulpver-
leners mogen zich hier niet achter verber-
gen. We zullen dat ook aankaarten in ons 
evaluatiedossier bij het project.”

“Als huisvestingsmaatschappij hoeven 
wij de diagnose uiteraard niet te ken-
nen”, zegt Wim Phlix. “We hebben wel 
een partner nodig bij wie we terechtkun-
nen als we een psychiatrische problema-
tiek vermoeden. De toeleiding naar de 
GGZ kan ook nooit een reden vormen voor 
huisuitzetting. Integendeel zelfs. Als een 
situatie onhoudbaar is, bijvoorbeeld door 

meer begrip en tolerantie. Er is dus ze-
ker een maatschappelijk draagvlak voor 
wat we doen. Het is geen ver-van-mijn-
bed-show. Iedereen kent wel iemand die 
hulp nodig heeft. Mensen worden vooral 
intolerant als ze zien dat er geen zorg ge-
boden wordt. Ook nazorg is belangrijk. 
Als iemand een tijdje wordt behandeld, 
maar daarna aan zijn lot wordt overgela-
ten, begint alles weer van voren af aan. 
Dat werkt de onverdraagzaamheid in de 
hand. Mensen zijn veel verdraagzamer 
dan we soms denken, zolang hun veilig-
heid niet in het gedrang komt.”

“In die zin is dit een heel positief verhaal”, 
zegt Jo Verstraeten. “De mensen vragen 
er iets aan te doen. Minister Vandeurzen 
en minister Van den Bossche hebben dat 
goed begrepen. Het project zit nog in een 
startfase, maar ik ben ervan overtuigd dat 
er een keerpunt is gemaakt. Wij kunnen 
pionierswerk doen. Onze samenwerking 
is niet vrijblijvend. We willen effectief 
een verschil maken. Per voltijdse equiva-
lent rekenen we op een caseload van tien 
tot vijftien cliënten naar analogie met 
ACT (Assertive Community Treatment). 
Wat dit op jaarbasis geeft, weten we nog 

Jo Verstraeten

ken we verschillende technieken: onder-
handelen, motiveren, confronteren... We 
werken heel laagdrempelig en stellen ons 
open op. ”

Hoge verwachtingen

Op 3 oktober organiseerde SSeGA een 
startdag voor het project. “Alle betrokke-
nen uit het hele werkveld waren aanwe-
zig”, constateert Wim Phlix tevreden. “De 
verwachtingen zijn dan ook hoog gespan-
nen. De problematiek is in de sociale huis-
vesting al lang bekend, maar dankzij dit 
project vinden we voor het eerst een part-
ner die zegt er iets aan te kunnen doen.”

een zware verslavingsproblematiek, kan 
de samenwerking tussen huisvestings-
maatschappij en GGZ er zelfs toe leiden 
dat de bewoner alsnog een allerlaatste 
kans krijgt, op voorwaarde dat hij zich 
laat behandelen en begeleiden. Voor ons 
is de samenwerking met de GGZ een op-
luchting en een geruststelling. We kun-
nen ergens terecht.”

“Ook de buren van de bewoners zijn erg 
blij dat er iets gebeurt”, vult Tine Lefevre 
aan. “Dat een bewoner overlast geeft, is 
één ding. Maar zien dat er niets aan ge-
daan wordt, maakt het veel erger. Als de 
buren eenmaal doorhebben dat er naar 
een oplossing wordt gezocht, is er veel 

niet. Dat lijkt weinig, maar we zullen met 
dit experiment bewijzen dat deze manier 
van aanpakken de maatschappij aan het 
eind van het verhaal een besparing ople-
vert en geen meerkost. We zullen dit met 
cijfers proberen aan te tonen. Om met een 
boutade te eindigen: een sociale huisves-
tingsmaatschappij verwacht van zijn huur-
der twee dingen: dat hij zijn huur betaalt 
en dat hij zich gedraagt. Zoniet, dan wordt 
hij... geholpen. Daarom draait het. Men-
sen die door psychische problemen hun 
huur niet kunnen betalen of overlast ver-
oorzaken, moeten geholpen worden, niet 
gestigmatiseerd.”

FD/CZ

Tine Lefevre Yves Wuyts Wim Phlix



In zorgwijzer 22 van september jl. hield zorgnet vlaanderen de  
plannen voor een vlaamse hospitalisatieverzekering kritisch tegen 
het licht. veel ruimte om met de vlaamse hospitalisatieverzekering 
het verschil te maken voor de patiënt, bleek er niet te zijn.  
n-va-senator louis Ide is het daar niet mee eens. 

“Een dynamische verzekering  
biedt mogelijkheden”

Dr. Louis Ide: “Als het goed wordt  
aangepakt, kan de Vlaamse  
hospitalisatieverzekering bijdragen tot  
de responsabilisering van de patiënt.”

dr. louIs Ide verdedIgt vlaamse hospItalIsatIeverzekerIng
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“De Strategische Adviesraad voor het 
Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid 
(SARWGG) en Zorgnet Vlaanderen hebben 
te vroeg gereageerd op het concept voor 
een Vlaamse hospitalisatieverzekering”, 
meent N-VA-senator dr. Louis Ide. “Ze biedt 
wel degelijk mooie kansen. De Vlaamse 
hospitalisatieverzekering wil een ant-
woord zijn op de stijgende premies van de 
klassieke hospitalisatieverzekeringen. Van 
de 35 miljard euro die naar gezondheids-
zorg gaat, betalen de mensen vandaag al 
10 miljard euro uit eigen zak, waarvan 2 tot 
3 miljard euro via de hospitalisatieverzeke-
ring. Bovendien dreigen bepaalde mensen 
uit de boot te vallen. Denk aan zij die met 
pensioen gaan en plots geen deel meer uit-
maken van de groepsverzekering op het 
werk. Ik word bijna dagelijks geconfron-
teerd met mensen die daarover klagen.

Het belang van de hospitalisatieverzeke-
ring neemt toe door de vergrijzing en door 
de medisch-technologische evoluties. Om 
het met een boutade te zeggen: vandaag 
gaan we drie keer dood. Een eerste keer 
krijgen we bv. kanker, maar we overleven 
het, omdat kanker vandaag in veel geval-
len een chronische ziekte is geworden. 
Enkele jaren later worden we misschien 
getroffen door een hartaanval, maar 
dankzij de snelle tussenkomst van gespe-
cialiseerde artsen en verpleegkundigen 
op de spoedgevallendienst, komen we er 
alweer bovenop. We blijven leven en uit-
eindelijk kosten we de gemeenschap nog 
handenvol geld in ons laatste levensjaar, 
als we dementie hebben. Vroeger was één 
zo’n voorval voldoende om te sterven, 
vandaag al lang niet meer.”

Een dynamische verzekering

“Wat ook meespeelt, zijn de supplemen-
ten die doorwegen”, vervolgt dr. Louis 

Ide. “Al valt dat in Vlaanderen nog mee: 
op een eenpersoonskamer betaalt men 
gemiddeld 105% ereloonsupplement. In 
Wallonië is dat 168% en in Brussel zelfs 
286%. Ook de kamersupplementen ken-
nen grote verschillen: gemiddeld 27 euro 
op een eenpersoonskamer in Vlaanderen, 
38 euro in Wallonië en 70 euro in Brussel.

Kamersupplementen op tweepersoons-
kamers zijn afgeschaft en in Vlaanderen 
zijn ereloonsupplementen op tweeper-
soonskamers zo goed als verdwenen. 
Toch kan een Vlaamse hospitalisatie-
verzekering op een tweepersoonskamer 
nog het verschil maken in de medische 
kosten. We zullen creatief moeten zijn om 
binnen de grondwet en binnen de Euro-
pese regelgeving te blijven, maar ik ben 
ervan overtuigd dat het kan. We zouden 
bijvoorbeeld een decreet kunnen maken 
dat hospitalisatieverzekeringen die aan 
bepaalde criteria voldoen, ondersteund 
kunnen worden vanuit de Vlaamse Ge-
meenschap. Hiervoor zou dan een ver-
eveningsfonds opgericht kunnen worden 
ter ondersteuning van de verzekeraars 
die een hospitalisatieverzekering aanbie-
den die binnen de krijtlijnen van het de-
creet valt. Uiteraard moeten we dubbele 
financiering vermijden. Een hiervoor op-
gerichte raad met alle betrokken partijen 
zou kunnen uitmaken wat wel en wat niet 
in aanmerking komt voor de verzekering. 
Zoals het in het Vlaams Regeerakkoord 
staat beschreven. Zo kan het een denk-
piste zijn om bepaalde innovatieve kan-
kermedicijnen die nog niet terugbetaald 
worden, in afwachting wel in de Vlaamse 
hospitalisatieverzekering op te nemen. 
Op het moment dat de terugbetaling er 
op Belgisch niveau toch komt, valt de bij-
drage uit de Vlaamse hospitalisatiever-
zekering uiteraard weg. Een dynamisch 
systeem dus, waarmee je echt beleid kunt 
voeren.

De Vlaamse hospitalisatieverzekering 
hoeft voor mij niet per se gratis te zijn. 
Een democratische prijs, een franchise of 
een plafond zijn bespreekbaar. Het is aan 
minister Vandeurzen om hier voorstellen 
uit te werken. Als het goed wordt aange-
pakt, kan de Vlaamse hospitalisatiever-
zekering zelfs bijdragen tot de responsa-
bilisering van de patiënt. Zo zou je een 
lagere premie kunnen uitschrijven voor 
wie een vaste huisarts heeft en preventief 
aan zijn gezondheid werkt conform de ge-
zondheidsdoelstellingen van de Vlaamse 
Gemeenschap.

De mogelijkheden zijn er, tenminste als 
we een beetje creatief durven te zijn. Een 
Vlaamse hospitalisatieverzekering kan 
tegemoet komen aan reële noden. Het is 
voorbarig om het idee af te schieten voor 
er concrete voorstellen op tafel liggen. Ik 
nodig de ziekenhuizen uit om hierover 
samen na te denken. We zouden bv. ook 
de psychiatrie in de Vlaamse hospitali-
satieverzekering kunnen opnemen. In 
de klassieke hospitalisatieverzekering is 
daarvoor immers geen plaats.”

beleid- 
reactie
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“Heldere doelstellingen en een  
consequente uitvoering van het beleid”

zorgnet vlaanderen organiseerde in de loop van november in elke vlaamse provincie een  
ontmoetingsavond met federale en vlaamse parlementairen en hun medewerkers. doel was om 

aan de mandatarissen tekst en uitleg te geven bij de  beleidsprioriteiten van zorgnet vlaanderen 
voor de nieuwe regering  en het debat over de gezondheidszorg over de partijgrenzen heen aan  

te zwengelen. directies en bestuurders van voorzieningen waren aanwezig om de vragen naar  
hervorming te staven met concrete voorbeelden. het waren boeiende avonden, met elk hun  

eigen specifieke invulling van de discussie.  rode draad in het debat was zeker de vaststelling dat 
de structuren en besluitvorming in de gezondheidszorg vaak onwrikbaar vastzitten, en dat hierdoor 
vernieuwing vaak onmogelijk is. de complexe regelgeving (ook, en vooral in vlaanderen) maakt het 

zorgondernemers bijzonder moeilijk om binnen een behoorlijke termijn nieuwe  
initiatieven te ontplooien. zorgwijzer was erbij op het eerste treffen op 7 november in  

wzc de pottelberg in kortrijk. rond de tafel zat een dertigtal mensen: leden van  
zorgnet vlaanderen en west-vlaamse parlementairen uit zowat alle partijen.

beleid

De ontmoetingsavond met West-Vlaamse parlementairen in Kortrijk verliep heel geanimeerd.De ontmoetingsavond met West-Vlaamse parlementairen in Kortrijk verliep heel geanimeerd.
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den hierin vreemd genoeg niet gesteund 
door de vakbonden. De ziekenhuisfinan-
ciering is aan een grondige herziening 
toe. De duale financiering verplicht de 
ziekenhuisdirecties om te gaan bedelen 
bij de artsen. Er is dringend een herijking 
van de  nomenclatuur nodig, anders dreigt 
het tekort aan artsen in sommige discipli-
nes zorgwekkende proporties aan te ne-
men. In de geestelijke gezondheidszorg is 
onder impuls van artikel 107 een belang-
rijke transformatie bezig, die we ten volle 
ondersteunen. Minister Vandeurzen bere-
kende dat er in de residentiële ouderen-
zorg de komende tien jaar minimum 2.000 
extra plaatsen per jaar nodig zijn. In nau-
welijks tien jaar tijd komen er in Vlaande-
ren 85.000 80-plussers bij. Iedereen wil 
graag zorg op maat. Dat is goed, maar niet 
de goedkoopste keuze.”

