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editoriaal

Op de nieuwjaarsreceptie van Zorgnet 
Vlaanderen mochten wij rector Mark 
Waer van de KU Leuven verwelkomen als 
spreker. Mark Waer is een man met erva-
ring. Hij is gerenommeerd onderzoeker 
op het gebied van orgaantransplantatie, 
en lid van de prestigieuze Koninklijke 
Academie voor Geneeskunde. Hij was 
vice-rector Biomedische Wetenschappen, 
hoofdgeneesheer, algemeen directeur a.i. 
en voorzitter van de raad van bestuur 
van UZ Leuven. Als rector van de hele 
KU Leuven verenigt hij de verschillende 
wetenschappelijke onderzoeksterreinen 
en staat hij voor pluridisciplinariteit. Om 
maar te zeggen:  Mark Waer is een man 
van de praktijk die tegelijk op acade-
misch en beleidsniveau een en ander van 
op een afstand kan overschouwen.

Rector Waer boog zich in zijn voordracht 
over een van de belangrijkste vraagstuk-
ken van de komende jaren: hoe maken 
we keuzes in de gezondheidszorg. Want 
dat we zullen moeten kiezen, is ondertus-
sen wel duidelijk. De noden zijn groot en 
zullen, onder meer door de vergrijzing, 
alleen maar toenemen. De (technolo-
gische) mogelijkheden zijn enorm en ook 
die zullen dankzij steeds gespecialiseer-
der onderzoek alleen maar toenemen. De 
middelen daarentegen zijn beperkt. En 
ze zullen naar alle waarschijnlijkheid be-
perkt blijven. Simpel gezegd: we kunnen 
meer dan we kunnen betalen. We zullen 
moeten kiezen: wat doen we en wat laten 
we?

Efficiënter werken en hier en daar nog 
wat besparen kan iets opleveren. Nog 
meer belastingen naar de gezondheids-
zorg leiden, zou in theorie ook kunnen. 
Maar ik geloof Mark Waer als hij zegt dat 
geen van deze beide opties de oplossing 
biedt. We kunnen ook onze kop in het 
zand steken en doen alsof er niets aan 
de hand is. Maar ook dat is een keuze. 
Want dan laat je de ruimte aan de sterk-
ste drukkingsgroepen om hun prioritei-
ten veilig te stellen. De vraag is alleen of 
de prioriteiten van deze groepen ook de 
beste en de eerlijkste maatschappelijke 
keuzes zijn.

Het debat voeden
Volgens Mark Waer hebben we daarom 
nood aan een breed maatschappelijk 
debat. Elke inwoner betaalt mee voor de 
gezondheidszorg, dus moet elke inwoner 
ook mee kunnen beslissen over wat we 
met die middelen doen en wat niet. Het 
wordt geen gemakkelijke klus om zo’n 
debat te voeren. Maar het kan. Dat heeft 
volgens de spreker onder meer het eutha-
nasiedebat bewezen.

Zorgnet Vlaanderen wil het debat over de 
keuzes in de gezondheidszorg voeden, 
versterken en uitdragen. Doordat geen 
keuzes gemaakt worden op het politieke 
niveau, en de indruk blijvend gewekt 
wordt dat àlles kan,  verlegt men de druk 
naar de individuele zorgverstrekker, en 
dat is niet fair. Maar het debat moet cor-
rect en met kennis van zaken gevoerd 
worden. Wars van sensatiezucht en ver 
van de waan van de dag. Via onze eigen 
kanalen, maar ook via de woonzorgcen-
tra, de ziekenhuizen en de voorzieningen 
geestelijke gezondheidszorg  dragen we 
ons steentje  bij. Dat is immers het werk-
veld, daar gebeurt het. Daar zit de exper-
tise. Daar komen de mensen aankloppen 
met hun noden en behoeften. Daar er-
vaart men dag na dag wat de uitdagingen 
zijn voor de gezondheidszorg voor het ko-
mende decennium.