Ook de overdracht van bevoegdheden 
van de federale overheid naar het Vlaam-
se niveau kwam ter sprake. “Wat voorligt, 
is niet wat we gedroomd hadden”, aldus 
Peter Degadt. “Maar het is een stap in de 
goede richting. De ouderenzorg kan nu 
een homogeen beleidspakket worden. 
Alleen jammer dat de thuisverpleging er 
niet bij is. Maar het is niet omdat Vlaan-
deren bevoegd wordt, dat alles nu vanzelf 
goed zal lopen. Zorgvoorzieningen wil-
len hun verantwoordelijkheid opnemen, 
maar dan moeten ze hiervoor de ruimte 
krijgen. Wat vandaag te vaak gebeurt, is 
dat de wetten en de regels en cours de 
route veranderen. Als de regels te vaak 
wijzigen, dan is het voor de zorgvoorzie-
ningen onmogelijk om een strategisch 
beleid op lange termijn te voeren. Van-
daar dat het zo belangrijk is om eerst de 
doelstellingen te bepalen en daar een 
helder beleid op te bouwen.”

Uit de praktijk

Het debat dat volgde was doorspekt met 
treffende anekdotes uit de dagelijkse 
praktijk. We geven er enkele ter illustratie.

Directeur Jan Deleu van AZ Groeninge: 
“Wij voelen ons geen ondernemers meer 
in de zorg. Almaar meer regels worden 
ons opgelegd, maar de rekening is voor 
ons. Dat leidt tot toenemende frustratie 
op verschillende terreinen. Voor som-
mige adviezen in ons bouwdossier is de 
handtekening van zeventien verschillen-
de overheidsdiensten nodig! Dat is niet 
werkbaar.”

Directeur Patrick Cokelaere van Groep 
Zorg Familie: “Vandaag staan bij ons 
750 ouderen op de wachtlijst. Het zijn 

mensen die te goed zijn volgens de KATZ-
schaal, maar die vereenzamen en ner-
gens terechtkunnen. Met soms schrijnen-
de toestanden tot gevolg. In de geestelijke 
gezondheidszorg worden kinderen aan 
hun lot overgelaten. Dikwijls kunnen wij 
pas hulp bieden als het te laat is. Er zijn 
meer middelen nodig, maar vooral ook 
meer mensen. Wij vinden nauwelijks nog 
personeel. Vandaag hebben we in onze 
zorggroep tien oningevulde vacatures.”

Peter Degadt: “Straks worden de zorg-
voorzieningen verplicht om de wet op de 
overheidsopdrachten na te leven. Daarmee 
verliezen ze niet alleen alweer een stukje 
ruimte om te ondernemen, maar worden 
ze bovendien verplicht om medewerkers in 
dienst te nemen om lastenboeken op te ma-
ken en aanbestedingen op te volgen. Het is 
bekend dat aannemers de lastenboeken 
door juristen laten uitpluizen op hiaten. 
Als ze naast een opdracht grijpen, spannen 
ze een proces aan. De keuze die zorgvoor-
zieningen moeten maken is intriest: ofwel 
geven ze vooraf massa’s geld uit aan goede 
consultants, ofwel geven ze achteraf mas-
sa’s geld uit aan advocaten voor de proces-
sen die volgen. Allemaal geld dat beter aan 
zorg besteed zou worden.”

Gedelegeerd bestuurder Bernard Brug-
geman van de Groepering van Voorzie-
ningen voor Ouderenzorg (GVO): “Er zijn 
minimum 1.400 nieuwe plaatsen per jaar 
nodig in de ouderenzorg. Dat is ontzet-
tend veel. Maar de regelgeving en de bu-
reaucratie maken er een lijdensweg van. 
Binnen de GVO hebben we drie bouwdos-
siers lopen. Afgelopen maand kregen alle 
drie dossiers een onvoorziene wending. 
In het eerste dossier is men op archeolo-
gische vondsten gebotst, in het tweede 
dossier is er sprake van historische bo-
demvervuiling en in het derde dossier is 
de wijziging van het ruimtelijk uitvoe-
ringsplan (RUP) één jaar uitgesteld. Zo 
gaat dat dus in de praktijk. En wie zal 
uiteindelijk de factuur  betalen?”

Stafmedewerker Yves Wuyts had ook nog 
een boodschap voor de parlementairen. 
“Op het terrein werken zorgverleners meer 
en meer samen. Niet alleen onderling, 
maar ook met collega’s uit de welzijnssec-
tor, met sociale huisvestingsmaatschap-
pijen, met cultuur- en jeugdverenigingen, 
met de arbeidszorg. Het zou helpen als 
ook de politici meer zouden samenwerken 
op al die terreinen, zodat we een helder en 
eenduidig beleid krijgen.”

*Het filmpje kan herbekeken worden op 
Youtube (‘Duurzame gezondheidszorg 
Zorgnet Vlaanderen’).

“We staan voor belangrijke keuzes”, stel-
de voorzitter Guido Van Oevelen in zijn 
welkomwoord. “Niet alleen op financieel 
vlak. We moeten zorgzaam omgaan met 
wat historisch uitgebouwd is in de zorg. 
In de kinderopvang, de geestelijke ge-
zondheidszorg en de gehandicaptenzorg 
zijn er vandaag al wachtlijsten. Als we 
kijken naar de demografische evoluties, 
dan wordt het alle hens aan dek. We moe-
ten ons eigenbelang durven overstijgen. 
Zorgnet Vlaanderen wil niet lobbyen voor 
alleen maar méér. Wij hebben voldoende 
realiteitszin. Wij zijn bereid om meer te 
doen met minder. We geloven dat het 
kan. Maar dan moeten we moedige keu-
zes durven maken.”

In een filmpje* werden vervolgens een 
aantal hete hangijzers voorgesteld. Gede-
legeerd bestuurder Peter Degadt gaf wat 
meer toelichting om het debat te voeden. 
“Zorgnet Vlaanderen telt 530 leden en 
vertegenwoordigt 85.000 medewerkers”, 
vertelde Degadt. “Wij werken goed samen 
met andere partners in zorg en welzijn, 
ook van de openbare sector. Wij bren-
gen hier een boodschap vanuit het mid-
denveld, met de uitdrukkelijke vraag tot 
dialoog. Gelet op de keuzes waarvoor we 
staan, vragen wij een breed parlementair 
debat. Welke doelstellingen streven wij na 
in de gezondheidszorg? Die vraag wordt te 
weinig gesteld. En omdat de doelstellin-
gen niet helder zijn, blijft ook het gevoerde 
beleid diffuus. Wij hebben nood aan een 
duidelijk kader, een transparante besluit-
vorming en vooral een consequente uit-
voering van die beleidsbeslissingen.

Onze gezondheidszorg is vandaag heel 
toegankelijk en dat willen we zo houden. 
Dat is alleen mogelijk als we meer rond 
doelgroepen werken en als we gebruik 
maken van de mogelijkheden die de ICT 
ons biedt. Om de kwaliteit van de zorg te 
bewaken, pleit Zorgnet Vlaanderen voor 
een systeem van accreditatie. Wij willen 
graag verantwoording afleggen aan de 
maatschappij. Maar binnen dat kader 
willen we meer ruimte voor ondernemer-
schap en personeelsbeleid.”

Vinger op de wonde

Vervolgens legde Peter Degadt de vinger 
op enkele wonden. “Zorgvoorzieningen 
vinden vandaag geen leidinggevenden 
meer, omdat de functie te zwaar is en de 
loonspanning met verpleegkundigen te 
klein. De sociale wetgeving dateert uit het 
industriële tijdperk en brengt de planbaar-
heid in het gedrang. Ook de werknemers 
vragen al lang meer flexibiliteit, maar wor-

zorgnet vlaanderen voedt het debat met parlementaIren
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gentse woonzorgCentra van zorgnet vlaanderen verenIgen zICh In gandanet

“Het idee voor een stedelijk netwerk is 
ontstaan op het congres GPS 2021”, zegt 
Dirk Dhondt. “De verschillende woon-
zorgcentra werken natuurlijk al veel lan-
ger samen in Gent, maar we wilden dat 
informele netwerk formaliseren. Samen 
staan we sterker dan alleen, maar dan is 
er wel overleg nodig. In Gent heb je bo-
vendien een sterk netwerk van de OCMW-
woonzorgcentra, waarmee we overigens 
heel goed samenwerken. Ook deze sa-
menwerking vergemakkelijkt als je uit 
één mond spreekt.”

“Dat het netwerk op stedelijk niveau ont-
staat, is geen toeval”, meent Patrick Van 
Hecke. “Een stedelijk beleid zorgt voor 
specifieke aandachtspunten: afspraken 
met de brandweer, de mobiliteit en de toe-
gankelijkheid, het lokale tewerkstellings-
beleid, noem maar op. Als individueel 
woonzorgcentrum kan je dat nauwelijks 
nog bevatten. Als je zelf naar al die ver-
gaderingen moet, dan hol je van het ene 
naar het andere. Samen kun je veel meer 
aan. Elk van ons heeft zijn specialiteit. We 
kunnen de inspanningen dus maar be-
ter verdelen. Iedereen wint erbij. Ook de 
andere partijen, zoals de brandweer, de 
politie en het OCMW: zij vinden in Ganda-
Net voortaan één aanspreekpunt voor alle 
dertien woonzorgcentra.”

Identiteit

“De naam GandaNet zegt duidelijk waar-
voor we staan”, stelt Dirk Dhondt. “Ganda 
is de oude benaming voor Gent en ‘Net’ 
verwijst expliciet naar Zorgnet Vlaande-
ren. Al onze woonzorgcentra zijn lid van 
Zorgnet Vlaanderen. Het is een bewuste 
keuze om te vertrekken vanuit die sterke 

identiteit. In het handboek GPS 2021 staat 
dat mooi verwoord: “We vinden elkaar 
in de ethische logica (= de menslievende 
zorg, kwaliteit van de relatie, bezorgd, 
verzorgd, zorgvuldig en zorgzaam), niet 
zozeer in de marktlogica, de bedrijfs-
kundige logica of de medische logica.” 
Die dimensie is voor ons erg belangrijk. 
Het gaat om een organisatiecultuur en 
om een gemeenschappelijke taal, waarin 
zingeving en waarden centraal staan. Dat 
bindt ons en maakt de dialoog met andere 
partners gemakkelijker en duidelijker.”

“We delen dezelfde visie”, beaamt Patrick 
Van Hecke. “Dat is nodig als je een sterk 
en lerend netwerk nastreeft. Alles begint 
immers met vertrouwen. De verschillende 
woonzorgcentra blijven elk hun zelfstan-
digheid behouden. Er is geen hiërarchi-
sche structuur en we gaan niet op in één 
geheel. We bundelen alleen de krachten, 
vanuit een gedeelde identiteit. ‘Samen 
bouwen aan ouderenzorg’, is ons motto 
en ons doel. Daarom ook bestaat de stuur-
groep uit de directeurs van de dertien be-
trokken woonzorgcentra.”

“De stad Gent vormt een boeiende context 
voor dit verhaal”, meent Dirk Dhondt. 
“Gent telt bijna 300.000 inwoners, maar 
is als stad nog te overzien en te vatten. Er 
zijn heel veel organisaties actief in zorg 
en welzijn in Gent, maar het blijft over-
zichtelijk. We weten waar iedereen voor 
staat, we kennen elkaar goed. Niet al-
leen in het stadscentrum, maar ook in de 
deelgemeenten. De wijkwerking binnen 
het stedelijk geheel is belangrijk. Denk 
bijvoorbeeld maar aan het overleg met de 
thuiszorg. GandaNet wil zich hierbij niet 
als superieure partner opstellen. Andere 
zorgaanbieders hebben ook hoge kwa-

liteitsstandaarden en een goede prijs-
zetting. Door samen als GandaNet naar 
buiten te komen, vergemakkelijken we 
alleen maar de samenwerking.”

Database

“De basis voor dit alles is de zeer goede 
database die we samen met de regionale 
stafmedewerker van Zorgnet Vlaande-
ren hebben uitgebouwd”, vertelt Dirk 
Dhondt. “In de database verzamelen 
alle woonzorgcentra van GandaNet hun 
informatie. Gegevens over de bewoners 
met de zorgprofielen, de bezettingscij-
fers, de plaats van herkomst... Gegevens 
over de medewerkers: het aantal voltijdse 
equivalenten, de leeftijdsverhoudingen, 
het aandeel zorg en niet-zorg... Gegevens 
over het financiële beleid ook, met onder 
meer de dagprijzen en de RIZIV-forfaits. 
En ten slotte ook gegevens over de orga-
nisatie, de vergunde plaatsen en de er-
kende plaatsen. Die database is specifiek 
op maat van GandaNet ontwikkeld en be-
vat een schat aan informatie.”

“Zo’n gegevensbank is een heel mooi in-
strument”, weet ook Patrick Van Hecke. 
“Als iemand van ons met de brandweer 
aan tafel zit, dan kan hij meteen alle cij-
fers van de hele groep voorleggen. Samen 
vertegenwoordigen we 1.595 woongele-
genheden, 34 plaatsen in 6 centra voor 
kortverblijf, 45 plaatsen in 3 centra voor 
dagverzorging en 284 flats in 5 serviceflat-
gebouwen. Wat de woongelegenheden 
betreft, zijn we goed voor bijna 60% van 
het aanbod in Gent. Die database is dus 
heel handig, voor iedereen. Het is ook 
een sterke blijk van vertrouwen en trans-
parantie. Ook onze balansgegevens staan 

“Samen bouwen aan ouderenzorg  

op stedelijk niveau”
het congres gps 2021 was voor veel woonzorgcentra een rijke bron van inspiratie.  

meer en meer krijgen ideeën uit het handboek gps 2021 vorm in de dagelijkse praktijk.  
zo verenigen de dertien woonzorgcentra van zorgnet vlaanderen in gent zich om thema’s 

op stedelijk niveau samen aan te pakken. “we willen een open en lerend netwerk vormen”, 
zeggen voorzitter dirk dhondt en stuurgroeplid patrick van hecke van gandanet.

netwerk
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rond vermiste personen. Hiervoor gaan 
we volgend voorjaar samen één proce-
dure opstellen, in overleg met de politie. 
We horen immers allemaal tot dezelfde 
politiezone! Ook voor de politie is dat een 
stuk eenvoudiger.”

“Onze samenwerking is ook niet eco-
nomisch gericht”, verduidelijkt Dirk 
Dhondt. “We gaan niet samen onze aan-
kopen organiseren, bijvoorbeeld. Dat kan 
binnen andere verbanden. Wij willen 
vooral wegen op het grootstedelijk be-
leid. We willen een gesprekspartner zijn 
voor afspraken op stedelijk niveau. Om 
nog maar eens het handboek GPS 2021 te 
citeren: “De uitdaging voor de woonzorg-
voorzieningen is de vorming van een per-
formant netwerk dat tegemoet komt aan 
een lokale dynamiek en aan een gedeelde 
systematiek van signalering naar het ste-
delijke beleid.” Dat zegt het helemaal. 
Als woonzorgcentrum kan je wel eens 
bellen naar de stad om te melden dat er 
vijf stoeptegels los liggen in je straat. Als 
GandaNet kunnen we samen met de stad 
aan tafel zitten om afspraken te maken 
over het te voeren beleid en prioriteiten 
voor buurten waar woonzorgcentra zijn 
gelokaliseerd. Dat is meteen een ander 
niveau. Samen kun je invloed uitoefenen, 
kan je wegen op een beleid. Zeker als je 
goed gedocumenteerd bent en je terug 
kunt vallen op een sterke database.”

“De eerste reacties van onder meer de 
burgemeester en het schepencollege, het 
OCMW  en de brandweer zijn heel posi-
tief”, zegt Patrick Van Hecke. “Ook voor 
hen is het veel efficiënter om met één ge-
sprekspartner aan tafel te kunnen zitten 
in plaats van met dertien verschillende 
woonzorgcentra. Nogmaals, dat betekent 
niet dat we onze autonomie opgeven. Wel 
integendeel! Het is net onze diversiteit 
die ons netwerk sterk maakt. We vormen 
geen bedreiging voor elkaar en ook niet 
voor onze partners. Dit is louter en alleen 
een positief verhaal, waarin er alleen 
maar winnaars zijn.”

vroeger. Collega’s aarzelden om vrijuit te 
praten met elkaar. Nu leggen we al onze 
plannen in alle openheid op tafel en hel-
pen we elkaar.”

“We bellen elkaar nu ook veel gemakke-
lijker op als we een vraag hebben”, stelt 
Dirk Dhondt vast. “Ook voor de operati-
onele werking. We worden allemaal met 
dezelfde problemen geconfronteerd. 
Waarom zouden we dan elk op ons eentje 
telkens weer het warm water uitvinden? 
Een telefoontje met de simpele vraag aan 
een collega ‘Hoe hebben jullie dat aange-
pakt?’, kan soms wonderen verrichten.”

Stedelijk niveau

“Let wel, alles wat we doen, blijft op ste-
delijk niveau”, beklemtoont Patrick Van 
Hecke. “Voor kwesties op het regionale 
niveau hebben we het Coco (coördinatie-
comité, nvdr), voor thema’s op Vlaams ni-
veau is er Zorgnet Vlaanderen. GandaNet 
opereert alleen op stedelijk niveau. Een 
mooi voorbeeld is een gezamenlijk beleid 

erin. Die openheid toont onze wil om van 
elkaar te leren. We geven als collega’s een 
inkijk in onze interne keuken. Elk kwar-
taal wordt de database geüpdatet. Dat 
kan alleen vanuit een gedeelde visie en 
ingesteldheid.”

“Bovendien breng je op die manier 
ook blinde vlekken in beeld”, zegt Dirk 
Dhondt. “En daarover kunnen we dan 
strategische afspraken maken. Zo kan het 
ene woonzorgcentrum zich toeleggen op 
de zorg voor blinde en slechtziende oude-
ren, terwijl een ander woonzorgcentrum 
zich meer specialiseert in alles wat met 
dementie te maken heeft of met psychia-
trische patiënten. Op die manier heeft elk 
woonzorgcentrum zijn eigen specialiteit, 
waarmee we elkaar kunnen versterken.”
“Woonzorgcentra hebben lang in een vrij 
gesloten context gewerkt”, vertelt Patrick 
Van Hecke. “Dat is nu aan het evolueren. 
We worden open instellingen. Instellin-
gen die zich profileren, die autonoom 
zijn, maar die vanuit eenzelfde visie be-
reid zijn om kennis te delen en van elkaar 
te leren. ‘Kennis is macht’, was het adagio 

Patrick Van Hecke en Dirk Dhondt:  
“Woonzorgcentra hebben lang in een vrij  
gesloten context gewerkt. Dat is nu aan het 
evolueren. We worden open instellingen.  
Instellingen die zich profileren, die autonoom 
zijn, maar die vanuit eenzelfde visie bereid zijn 
om kennis te delen en van elkaar te leren.”

De woonzorgcentra die zich verenigen in GandaNet zijn:
Avondvrede – De Refuge en Sint-Jozef – Domino – Leiehome –
O.L.V. ter Rive – Sint-Coleta – Sint-Elisbeth – Sint-Jozef –
Sint-Vincentius – Tempelhof – Ter Hovingen – Zonnehove

Het secretariaat van GandaNet is gehuisvest in de Molenaarsstraat 34 in 9000 
Gent, tel. 09 265 81 36. Mailen kan naar gandanet@zorgnetvlaanderen.be.

Alle 13 goed!
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“De nood aan een beroepsvereniging 
voor pastores is al langer dan vandaag 
voelbaar”, vertelt Pieter Vandecasteele. 
“In veel andere landen bestaan al be-
roepsverenigingen voor pastores, wat een 
externe motivatie was om ons ook hier 
te verenigen. Maar nog belangrijker was 
de interne nood aan overleg en kennis-
uitwisseling. Het beroep van pastor is in 
volle ontwikkeling. Er is sprake van een 
versnelde professionalisering. Vroeger 
waren pastores bijna uitsluitend (man-
nelijke) religieuzen en priesters. Vandaag 
zijn het vooral leken met een specifieke 
vorming. Terwijl de aalmoezeniers vroe-
ger in de eerste plaats vanuit een kerke-
lijke context opereerden, zijn lekenpasto-
res van vandaag meer geïntegreerd in het 
ziekenhuis of de welzijnsorganisatie zelf. 
Dat maakt een groot verschil in positione-
ring. Hiermee is overigens niet gezegd dat 
de band met de kerkgemeenschap door-
geknipt wordt, integendeel!”