Wij moeten als zorginstellingen met deze 
verhalen, deze noden, deze uitdagingen 
naar buiten komen, op een deskundige, 
eerlijke manier. Het publieke debat kan 
er alleen maar komen als mensen weten 
waar het om gaat. Als ze weten wat de 
hulpvragen en de noden zijn en hoe die 
elke dag opnieuw zo goed mogelijk be-
antwoord worden. Hoe beter de mensen 
de zorg van binnen en van buiten ken-
nen, hoe sterker het maatschappelijk 
debat gevoerd kan worden en hoe groter 
het draagvlak voor de belangrijke keuzes 
waarvoor we staan.

Zo is de Dag van de Zorg op 18 maart een 
uitstekende gelegenheid om ook onze da-
gelijkse keuzes helder te maken voor de 
vele gebruikers, bezoekers en geïnteres-
seerden.

Peter Degadt 
Gedelegeerd bestuurder

Peter Degadt



Vinger aan de pols  
in ouderenzorgsector

trends en ontwikkelingen in de woon-
zorgsector. U wordt ondergedompeld in 
de strategische beleidsaspecten van een 
woonzorgcentrum. Inspirerende praktijk-
voorbeelden en een interactieve aanpak 
garanderen een optimale kennisuitwis-
seling. Bovendien ontvangt u een uitge-
breide documentatiemap en een exem-
plaar van het werkboek GPS 2021 - Nieuwe  
navigatie voor ouderenzorg. 

De masterclass bestaat uit vier oplei-
dingsdagen, telkens op donderdag: 8 
maart, 19 april, 24 mei en 21 juni. Deel-
name aan dit programma bedraagt 400 
euro, maaltijden en cursusmateriaal in-
begrepen. Plaats: Zorgnet Vlaanderen, 
Guimardstraat 1 in 1040 Brussel. Er wor-
den minimaal acht en maximaal vijftien 
deelnemers toegelaten. 

GPS 2021-dialogen 

Met de ‘GPS 2021-Dialogen’ wil Zorgnet 
Vlaanderen het gesprek met de bestuur-
ders en directies van de leden-woonzorg-
centra op een gestructureerde manier 
vormgeven. Zo kan Zorgnet Vlaanderen 
op de hoogte blijven van wat er leeft op 
de werkvloer. Het zijn ook momenten 
waarop Zorgnet Vlaanderen zal informe-

Masterclass, GPs 2021-dialoGen en GPs 2021-acadeMie

ren over actuele onderwerpen en aanko-
mende beslissingen van de overheid. Op 
die manier kunnen bestuurders en di-
recties beschikken over de meest recente 
informatie, die hen kan ondersteunen bij 
strategische en/of operationele besluit-
vorming.

Noteer alvast de volgende data in uw 
agenda – afspraak telkens van 19 tot 21.30 
uur.

Provincie Vlaams-Brabant 
donderdag 16 februari 2012

Provincie West-Vlaanderen 
donderdag 15 maart 2012

Provincie Limburg 
donderdag 29 maart 2012

Provincie Oost-Vlaanderen 
donderdag 10 mei 2012 

Provincie Antwerpen 
donderdag 7 juni 2012 

GPS 2021-Academie

Met de ‘GPS 2021-Academie’ wil Zorgnet 
Vlaanderen inzoomen op actuele, inspi-
rerende en/of innoverende onderwerpen. 
Het doel is kennisoverdracht en kennis-
verdieping.

Hiervoor wordt een beroep gedaan op 
spraakmakende en bezielde sprekers uit 
binnen- en buitenland die de bestuurders 
en directies van woonzorgvoorzieningen 
uitdagen om te dromen, te durven en te 
doen. De GPS 2021-Academie is tevens het 
ideale gebeuren voor netwerking tussen 
de directies en bestuurders. 

De laatste bijeenkomst van de reeks vindt 
plaats op donderdag 26 april van 16 tot 
20 uur in het KBC-gebouw, Havenlaan 2 
in 1080 Brussel. Thema die avond is de 
sociale innovatie in de woonzorg. U krijgt 
er alles te horen over nieuwe en creatieve 
modellen en concepten voor een kwali-
teitsvolle en duurzame arbeidsorganisa-
tie in de woonzorg.