“Pastores zijn helemaal  
niet oubollig of  

voorbijgestreefd”
op 15 oktober vond de startdag plaats van de recent  

opgerichte beroepsvereniging pastores. de vereniging  
brengt pastores uit zorg- en welzijnsvoorzieningen samen  

om kennis te delen, om te werken aan de professionalisering 
van het beroep en om de beeldvorming bij te stellen. “pastor 
is best wel een uitdagend beroep”, zegt pieter vandecasteele, 

stafmedewerker bij Caritas vlaanderen. Ine pauwels  
van het uz leuven kan dat alleen maar bevestigen.

pastores

pIeter vandeCasteele en  
Ine pauwels over de beroeps-

verenIgIng voor pastores

Uitdagend beroep

“Pastores staan met beide voeten in de 
zorgvoorziening”, zegt Pieter Vandecas-
teele. “Spirituele zorg maakt deel uit van 
de integrale zorgvisie. Naast de fysische, 
de psychische en de sociale benadering 
van de patiënt, bewoner of cliënt, is ook 
de spirituele of levensbeschouwelijke 
aandacht erg belangrijk. Dat hoeft niet 
per se vanuit een christelijke hoek te ko-
men. Wij voelen ons ook verbonden met 
onze protestantse, vrijzinnige of moslim-
collega’s. De uitdagingen zijn immers 
grotendeels dezelfde. In een ziekenhuis 
is de mogelijkheid tot ‘religieuze, levens-
beschouwelijke of morele bijstand’ bij 
wet bepaald en  zijn er ook financiële af-
spraken. In andere organisaties, zoals bij-
voorbeeld woonzorgcentra of voorzienin-
gen voor personen met een beperking, is 
dat niet zo. Sommige investeren op eigen 
initiatief in een pastorale werking, an-

dere niet of nauwelijks. Met de beroeps-
vereniging willen we werk maken van een 
wettelijk statuut van de pastor. Vandaag 
moeten we terugvallen op een verouder-
de omzendbrief uit 1973 van minister De 
Saegher. Als dat statuut er is, kan er over 
normen en subsidies gepraat worden, 
maar ook over kwaliteitsgarantie. Ik ben 
ervan overtuigd dat spirituele zorgverle-
ners veel kunnen betekenen, niet alleen 
in ziekenhuizen, maar bijvoorbeeld ook 
in centra geestelijke gezondheidszorg, in 
woonzorgcentra en in voorzieningen voor 
mensen met een handicap.”

In de persmap naar aanleiding van de 
startdag van de Beroepsvereniging, wordt 
pastor een ‘sexy beroep’ genoemd. Dat 
is niet meteen de eerste connotatie die 
spontaan opkomt? “Ik begrijp wat je be-
doelt”, zegt Pieter Vandecasteele. “Ons 
beroep is qua imago sterk verbonden met 
dat van de Kerk. Dat imago is ooit beter 
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momenten van een stervende patiënt en 
staan ze in voor de opvang van familie-
leden. Hoe spreek je op dat moment over 
verzoening, vergeving, onmacht, hoop 
of dankbaarheid? Hoe ga je in op span-
ningen of verwachtingen? Welke symbo-
lische handeling of welk ritueel kan men-
sen op dat moment helpen?”

Onzichtbaar

“Wat pastores doen is vaak niet erg zicht-
baar in een organisatie. Met de beroeps-
vereniging willen we het brede takenpak-
ket in kaart brengen. In de ouderenzorg 
liggen andere klemtonen dan in een acuut 
ziekenhuis. Zelfs binnen een ziekenhuis 
is er een grote diversiteit. Bovendien is de 
precieze betekenis vaak afhankelijk van 
de individuele pastor en de manier waar-
op hij of zij de functie uitbouwt”, meent 
Pieter Vandecasteele. “Fijngevoeligheid 

Pieter Vandecasteele en Ine Pauwels:  
“Pastores vandaag zijn helemaal geen saaie, 
oude, kalende, conservatieve mannen.  
Integendeel, het was opvallend hoeveel jonge 
mensen er aanwezig waren op ons startcongres.”

geweest. Met de beroepsvereniging wil-
len we echter komaf maken met de vele 
vooroordelen. Veel mensen weten zelfs 
nauwelijks wat een pastor zoal doet. Ken 
je dat fragment met pastor Julia Dupree 
in de populaire ziekenhuisreeks ER? 
Wij hebben het fragment op onze web-
site geplaatst (www.pastoralezorg.be/ 
beroepsvereniging), omdat het zo treffend 
tegen vele vooroordelen ingaat. Pasto-
res vandaag zijn helemaal geen saaie, 
oude, kalende, conservatieve mannen. 
Integendeel, het was opvallend hoeveel 
jonge mensen er aanwezig waren op ons 
startcongres. We leven in een hypercom-
municatieve tijd, maar tegelijk wordt het 
steeds moeilijker om te praten over wat 
ons écht bezighoudt. Een pastor gaat sa-
men met de patiënt op zoek naar gepaste 
woorden om dit ter sprake te brengen.

In een algemeen ziekenhuis bijvoorbeeld 
zijn pastores vaak aanwezig bij de laatste 

Zin zoeken en zin beleven, elke dag
Ine Pauwels: “Mijn dagen zijn erg gevarieerd, omdat mijn 
agenda wordt bepaald door de noden van de patiënten, fami-
lie en zorgverleners. Geen dag is dezelfde. Onlangs liep ik door 
de gang van de materniteit. Plots kwam een man naar mij toe-
gelopen en voor ik het goed en wel besefte, kreeg ik drie zoe-
nen. “We hebben een dochter! En ze is gezond!” Ik keek de man 
met grote ogen aan. Plots herkende ik in deze gelukkige papa 
de verdrietige papa van vorig jaar, toen hij en zijn partner na 
amper twintig weken zwangerschap hun kindje verloren. Ik had 
toen samen met hen afscheid genomen van hun baby en op hun 
vraag het kindje gezegend. De papa nam me mee naar de kamer 
waar de mama en hun dochtertje verbleven. De ruimte stond vol 
dolgelukkige mensen. De mama herkende me en ontroerd zei ze 
hoe fijn het was dat ik er nu ook bij kon zijn. Ze stopte me een 
doosje suikerbonen in de hand en even later zat ik snoepend in 
een teamvergadering. Ik vind het uitermate boeiend om bezig te 
zijn met levensbeschouwing, het zin zoeken, vinden of niet vin-
den en het zin beleven van mensen tijdens hun opname. Soms 
mag ik dan met hen op zoek gaan naar een symbool, woord of 
ritueel dat voor hen betekenis heeft. Ik hoop dat ik dit nog lang 
kan doen.”

en creativiteit zijn onmisbaar, en zonder 
een gezonde portie spirituele zelfzorg 
hou je het ook niet vol.”

“Net als vele andere zorgberoepen kam-
pen ook de pastores met een tekort aan 
arbeidskrachten. Veel vacatures blijven 
lange tijd open. De meeste pastores heb-
ben een opleiding theologie gedaan, met 
als optie praktische theologie. Maar je 
kunt ook een getuigschrift pastoraal werk 
halen via de opleidingscentra van de bis-
dommen.

In Vlaanderen werken om en bij de 600
pastores in zorg en welzijn, onze beroeps-
vereniging telt momenteel al 184 leden! 
Op 2 juni 2012 organiseren we opnieuw 
een algemene vergadering, gekoppeld 
aan een inhoudelijk congres. Je hoort nog 
van ons!”



 

Foto Ziekenhuis Oost-Limburg

opgelegd tekort nmr-toestellen In zIekenhuIzen

Met een NMR-toestel kunnen doorsnede-
foto’s gemaakt worden van het menselijk 
lichaam in elke gewenste richting. Bij het 
onderzoek wordt geen gebruik gemaakt 
van röntgenstralen, maar van een grote 

magneet. Een NMR is noodzakelijk om 
zachte weefsels goed te kunnen zien, zo-
als aandoeningen van het ruggenmerg, 
een hersentumor of de pezen en ligamen-
ten van een schouder of kniegewricht. Op 

Artsen die niet beschikken over een NMR-toestel in hun ziekenhuis,  
zien zich regelmatig genoodzaakt terug te grijpen naar de CT-scan als  
minder goed alternatief of hun patiënt te laten vervoeren naar een ander 
ziekenhuis. Dat leidt tot onnodige stralingsblootstelling voor de patiënt,  
vermijdbare kosten voor patiënt en RIZIV, en suboptimale  
geneeskunde door vertragingen in het diagnostisch proces. 

medische beeldvorming is van cruciaal belang voor een correcte diagnose van tal van aandoeningen. de 
aanwezigheid van nmr-toestellen (nucleaire magnetische resonantie) is daarbij steeds meer onmisbaar. 

het toestel bewijst nu al meer dan 30 jaar zijn ontegensprekelijke meerwaarde in de beeld vorming van 
onder meer de hersenen, de rug, de gewrichten en de oncologie. van de schadelijke straling die bij  
een traditionele Ct-scan wordt toegepast, is bij een nmr-onderzoek geen sprake. toch moeten heel  

wat ziekenhuizen het zonder nmr-toestel doen, ten gevolge van een opgelegd quotum van de overheid. 

de CT-scan, een ander toestel dat even-
eens doorsnedefoto’s kan maken, maar 
dat werkt met röntgenstralen, kan de 
zorgverstrekker dan weer betere beelden 
maken van bijvoorbeeld de longen en van 

Meer NMR’s en minder CT’s  

is beter voor iedereen

zorgwijzer   |   20

MBV



21   |   december 2011

de beenderen. Soms zijn beide onderzoe-
ken nodig: bij een zwaar ongeval kan de 
arts via de CT bekijken of er inwendige 
bloedingen zijn of dat de wervelkolom is 
gebroken, maar moet hij een NMR nemen 
om te zien of het ruggenmerg is geraakt. 

Geen schadelijke straling  
bij NMR

Omdat er geen ioniserende straling vrij-
komt bij NMR, valt de techniek – indien 
medisch mogelijk –  te verkiezen boven 
de traditionele CT-scan, zeker bij kinde-
ren en zwangere vrouwen.

Onlogisch genoeg hanteert de overheid 
een quotum op NMR-toestellen sinds hun 
intrede ruim 30 jaar geleden. Daardoor 
hebben vele ziekenhuizen ofwel geen 
ofwel een overbezette NMR. Nochtans 
wordt het lijstje van indicaties waarvoor 
NMR het voorkeursonderzoek is, alsmaar 
langer. Bovendien gaat het daarbij vaak 
om zeer frequent voorkomende aandoe-
ningen. Artsen die niet beschikken over 
een dergelijk toestel in hun ziekenhuis, 
zien zich daarom regelmatig genoodzaakt 
terug te grijpen naar de CT-scan als min-
der goed alternatief of hun patiënt te la-
ten vervoeren naar een ander ziekenhuis. 
Dat leidt tot onnodige stralingsblootstel-
ling voor de patiënt, vermijdbare kosten 
voor patiënt en RIZIV, en suboptimale 
geneeskunde door vertragingen in het di-
agnostisch proces. 

Bevraging bij  
Vlaamse ziekenhuizen

17 Vlaamse algemene ziekenhuizen kam-
pen momenteel met geen of onvoldoende 
NMR-capaciteit. Tien van hen namen 
deel aan een bevraging van Zorgnet 
Vlaanderen. Uit die enquête blijkt dat 
in deze ziekenhuizen maar liefst 45.360 
CT-onderzoeken per jaar uitgespaard 
zouden kunnen worden, mocht een 
NMR-toestel meteen beschikbaar zijn. De 
realiteit is echter anders: vaak lopen de 
wachttijden op tot vier weken of meer. Af-
hankelijk van het type onderzoek en van 
de dringendheid beslist de arts vaak om 
toch een CT-scan aan te vragen om een 
eerste idee te hebben van de mogelijke 
problematiek. Daarnaast zijn sommige 
patiënten gewoon niet stabiel genoeg om 
ze naar een ander ziekenhuis te vervoe-
ren voor een NMR-onderzoek.

moed bij de patiënt en de  patiënt wordt 
gevrijwaard van schadelijke straling (in 
het geval van een NMR-onderzoek). Dat 
vermijdt extra verplaatsingen, bijkomen-
de kosten, tijd- en kwaliteitsverlies voor 
de patiënt enerzijds en dubbele kosten 
voor het RIZIV anderzijds. 

Gesteund door hun artsen willen de 17 
ziekenhuizen met te weinig NMR-capaci-
teit niet langer aan het lijntje gehouden 
worden. Ze vragen, in het belang van de 
volksgezondheid, dat hun patiënten en 
hun artsen kunnen beschikken over de 
nodige NMR-toestellen. Daarom stapten 
deze ziekenhuizen, in een gecoördineer-
de actie van Zorgnet Vlaanderen, naar de 
VAR (Vlaamse Adviesraad voor de erken-
ning van Verzorgingsvoorzieningen). Die 
bracht hierover een advies uit dat de zie-
kenhuizen gelijk geeft in hun motivering, 
maar wijst erop  dat de programmatie een 
federale bevoegdheid is. De ziekenhuizen 
vragen dan ook aan de federale minister 
dat zij de adviezen van het eigen weten-
schappelijke adviesorgaan, namelijk het 
Federale Kenniscentrum voor de Volks-
gezondheid (KCE), dringend integraal 
opvolgt.

CZ

Onderzoek van het KCE toont aan dat ons land relatief veel CT-scans maakt  
en relatief weinig NMR’s. Dat is geen gezond evenwicht.

Afschaffen quotum

Zorgnet Vlaanderen pleit ervoor om het 
quotum voor NMR’s af te schaffen. De 
overheid voerde dat voornamelijk in om-
dat ze vreesde dat de kosten te hoog zou-
den oplopen. Dat valt echter eenvoudig te 
vermijden, zoals ook getoond werd door 
een studie van het KCE (Kenniscentrum 
van de Gezondheidszorg). Daarin wordt 
voorgesteld om de financiering van de 
zware beeldvormingstoestellen (zoals 
NMR-toestellen) op een efficiëntere wijze 
te organiseren. Een efficiëntere financie-
ring moet ertoe leiden dat het aantal CT- 
en NMR-onderzoeken zowel in absolute 
als in relatieve aantallen meer in overeen-
stemming komt met wat internationaal 
gebruikelijk en wetenschappelijk gezien 
noodzakelijk is. In ons land blijkt immers 
het aantal CT-scans hoog in vergelijking 
met de rest van Europa, terwijl het aantal 
NMR-toestellen duidelijk onder de gang-
bare en wenselijke capaciteit blijft (zie 
tabel van het KCE hiernaast).

Concrete voordelen van het afschaffen 
van het quotum zijn:  de arts kan onmid-
dellijk voor het beste beeldvormingson-
derzoek (CT- of NMR-onderzoek)  kiezen 
in functie van de ziekte die wordt ver-

From this table it can be concluded that:
l Contrary to many other high-tech applications in health care, the current Belgian capacity 

of accredited MRI-units is rather low. Even after the instalment of the exta 40 units that will 
be accredited and financed by decision of the Belgian government, the capacity will not be 
excessive compared to several other countries in Western-Europe.

l None of the countries in table 23 scores as high as Belgium concerning the capacity of CT-
units per 1000 population.

Table 24: MRI versus CT per million population in 2003 + ratio CT / MRI-supply 

Country Per million population Ratio CT / MR 
 MRI-units CT-units 
Iceland 17.3 20.7 1.2
Switzerland 14.2 18.0 1.3
Austria 13.5 27.2 2.0
Finland 12.8 14.0 1.1
Italy 11.6 24.0 2.1
Luxembourg 11.1 26.7 2.4
Denmark 9.1 14.5 1.6
Spain 7.3 13.0 1.8
Belgium 6.6 28.8 4.4
Germany 6.6 14.7 2.4
U.K. 5.2 5.8 1.1
Canada 4.5 10.3 2.3
Portugal 3.9 12.8 3.3
Australia 3.7 - -
New Zealand 3.7 11.5 3.1
France 2.7 8.4 3.0
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“Vandaag de dag  
zoeken we steeds een schuldige”
Crisiscommunicatie is een hot item, ook en steeds meer in de zorgsector. de relatie met  
journalisten loopt vaak niet over rozen en leidt soms tot onnodige frustratie. hoe kan het  
beter? zorgwijzer praatte met communicatie-experten hugo marynissen en stijn pieters  
van pm, beiden sprekers op de studiedag  van zorgnet vlaanderen en de vvsg over  
crisiscommunicatie in de woonzorgcentra. “komt een journalist langs om een bericht  
te maken over wat misliep? grijp dan je kans en vertel hem ook wat wél vlot gaat!”

commu- 
nicatie

De reeks ‘Rusthuis tristesse’ in De Stan-
daard staat bij velen nog op het netvlies 
gebrand en zorgde voor hevige reacties 
uit de sector ouderenzorg. Het gesprek 
met Hugo Marynissen en Stijn Pieters 
komt dan ook geen moment te vroeg. Is 
het slechts een indruk of krijgen we daad-
werkelijk meer crisisvoer voorgeschoteld?

“De pers brengt inderdaad meer crisis-
situaties, maar let op: objectief gezien 
zijn er gewoon ook meer crisissen zoals 
natuurrampen. Dat blijkt uit de jaarlijkse 
rapporten van de ISDR (International 
Strategy for Disaster Reduction van de 
Verenigde Naties). Bovendien worden 
ze door alle technologische snufjes ook 
steeds vlotter en bij een ruimere doel-

groep bekendgemaakt”, vertelt Stijn. 
“Toch hangt de berichtgeving ook nauw 
samen met een aantal sociologische ver-
schuivingen”, meent Hugo. “Vijftig jaar 
geleden verklaarden we problemen als 
een gevolg van de wil van God; twintig 
jaar geleden zeiden we berustend dat 
‘malheuren gebeuren’ en nu… zoeken we 
een schuldige. En die schuldige zal ook 
betalen. We kunnen er niet mee leven dat 
er ons iets overkomt waarvoor niemand 
opdraait.”

En in tegenstelling tot vroeger, toen er  
een heilig respect heerste voor ‘meneer 
doktoor’, komt nu ook de zorgsector meer 
en meer in het vizier. “We liggen minder 
wakker van de ver-van-mijn-bed-show, 

maar zijn geïnteresseerd in wat zich 
dichtbij afspeelt. Bijvoorbeeld in de zie-
kenhuizen, de woonzorgcentra… Ieder-
een heeft wel een verhaal in de kast lig-
gen van iets wat misliep bij een bepaalde 
operatie of tijdens een medisch contact. 
Als dit onszelf overkomt, ondernemen we 
actie”, meent Stijn. Naar de pers stappen 
blijkt bijvoorbeeld een steeds populairder 
actiemiddel.

Crisis voorkomen  
met communicatie?

Hoe kan je je als organisatie hiertegen 
verweren? Of nog beter: hoe kan je ver-
mijden dat een mistevreden patiënt, be-

Stijn Pieters Hugo Marynissen
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zij de case trachtten op te lossen vanuit 
een negatieve mindset), de andere groep 
vertrok vanuit een positieve mindset. 
“Wat zagen we? De eerste groep blok-
keerde, zat met de handen in het haar, 
maakte ruzie; de andere groep dacht 
oplossingsgericht, maakte flipcharts, 
overlegde, en kwam vaak met heel crea-
tieve oplossingen op de proppen. En die 
resultaten golden op de zes verschillende 
plaatsen en werden blijkbaar niet beïn-
vloed door culturele verschillen. Wees je 
daarvan dus indachtig de volgende keer 
dat je in contact komt met een journalist. 
Neem even afstand en word je bewust van 
je eigen houding. Laat je niet meeslepen, 
stel rustig vragen…” Dat leidt niet alleen 
tot een andere houding van de journalist, 
maar misschien ook wel tot een andere 
toon van het artikel.

CZ

woner of familielid naar de pers stapt? 
Hugo: “Toon leiderschap, dat openstaat 
voor dialoog, luistert, leert. Onderzoek 
in de gezondheidszorg wijst uit dat het 
cruciaal is een mindful organisation te 
zijn. Een dergelijke organisatie stimuleert 
elke medewerker om van elkaar te leren 
in een cultuur van no blame, no shame. 
Wie een fout signaleert, wordt hiervoor 
niet gestraft, wel integendeel. Op die ma-
nier leert iedereen om onverwachte zaken 
onmiddellijk te detecteren en risico’s in te 
schatten.” Zo kan je fouten dan wel niet 
helemaal uitsluiten, je kunt het moment 
van crisis uitstellen of ervoor zorgen dat 
er minder misgaat. Volgens Stijn is eerlijk 
communiceren overigens niet alleen een 
middel om crisissen te vermijden, het is 
ook een ideale manier om werknemers 
aan te trekken: “De generatie die nu op-
groeit, is het gewoon om alles eerlijk te 
kunnen zeggen en verwacht dat ook te 
kunnen bij de werkgever. Begin november 
toonde een studie van Cisco het nog aan: 
jongeren vinden loon minder belangrijk 
dan het gebruik van sociale media op het 
werk. Ze willen niet ergens gaan werken 
waar ze niet mogen communiceren.”

Kies voor een positieve 
mindset

Hoewel een open communicatie wonde-
ren kan doen, vallen crisissen nooit he-
lemaal te vermijden. Wat doe je wanneer 
een journalist het opeens wil hebben 
over verloren gegane slipjes in de was of 
een stelend personeelslid? “Aanvaard de 
journalist in je organisatie, ga het gesprek 
aan en blijf vooral positief”, klinkt het bij 
Stijn. “Er is niet veel aan te doen: men-
sen houden van negatief nieuws en de 
media zullen het ook brengen. Je afzijdig 
houden is geen optie. Tracht op zo een 
moment een open houding aan te nemen. 
Grijp gewoon je kans om iets positiefs 
te brengen wanneer je de journalist dan 
toch op bezoek hebt. Vergeet ook nooit 
dat de journalist een individu is en niet 
symbool staat voor ‘dé media’.”

Voor een onderzoek voerde Hugo Ma-
rynissen eenzelfde test uit op zes plaat-
sen in de wereld (Antwerpen, Mumbai, 
Shangai, Kaapstad, New York en Dubai), 
waarbij gepeild werd naar de invloed van 
een negatieve mindset op het gedrag van 
mensen. Deelnemers aan het onderzoek 
werden verdeeld in twee groepen die elk 
eenzelfde case kregen voorgeschoteld. 
Alleen werd die aan de ene groep voorge-
steld als moeilijk en complex (waardoor 

BooMiNG BUSiNeSS: CrIsIsCommunICatIe In de zorg

Crisiscommunicatie  
in woonzorgcentra: 
natraject
De studiedag ‘Communicatie in de 
woonzorgcentra: vóór, tijdens en na 
een crisis’ van afgelopen oktober 
zoomde inhoudelijk  in op de do’s-and-
don’ts van crisiscommunicatie. In het 
vervolgtraject worden de deelnemers 
klaargestoomd voor de praktijk. 

Op het programma staat onder meer 
een heuse ‘table top oefening’; geen 
exotische dans maar wel een praktische 
oefening waarbij leren uit je fouten cen-
traal staat. Hugo Marynissen: “Kennis 
verandert nu eenmaal geen gedrag. Het 
is niet omdat je een boek leest over een 
nieuw bananendieet of de vermage-
ringskuur van Koen Crucke dat je ook 
zelf die kilootjes verliest. Je moet echt 
oefenen en daarbij liefst ook fouten ma-
ken. Denk maar aan een cake die je ver-
keerd hebt gebakken: de volgende keer 
maak je die fout niet opnieuw.”