Meer informatie over al deze vormingsini-
tiatieven op www.zorgnetvlaanderen.be, 
rubriek: Onze opleidingen.

Ook dit voorjaar organiseert Zorgnet 
Vlaanderen diverse initiatieven om 
de vinger aan de pols te houden in de 
ouderenzorgsector. Voor nieuwe di-
recteurs is er bijvoorbeeld de onder-
tussen befaamde ‘Masterclass’. Voor 
bestuurders en directieleden is er een 
nieuwe provinciale ronde van de GPS 
2021-dialogen. En voor al wie interesse 
heeft in de sector is er nog een laatste 
bijeenkomst van de GPS-academie 
over sociale innovatie.

Nieuwe directeurs van woonzorgcentra 
zien heel wat op zich afkomen. Perso-
neelsbeleid, financieel beleid, ethische 
vraagstukken, een goede zorgorganisa-
tie, een stevig kwaliteitsbeleid... Daar-
bij moeten ze rekening houden met tal 
van wetten en regels. Bovendien moeten 
ze vooruit kijken en voorbereid zijn op 
trends en ontwikkelingen in de ouderen-
zorg.

Om nieuwe directeurs, die minder dan 
twee jaar in functie zijn, op het goede 
spoor te zetten, organiseert Zorgnet 
Vlaanderen ook dit voorjaar een ‘Start-
up-Masterclass’. Tijdens deze master-
class maakt u kennis met de werking 
en de medewerkers van Zorgnet Vlaan-
deren en krijgt u een helikopterview op 
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kort
Praktijkrichtlijn voor vlaanderen

Valpreventie in woonzorgcentra
De nieuwe praktijkrichtlijn ‘Valpre-
ventie in woonzorgcentra’ is een feit. 
De praktijkrichtlijn is raadpleegbaar 
op de website van het Expertise- 
centrum Val- en Fractuurpreventie 
Vlaanderen (EVV).

De nieuwe praktijkrichtlijn is gebaseerd 
op de best beschikbare wetenschappelij-
ke evidentie en op de klinische en weten-
schappelijke expertise van de leden van 
de werkgroep residentiële ouderenzorg 
van het Expertisecentrum Val- en Fractuur-
preventie Vlaanderen (EVV), met steun 
van het Vlaams Agentschap Zorg en  
Gezondheid. Het is een leidraad, geen 
verplichting. Het kan u helpen om in uw 
dagelijkse praktijk valincidenten te de-
tecteren, te evalueren en te behandelen, 
om zo nieuwe valincidenten en de mo-
gelijk ernstige gevolgen ervan te voorko-
men. Bij het implementeren dient steeds 

rekening te worden gehouden met de in-
dividuele context van de bewoner alsook 
het eigen professionele inzicht en de ka-
rakteristieken van de voorziening.

Het eerste hoofdstuk ‘maatregelen op 
voorzieningsniveau’ bestaat uit algemene 
maatregelen die zich niet specifiek rich-
ten op het individueel risicoprofiel van 
elke bewoner, zoals educatie en sensibi-
lisatie van medewerkers en beleid van de 
voorziening.

Een tweede hoofdstuk bevat ‘indivi-
duele valpreventiemaatregelen’. Die 
maatregelen zijn specifiek afgestemd 
op de individuele bewoner, waardoor 
de praktijkrichtlijn kan worden toege-
past bij ouderen met een diversiteit aan 
zorgafhankelijkheid. Bewoners worden 
hierop minstens jaarlijks uitgebreid ge-
evalueerd, maar ook bij een opname, na 

elk valincident en wanneer de algemene 
toestand wijzigt, bijvoorbeeld na een hos-
pitalisatie. Die evaluatie gebeurt bij voor-
keur in interdisciplinair verband. 

Het derde onderdeel ‘individuele frac-
tuurpreventiemaatregelen’ geeft een 
overzicht van maatregelen die kunnen 
worden toegepast ter preventie van frac-
turen. In de vierde stap wordt gekeken 
naar ‘follow-up’. Het vijfde en laatste 
hoofdstuk betreft de ‘implementatie’ van 
de praktijkrichtlijn in de eigen voorzie-
ning. 