In de oefening werken mensen in 
groep aan een fictieve case, waarbij ze 
eerst moeten nadenken, dan beslissen 
om vervolgens te doen. Nadien bespre-
ken de communicatie-experten samen 
met hen wat ze gedaan hebben en wat 
beter kan. Vervolgens wordt een nieu-
we oefening aangevat.

Het natraject duurt een halve dag en 
kan gevolgd worden in Gent (18 janu-
ari) of Brussel (19 januari), telkens van 
9 tot 13u. Meer informatie en inschrij-
vingen via www.zorgnetvlaanderen.be 
(rubriek: onze opleidingen).

Een praktijk- 
voorbeeld van open 
communicatie
Dat open en eerlijk communiceren 
over je fouten kan leiden tot betere 
resultaten bewees het Beth Israel  
Deaconess Medical Center in Boston. 
In 2002 bevond het ziekenhuis zich in 
slechte staat: financieel ging het hen 
niet voor de wind en ook organisato-
risch liep er heel wat mis. De fusie die 
een paar jaar eerder had plaatsgevon-
den was op papier dan wel een feit, 
het personeel en de artsen bleven zich 
als twee groepen opstellen. 

De nieuwe ceo Paul Levy luidde niet 
alleen de alarmbel bij artsen, ver-
pleegkundigen en technische staf, hij 
besloot ook elk kwartaal rapporten 
publiek te maken over de gemaakte 
medische fouten. Uiteraard kwam er 
intern heel wat protest en lokte dit 
initiatief ook veel publieke belang-
stelling. Toch werd het veeleer als een 
teken van openheid ervaren van het 
ziekenhuis en als een bewijs dat het 
ziekenhuis streefde naar verbetering. 
Uiteindelijk raakte het ziekenhuis er 
financieel zelfs opnieuw bovenop.
Lees meer over deze case op bit.ly/
case_blunders

Samen met hun Nederlandse collega’s 
Anne-Marie van het Erve en Frank Vergeer 
schreven Stijn Pieters en Hugo Marynis-
sen het boek Geen Commentaar! (ISBN 
9789089240705, uitgeverij Houtekiet).

Van Hugo Marynissen verscheen recent in 
Acta Chirurgica Belgica (het vakblad van 
de Belgische vereniging voor chirurgen) 
een artikel over de relatie tussen commu-
nicatie en perceptie. Een link naar dit arti-
kel vindt u op bit.ly/comm_perc



zorgwijzer   |   24

Iedereen moet van zijn eiland. dat  
is de enige manier om de uitdagingen  

in de zorg aan te gaan. dat zegt rudy mattheus, voorzitter van de voka health Community,  
een doe- en kennis platform voor alle stakeholders die begaan zijn met zorg en welzijn. samen 

met hem en coördinator sofie staelraeve gaan we na wat dit project betekent voor de zorg.

“Iedereen moet van  

zijn eiland komen” 

zorg- 
economie

Rudy Mattheus en Sofie 
Staelraeve:“Tonen dat er uit een  
andere zorg een gezondheids- 
economisch voordeel te halen valt, 
 dát is het idee achter  
deze community.”

De Voka Health Community is actief sinds 
dit voorjaar. Vandaag telt ze een vijftigtal 
leden, die vier grote stakeholders vertegen-
woordigen: zorgvoorzieningen, onderne-
mingen, kenniscentra en patiënten. Om 
de drie maand komen de leden samen om 
te discussiëren over hun noden en vragen. 
“Maar dat is maar één laag van onze wer-

king”, werpt Mattheus meteen op. “We wil-
len meer zijn dan een praatbarak.”

De leden van de community werken mo-
menteel rond drie thema’s: preventie, 
MHealth (mobiele toepassingen, red.) en 
patiëntgerichte oplossingen. Die thema’s 
zijn het resultaat van een rondvraag bij 

de stakeholders tijdens de opstart van de 
Health Community. Op basis van wat er 
in die kleinere ‘themagroepen’ gebeurt 
− elk lid kiest zelf in welke en hoeveel 
groepen hij vertegenwoordigd wil zijn − 
werden inmiddels zes operationele pro-
jectteams opgericht. In die teams werken 
verschillende stakeholders samen aan 



voka health CommunIty zet patIënten samen met ondernemers en zorgaanbIeders

gankelijkheid en betaalbaarheid. Com-
merciële organisaties leggen de klemtoon 
eveneens op kwaliteit, maar ook op ef-
ficiëntie en rentabiliteit. Daar is binnen de 
community niets mis mee, maar het hoofd-
doel blijft toegevoegde waarde creëren 
voor iedereen. Als het creëren van derge- 
lijke meerwaarde om investeringen vraa-
gt, dan is het aan de betrokken stakehold-
ers om te beslissen of ze die investeringen 
ook maken. Als die beslissingen genomen 
worden in een bedrijfseconomische con-
text, zal rentabiliteit op de lange termijn 
zeker meespelen.

Mattheus: Dat is ook logisch. En de 
vraag zal daarbij zijn: is de meerwaarde 
die we creëren de investering waard? Zo 
simpel is het. Maar dat is voor mij niet het 
hoofddoel van dit project. Het belangrijk-
ste is dat iedereen van zijn eiland komt, 
dat er samen nagedacht, gewerkt en geïn-
noveerd word. Ons welzijn staat voor 
zulke grote uitdagingen dat de zorg van 
de toekomst wel anders georganiseerd 
moet worden. We moeten meer out of 
the box denken en het healthcare-model 
laten kantelen. De Health Community 
wil daaraan bijdragen door goede voor-
beelden van een geïntegreerde aanpak 
uit te werken en in de praktijk te brengen.

Staelraeve: Momenteel financiert de 
overheid meer dan 75%  van de gezond-
heidszorg. Tegelijk stellen we vast dat 
de nood aan zorg, door demografische 
factoren, alleen maar toeneemt. Het 
overheidsbudget kan niet eindeloos stij-
gen. We moeten op zoek naar andere op-
lossingen. De Health Community wil die 
bieden door verschillende stakeholders 
te laten samenwerken en van elkaar te 
laten leren.

Hoe kan een organisatie lid worden 
van de community?
Staelraeve: Tijdens de aanloop naar de 
opstart van de community, in juni van 
dit jaar, hebben we zelf veel contacten 
gelegd. Nadien deed de mond-tot-mond-
reclame zijn werk en kwamen steeds 
meer organisaties zelf bij ons aankloppen 
om te vragen wie we zijn en wat we doen. 
Momenteel werk ik aan de verbreding 
van ons ledenbestand om een evenwich-
tige groep te krijgen. Wie interesse heeft, 
mag me contacteren.

Is lidmaatschap van de Health Com-
munity vrijblijvend?
Staelraeve: Neen, de leden moeten in-
stemmen met een charter. Bovendien 
betalen ze ook een bijdrage, afhankelijk 

van het type speler. Ondernemers betalen 
in functie van het aantal werknemers tus-
sen de 2.000 en 7.000 euro per jaar. Zorg-
aanbieders betalen 1 euro per voltijds 
equivalent in dienst. Patiëntengroepen 
betalen 250 euro per jaar, kenniscentra 
zoals universiteiten en hogescholen 2.000 
euro. Dat financiële engagement moet er 
enerzijds voor zorgen dat onze leden ac-
tief deelnemen. Anderzijds worden de 
bijdragen gebruikt om de werkingskosten 
te betalen. Wat overblijft, wordt geherin-
vesteerd in de community.

De community hanteert een vraagge-
stuurde aanpak. Kunt u daarvan een 
voorbeeld geven?
Staelraeve: Een van de projectteams 
buigt zich over thuiszorgregiediensten. 
Een zorgbehoevende heeft vaak verschil-
lende noden: iemand die komt poetsen, 
iemand die gezinshulp biedt, iemand 
die met de medicatie helpt, iemand die 
voor de huisdieren zorgt, iemand die 
met papierwerk helpt enzovoort. Vanuit 
die zorgbehoevenden klinkt de logische 
vraag: geef me één oplossing.

Mattheus: Een sprekend voorbeeld. Voor 
veel diensten geldt vandaag dat ze elk 
hun ding doen. Ze doen dat goed, maar er 
is geen of te weinig integratie met andere 
diensten. Gewoon omdat er zo niet wordt 
nagedacht. En dat geldt voor al onze stake-
holders. Nog een voorbeeld: iemand krijgt 
elke dag een maaltijd thuis geleverd. Dat 
is heel goed, maar dat belemmert ook de 
dagplanning van die persoon. Die wil zelf 
kunnen beslissen of én wanneer hij een 
maaltijd krijgt. Zo krijgt hij opnieuw meer 
greep op zijn eigen dagplanning. Dát is 
vraaggestuurd tewerk gaan.

Is het ontbreken van een geïntegreerd 
zorgmodel alleen te wijten aan de spe-
lers op het veld zelf?
Mattheus: Neen, soms heeft het ook te 
maken met wetgeving. Wat dat betreft, 
zullen we ons ook inzetten om de nodige 
randvoorwaarden te creëren.

Staelraeve: Wetgevers lopen zelden voor-
uit op de realiteit. Vaak worden wetten 
pas aangepast als de gebruikers on the 
field het beleid daartoe dwingen. Om dat 
te bereiken, heb je een grote groep nodig 
die de overheid toont dat er uit een an-
dere zorg een gezondheidseconomisch 
voordeel te halen valt. En dát is het hele 
idee achter onze community.

WV

www.healthcommunity.be
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innovatieve en praktische oplossingen 
(zie inzet).

“Belangrijk is dat de werkwijze van de 
community vraaggestuurd is en dat de fo-
cus altijd ligt op de meerwaarde voor alle 
betrokken partijen”, verduidelijkt Sofie 
Staelraeve. “Een bedrijf dat de commu-
nity als een kanaal ziet om een product te 
lanceren, slaat de bal mis. Waar het ons 
om gaat, is zorgaanbieders en onderne-
mingen te laten samenwerken, zodat ze 
een flexibel antwoord kunnen geven op 
de vragen van zowel de moderne zorg-
behoevende als de patiënt van de toe-
komst.”

Hoe kunnen jullie die meerwaarde 
voor alle partijen garanderen?
Mattheus: Elk lid moet een charter 
ondertekenen. De samenwerking binnen 
de community is gebaseerd op openheid, 
wederzijds respect en ethische overwe-
gingen. Dat zijn voor ons de princiepsele-
menten om open en innovatief te kunnen 
samenwerken. Iedereen moet zich goed 
voelen voor er met elkaar wordt gepraat.

Bij jullie leden zitten zowel profit- als 
nonprofitorganisaties. Verloopt die 
samenwerking vlot?
Staelraeve: Het charter zegt duidelijk dat 
beide groepen elkaar moeten respecteren, 
maar ook begrijpen. Socialprofitorgani-
saties zoeken continuïteit, kwaliteit, toe-

Patiënten informeren 
lotgenoten

Een van de projectteams van de 
Voka Health Community werkt aan 
lotgenotencontacten. “Patiënten-
groepen zoals de MS-Liga en muco.
be merken dat zij, als gevolg van de 
informatiestroom die het internet 
biedt en het succes van sociale me-
dia, er niet goed in slagen om hun 
jongste doelgroep via die kanalen te 
bereiken”, legt Sofie Staelraeve uit. 
“Een projectteam onder leiding van 
IBM onderzoekt nu de mogelijkhe-
den om patiënten op een flexibele 
en snelle manier informatie met el-
kaar te laten uitwisselen, wanneer, 
waar en hoe ze dat willen.”
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Zomer 2010 was het, toen Patrick Siborgs 
voelde dat het tijd was voor iets anders. 
“Ik ga niet zeggen dat mijn missie vol-
bracht was na tien jaar als verpleeg-
kundig-paramedisch directeur in het 
Sint-Franciskusziekenhuis van Heusden-
Zolder, maar ik had wel zin in een nieu-
we, niet al te bruuske wending.”
Patrick Siborgs volgde de woonzorgcen-
tra al enige jaren uit persoonlijke interes-

“Kostenefficiëntie en personeelsbeleid 

zijn de grootste uitdagingen”

Patrick Siborgs van Ocura: “Wat bestuur en  
management betreft, is de woonzorgsector  

aan een inhaalbeweging bezig.”

GPS 2021

ruim een jaar staat patrick siborgs aan het hoofd van de ocura woonzorgcentra. zijn jarenlange 
directie-ervaring in het ziekenhuiswezen komt hem daarbij goed van pas. hoewel hij allesbehalve 
een ‘groentje’ is, schreef hij zich toch in voor de masterclass voor nieuwe wzc-directies van  
zorgnet vlaanderen. “alleen al door te praten met anderen, leer je enorm veel bij.”

se. In het ziekenhuis werkte hij aan en-
kele projecten rond geriatrie. En toen was 
er die vacature voor zijn huidige job. “De 
functie was uitgeschreven met het oog 
op de fusie van vier woonzorgcentra tot 
Ocura: Sint-Anna Beringen, Sint-Ursula  
Herk-de-Stad, Heilig Hart Montenaken en 
Heilige Familie ’s Gravenvoeren. Voor die 
koepel zocht men één algemeen direc-
teur.”
 

19 oktober 2010 was Siborgs’ eerste werk-
dag aan het hoofd van Ocura. Een jaar 
later bevalt de job hem nog steeds. Hij 
is blij dat hij de overstap heeft gemaakt. 
“Niet dat ik het ziekenhuis beu was, 
maar het gaat er toch anders aan toe. In 
een woonzorgcentrum verblijven de be-
woners langer. Daardoor is de band met 
het personeel anders. Er is meer tijd en 
aandacht voor de bewoner. Op beleids-
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zich af op lokale schaal en met de beperkte 
middelen van ieder woonzorgcentrum. In-
houdelijk werd er zeer goed gewerkt, maar 
een professionele organisatie van deze 
omvang (Ocura telt ongeveer 350 bewoners 
en evenveel medewerkers, red.) heeft nood 
aan structuur, opvolging, sluitende begro-
tingen en duidelijke afspraken.”

En dus ging de kersverse directeur een 
maand na zijn benoeming op retraite met 
de raad van bestuur en de directieteams 
van de vier centra. Tijdens die tweedaag-
se trokken Siborgs en de bestuurders, 
onder leiding van een externe consul-
tant, de krijtlijnen van enkele concrete 
beleidsdoelstellingen. In oktober van dit 
jaar zijn de resultaten daarvan gepresen-
teerd aan de algemene vergadering.

“Een van de doelstellingen was de or-
ganisatiestructuur op punt stellen. Niet 
onbelangrijk, aangezien onze vier centra 
geografisch verspreid zijn en ik als alge-
meen directeur niet alleen voeling wil be-
houden met die centra, maar ook op de 
hoogte wil blijven van wat er reilt en zeilt. 
Maar structuur is ook nodig om een over-
koepelend beleid te voeren en als Ocura 
Woonzorgcentra naar buiten te kunnen 
treden. Concreet gaat dat over: wie zit er 
in het directiecomité, met welke frequen-
tie wordt welke vergadering belegd...?”

Het nieuwe beleid focust uiteraard ook 
op de inhoud van de zorg. In een eer-
ste fase werd vanuit de vier centra sa-
mengebracht wat er aan procedures en 
omgangsprotocollen bestaat. “Dat gaat 
zowel over het omgaan met mensen als 
over omgaan met het levenseinde en over 
alles wat betrekking heeft op de zorg voor 
onze bewoners”, zegt Siborgs. “De zorg-
component is heel sterk aanwezig in de 
woonzorgcentra. Er wordt hier met hart 
en ziel gewerkt. Aangezien ik zelf ooit ge-
start ben als verpleegkundige, heeft me 
dat blij verrast.”

Kostenefficiënt

Bij een professionele organisatie hoort 
ook een efficiënte kostenstructuur. Naast 
het bekende personeelsvraagstuk is dat 
zonder twijfel een van de grootste uit-
dagingen, aldus Patrick Siborgs. “Onze 
financiering komt van het RIZIV en van 
de dagprijzen betaald door de bewoners. 
Aangezien het RIZIV zich baseert op be-
wonersgegevens van een jaar oud, loop 
je altijd wat achter de feiten aan. Bij ons 
legt dat extra druk op de zorg, omdat hier 

relatief veel zwaar zorgbehoevende ou-
deren verblijven. Om kwaliteitsredenen 
voorzien we daarom meer zorg dan mi-
nimaal vereist: we hebben zo een 25 pro-
cent bovennormpersoneel in de zorg. We 
willen niet toegeven op die kwaliteit van 
zorg. Maar dat betekent wel dat we ergens 
anders de eindjes aan elkaar moeten zien 
te knopen.”

Dat doet Siborgs onder andere door ge-
bruik te maken van de schaalvoordelen 
van de fusie. “We tellen vier voorzienin-
gen, 350 medewerkers en ongeveer even-
veel bewoners. In onderhandelingen met 
leveranciers levert dat een zekere marge 
op. Met bepaalde functies kan je het-
zelfde doen. We hebben bijvoorbeeld één 
technische ploeg, die permanent oproep-
baar is, voor de vier voorzieningen. Maar 
ook door bijvoorbeeld de wasserij af te 
stemmen kunnen we nog efficiëntiewinst 
boeken. Veel van die zaken zijn het voor-
bije jaar geïnventariseerd. Nu we weten 
wat we waar kunnen winnen, kunnen we 
de kosten efficiënt controleren.”

Netwerkmoment

Wie Siborgs hoort praten, krijgt niet de 
indruk met een ‘prille’ directeur aan tafel 
te zitten. Dat is hij ook niet, gezien zijn 
jarenlange managementervaring in de 
zorg. Waarom schreef hij zich dan toch in 
voor de masterclass voor nieuwe directies 
van woonzorgcentra van Zorgnet Vlaan-
deren? “Omdat het een leerrijke ervaring 
is. De masterclass wordt gegeven met 
kennis van zaken. Ik steek er echt wat 
van op, over de wijze waarop de sector 
gefinancierd wordt, bijvoorbeeld. Echte 
beginners missen misschien het ‘hand-
boekgevoel’.”
Voor Siborgs is de masterclass ook een 
netwerkmoment. “Het publiek is ge-
mengd. Sommige deelnemers zijn nieuw 
in de job, anderen hebben meer ervaring, 
misschien niet in de woonzorgsector, 
maar wel in de zorg. Ik leer enorm veel 
door gewoon met de andere deelnemers 
te praten. We kampen allemaal met de-
zelfde problemen. Het is interessant en 
inspirerend om te horen hoe anderen 
daarmee omgaan.”

WV

In het voorjaar van 2012 organiseert 
Zorgnet Vlaanderen een nieuwe vier-
daagse master class voor nieuwe directies  
van woonzorgcentra. Meer informatie op  
www.zorgnetvlaanderen.be (rubriek: onze 
opleidingen)

eén jaar dIreCteur van een woonzorgCentrum

vlak is er meer ruimte om, samen met de 
raad van bestuur, je eigen koers te varen. 
In het ziekenhuis − en dat is ook logisch 
− moet je meer rekening houden met een 
omvangrijke groep artsen-specialisten.” 

Groeiscenario

Maar ook een woonzorgcentrum heeft 
stakeholders. Er is de inrichtende macht, 
de raad van bestuur, lokale besturen, 
huisartsen en natuurlijk de ‘klanten’: be-
woners en familie. “Die laatsten brengen 
we per centrum vier à vijf keer per jaar 
samen in een gebruikersraad, zoals voor-
zien in het woonzorgdecreet. Het staat 
in de sterren geschreven dat hun impact 
op het beleid alleen maar zal toenemen. 
Generaties worden steeds mondiger. We 
proberen ons daarop voor te bereiden. 
Bijvoorbeeld door tijdens de gebruikers-
raden te werken met gestructureerde 
agenda’s. Heeft niemand iets te melden, 
dan reiken we zelf thema’s aan. Dat rijpt 
de discussie en vermijdt dat het enkel 
over de maaltijden gaat, al zijn die be-
langrijk.”

Aan uitdagingen en plannen heeft de 
nieuwe Ocura-directeur geen gebrek. “De 
sector van de woonzorgcentra is enorm 
aan het groeien. Niet alleen op het vlak 
van bijkomende woongelegenheden, 
maar ook inhoudelijk. De zorg wordt 
steeds kwaliteitsvoller, meer op maat.”

Het groeiscenario van de woonzorgcen-
tra heeft echter twee gezichten. Enerzijds 
creëert het kansen voor een betere zorg, 
anderzijds vraagt groei ook om meer 
professionaliteit. Wat dat betreft, kon  
Siborgs van in het begin bogen op zijn  
directie-ervaring in het ziekenhuis wezen. 
“Ik heb de indruk dat de beweging naar 
meer professionaliteit op het vlak van 
bestuur, organisatie en efficiëntie zich in 
de ziekenhuissector tien tot vijftien jaar 
eerder inzette dan in de woonzorgcentra. 
Wat daar toen gebeurde, het ontstaan 
van alsmaar meer samenwerkingsver-
banden die al dan niet uitmondden in 
fusies, merk je nu steeds vaker in de ou-
derensector op.”

Retraite

Sinds zijn benoeming zet Siborgs in op 
een meer professionele beleidsvoering. 
De structuur en de manier waarop de 
vier woonzorgcentra gemanaged werden 
moesten aangepast worden. “Het is niet 
dat er niets gebeurde, maar veel speelde 
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“Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met 
zaadjes te planten, zaadjes die bloeien 
tot goed opgeleide verpleegkundigen”, 
klinkt het bij het RZ Heilig Hart. Het zie-
kenhuis gaf maar al te graag advies voor 
de inhoud van het informatieve prenten-
boek. 

Micheline Lefèvre, directeur Verpleeg-
kundige en Paramedische diensten: 
“Toen uitgeverij Clavis en het NVKVV, 
de Vlaamse beroepsorganisatie voor ver-
pleegkundigen en vroedvrouwen, ons 
vroegen om mee te werken aan het kleu-
terboekje De verpleegster hebben we niet 
getwijfeld. We vonden het belangrijk dat 
het beroep met de juiste klemtonen zou 
worden voorgesteld. Anno 2011 zijn ver-
pleegkundigen professioneel opgeleid en 
hebben ze een zeer uitgebreid takenpak-
ket met heel wat verantwoordelijkheden 
en doorgroeimogelijkheden. In ons zie-
kenhuis alleen al hebben we meer dan 

vijftig verschillende functie- en compe-
tentiekaarten binnen de groep van ver-
pleegkundigen. 

Door de krapte op de arbeidsmarkt raken 
bepaalde vacatures moeilijk ingevuld, 
vooral voor gespecialiseerde verpleeg-
kundige profielen zoals geriatrische of 
spoedverpleegkundigen. Door de vergrij-
zing zal de nood aan goed opgeleide ver-
pleegkundigen alleen maar toenemen. 
Omdat het aantal patiënten zal stijgen en 
daarbovenop een grote groep verpleeg-
kundigen met (brug)pensioen gaat, zul-
len we de komende jaren continu nieuwe 
verpleegkundigen aanwerven.”

Vroeg begonnen

Vroeg begonnen is half gewonnen. Voor 
de kleuters van juf Lies was het alvast 
een leuke kennismaking met het beroep 

van verpleegkundige. Auteur Liesbet  
Slegers kwam samen met een verpleeg-
kundige van RZ Heilig Hart uit haar 
boekje voorlezen en tekeningen maken. 
“Wie weet maakt het hen misschien 
warm om in hun verdere schoolcarrière 
voor een zorgberoep te kiezen”, hoopt 
Micheline Lefèvre. “Wat ons betreft, mo-
gen er ook heel wat mannelijke verpleeg-
kundigen bijkomen. We vinden het wel 
een beetje jammer dat De verpleegkun-
dige niet werkbaar bleek te zijn als titel 
voor een kleuterboekje.”

Vlaams zorgambassadeur Eleonora Holt-
zer woonde de voorstelling van het kleu-
terboekje bij en gaf een woordje uitleg bij 
het personeelstekort in de zorgsector en 
de initiatieven van de overheid.

‘De verpleegster’, Liesbet Slegers (tekst en 
illustraties), uitgeverij Clavis, 32 pagina’s, 
14,95 euro. Meer info op www.clavis.be.

rz heIlIg hart en nvkvv slaan handen In elkaar

Kleuters warm maken  

voor een beroep in de zorg
jong geleerd, is oud gedaan. met het prentenboek De verpleegster geven  
regionaal ziekenhuis heilig hart in tienen, het nvkvv en uitgeverij Clavis een mooi  
beeld op kleutermaat van wat verpleegkunde inhoudt. het boek werd in oktober  
voorgesteld met een voorleesmoment in een kleuterklas van de tiense basisschool  
vIa sint-jozef. zorgambassadeur lon holtzer was erbij en zag dat het goed was.

boek

Het prentenboek ‘De verpleegster’ werd in oktober voorgesteld  

met een voorlees moment in een kleuterklasje in Tienen.
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“Meer dan dertig jaar geleden heb ik hier 
stage gelopen. Ik heb eerst ziekenhuis-
verpleegkunde gestudeerd en daarna ge-
kozen voor psychiatrische verpleging als 
extra opleiding. Tijdens mijn stage had 
ik hier al een heel goed gevoel. Ik vond 
dat ik als stagiair echt beschouwd werd 
als een toekomstige werknemer. De klem-
toon lag al vlug op maturiteit en zelfstan-
digheid. Van een te ‘belerend’ sfeertje 
was niet veel te merken. Inmiddels werk 
ik hier 31 jaar.

Werken in de psychiatrie is voor mij een 
heel bewuste keuze geweest. Ik ben altijd 
gefascineerd geweest door het ‘anders 
zijn’ van mensen. Hoe beleven zij zich-
zelf? Hoe gaan ze om met de onmacht 
waarin ze terechtkomen? Hoe leg je con-
tact met iemand die als contactgestoord 
wordt omschreven? Hoe benader je ie-
mand die in een psychose zit?

Ik weet nog goed dat ik het contact met 
psychiatrische patiënten in het begin 
enigszins beangstigend vond. Niet dat ik 
bang was van hen, wel omdat het contact 
met hen niet verloopt zoals je dat gewoon 
bent met andere mensen. Je moet dat le-
ren. Je ontdekt ook dat het soms beter is 
om geen contact te willen maken. Vaak 
zijn patiënten verbaal al niet heel com-
municatief. Hun gedrag maakt het con-
tact er dan niet makkelijker op. Uiteinde-
lijk ben ik daar wel rustiger in geworden 
en heb ik mijn weg gevonden. Het angst-
gevoel is ook weggeëbd en omgeslagen in 
interesse en professionaliteit.

De eerste twintig jaar heb ik hier als ver-
pleegkundige gewerkt. Sinds tien jaar 
ben ik hoofdverpleegkundige. Het grote 
verschil is dat ik, nu ik leiding geef aan 
een multidisciplinair team van vijftien 
mensen, veel meer met organisatie bezig 
ben. Het rechtstreekse patiëntencontact 
heeft plaats gemaakt voor het faciliteren 
van de zorg.

Nochtans is de afstand tussen patiënt en 
hoofdverpleegkundige op onze afdeling 
− de open acute opnamedienst − relatief 
klein. Ik beweeg me nog alle dagen tus-

“Gefascineerd door het anders zijn”
rIta vervaet, hooFdverpleegkundIge open aCute opnamedIenst pz duFFel

sen de patiënten. Zo verlies ik de voeling 
niet met wat er in de leefruimtes gebeurt 
en weet ik wat er leeft, zowel bij de pa-
tiënten als bij onze medewerkers. Maar 
het klopt dat het patiëntencontact gro-
tendeels is vervangen door contacten met 
medewerkers: zorgen dat iedereen het 
werk aankan, dat het mentale evenwicht 
goed zit, het beleid mee aansturen... Het 
zijn leidinggevende en managementtaken 
die me momenteel heel sterk aanspreken.

Onze afdeling biedt opvang voor mensen 
die acuut opgenomen worden. Wij staan 
zeven dagen op zeven, de klok rond, klaar 
voor hen. Een van onze belangrijkste ta-
ken is mensen wegwijs maken in de psy-
chiatrie. Wat is dat? Wat kunnen ze hier 

verwachten? We proberen helder te krij-
gen wat hun vraag en nood is en hen te 
helpen door hen inzicht te geven in wat 
er voor hen kan gedaan worden en welke 
rol zij zelf kunnen spelen.

Voor veel mensen zijn wij het eerste ge-
zicht van de psychiatrie dat ze te zien 
krijgen. Het is van belang dat die eerste 
indruk zo positief mogelijk is. Tegelijk 
proberen we het stigma rond de psychia-
trie weg te nemen. ‘Tegen moeilijkheden 
aanlopen, is niet ongewoon’, zeggen wij 
altijd. Maar hulp durven vragen en toela-
ten, is een eerste stap om herstel mogelijk 
te maken.”

WV

moment- 
opname
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Spiegeling

Negatieve  berichtgeving  
is voor velen een slag in het gezicht
De reeks ‘Rusthuis Tristesse’ in De 
Standaard liet niemand onberoerd. 
Ze eindigde dan wel met een posi-
tieve noot, maar de uitgesproken  
negatieve teneur haalde de overhand. 
Zeker het openingsartikel was een 
kaakslag, ‘een koekenpan in het ge-
zicht’ (dixit een directeur). Niet alleen 
Peter Degadt en Guido Van Oevelen 
kropen in de pen (zie ook zorgblog.
be), ook heel wat directeurs en zorg-
medewerkers lieten van zich horen. 
Een selectie uit de reacties vindt u op  
www.zorgnetvlaanderen.be.

Hieronder publiceren wij een open 
brief aan journalist Nicolas Vanhecke 
van De Standaard. De schrijver, Eddy 
Claes, kan zich vanuit eigen ervarin-
gen niet herkennen in de negatieve 
toon van de berichtgeving en stuurde 
ons spontaan zijn reactie.

Geachte heer Vanhecke,

Met grote verwondering, maar vooral vol ongeloof, en bijna afkeer, heb ik van uw schrij-
ven kennis genomen. Dat het de ambitie van eenieder is om zo lang mogelijk, en tot hoge 
bejaardheid, in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven, is een vanzelfsprekend-
heid. Dat dit niet voor iedereen is weggelegd,  is een even zo grote vanzelfsprekendheid.
Mijn vader is tijdens een slepende ziekte, toch nog plots, en volkomen onverwacht overle-
den. Na dit overlijden heeft mijn moeder, die ondertussen de tachtig voorbij was, nog een 
vijftal jaar alleen doorgebracht op haar appartementje. Deze jaren zijn achteraf jaren ge-
bleken van een diepe eenzaamheid, en dat ondanks veelvuldige bezoeken van kinderen, 
kleinkinderen en de weinige nog levende kennissen. Het werden jaren waarin ze  vaak 
‘s morgens alleen ontbijtte, alleen wandelde, alleen TV keek, om vervolgens alleen naar 
bed te gaan... Als dan de tijd kwam van beginnende dementie, van incontinentie en het 
daarmee samengaande verlies op het vlak van lichaamshygiëne, wanneer moeder echt 
niet meer alleen leven kon, moesten er andere oplossingen gezocht worden. Er volgde een 
opname in het woon- en zorgcentrum Sint-Ursula in Herk-de Stad.

Na enkele dagen/weken van aanpassing durf ik te stellen dat mijn moeder daar nog echt 
gelukkig geweest is, veel gelukkiger zelfs dan tijdens haar verblijf ‘alleen thuis’. Ze at te-
rug volwaardige maaltijden op regelmatige tijdstippen. Er werd nauwlettend toegezien 
op het nemen van medicatie, er werd voorzien in ontspanning... Kortom, er werd − zoals 
het een woon- en zorgcentrum betaamt − echt verzorgd...

Ik kan alleen maar vaststellen dat er zich een nieuw sociaal leven ontwikkelde, waarin 
tijd was voor ontspanning, voor knutselen, voor het mee helpen bereiden van desserten 
bij de maaltijd, voor het bakken van pannenkoeken... en nog zoveel andere (voor ons 
althans) kleine dingen. Meer nog, het gebeurde zelfs dat het bezoek vriendelijk verzocht 
werd om naar huis te gaan, want het was tijd voor het bloemschikken.

Dat in onze maatschappij, na het uitputten van alle mogelijkheden van thuiszorg, het 
woonzorgcentrum zeer vaak een eindstation is, is een feit. Of dit altijd en overal ‘tristesse’ 
is, durf ik zwaar te betwijfelen.

Tot slot nog dit: vergeet vooral niet dat de mogelijkheden die geboden worden om zieken, 
ouderen, personen met een handicap... op te vangen en te omkaderen, in eerste instantie 
het gevolg zijn van een maatschappelijke keuze. Indien wij als maatschappij dit echt pri-
oritair zouden vinden en bereid zouden zijn hiervoor de nodige budgetten vrij te maken, 
kan meteen ook het financiële probleem dat een verblijf in het woonzorgcentrum met zich 
kan meebrengen, naar het verleden verwezen worden.

Groeten,
Eddy Claes



Geef zorg. Geef zin. 
Maak er samen met ons een prachtig 2012 van!



Een ziekenhuis moet vooral  
een gezond huis zijn …
Een ziekenhuis is een plek waar mensen samenkomen. In goede en slechte tijden. Het mag dus best 

meer zijn dan enkel een huis voor zieken. Want gezondheid draait niet alleen om koude, rationele 

technologie, maar ook om warmte, zorg en vooral … mensen. Een filosofie waar KBC zich als sector

specialist perfect in kan vinden. Maar waar we ook de prijs van kennen. Daarom denken we graag 

mee met de sector over alle aspecten die van een ziekenhuis een gezond huis maken.

                                                                                    KBC. Wij spreken uw taal.
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