Meer informatie op www.valpreventie.be.

96% van medewerkers houdt van zijn job

Bewoners in een woonzorgcentrum 
worden best minstens jaarlijks uitgebreid 
geëvalueerd met het oog op valpreventie.

Zopas zijn de resultaten van de Mede-
werkersmonitor ouderenzorg bekendge-
maakt. De Medewerkersmonitor is samen 
met de Bewonersmonitor gestart als een 
initiatief van de werkgroep Bezieling en 
Kwaliteitszorg Caritas West-Vlaanderen. 
Het initiatief was destijds beperkt tot de 
regio West-Vlaanderen en tot de leden 
van Zorgnet Vlaanderen. Inmiddels zijn 
beide monitoren uitgegroeid tot forse 
onderzoeken waarbij op heden 120 woon-
zorgcentra en andere voorzieningen in de 
ouderenzorg participeren aan de Bewo-
nersmonitor en 67 voorzieningen aan de 
Medewerkersmonitor. Het onderzoek is 
uitgebreid naar andere provincies en de 
andere sectoren (openbaar, privé).

De Medewerkersmonitor peilt naar de 
tevredenheid, loyaliteit, motivatie en 
engagement van de medewerkers. 7.110 
medewerkers werden uitgenodigd om 
te participeren aan het onderzoek. 5.617 
medewerkers verdeeld over 67 voorzie-

ningen hebben de kans gegrepen om hun 
mening op papier te zetten. De overgrote 
meerderheid van de participerende voor-
zieningen zijn nog steeds voorzieningen 
met een christelijke inspiratie. 

86% van de medewerkers geeft een score 
van 7 tot 10 wat de algemene tevreden-
heid over de werkgever betreft. 75% van 
de voorzieningen behaalt een algemene 
tevredenheid boven de 80%.

92% van de leidinggevenden uit de oude-
rensector zijn tevreden tot heel tevreden 
over hun werkgever (versus 85% niet- 
leidinggevenden).

79% van de respondenten beveelt de 
eigen voorziening aan als werkgever. 
Mochten medewerkers een gelijkaardige 
externe aanbieding krijgen, dan zou 73% 
(zeker + waarschijnlijk wel) bij de huidi-
ge voorziening blijven werken. De reten-
tiegraad is bijgevolg hoog. 

96% van de medewerkers uit de ouderen-
zorg doet het werk graag tot heel graag. 
Deze score is met 5% toegenomen ten op-
zichte van 2007. Men vindt het werk zin-
vol (96%) en het is duidelijk wat er van de 
medewerkers wordt verwacht (92%).

In een van de volgende nummers van 
Zorgwijzer komen we hierop terug.

MedewerkersMonitor ouderenzorG



interview Met rector Mark waer van de ku leuven
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Mark Waer: we hebben het thema in 
overleg gekozen. het sprak me sterk aan 
om daar even bij stil te staan, ook vanuit 
mijn achtergrond als arts en als voormalig 
ziekenhuisdirecteur en voorzitter van het 
uz leuven. als arts doe ik onderzoek naar 
orgaantransplantatie. ook hier moeten 
we belangrijke keuzes maken: er is een 
schaarste aan organen, hoe gaan we de be-
schikbare organen dan toewijzen? dat soort 
keuzes overstijgt de gezondheidszorg. 
het zijn maatschappelijke keuzes, die meer 
en meer dwingend worden. onze middelen 
zijn beperkt. de technologische mogelijkhe-
den zijn enorm. wat gaan we doen en wat 
gaan we laten? we moeten rechtvaardige 
keuzes maken. Maar wat zijn rechtvaardige 
keuzes? welke principes stellen we voorop? 
en het gaat niet alleen over dure techno-
logie. ook de vergrijzing stelt ons voor 
keuzes: het aantal oudere mensen neemt 
snel toe, en daarmee ook de zorgnoden. de 
laatste levensjaren van een mens kosten de 
gezondheidszorg enorm veel geld.

Professor Cassiman stelde onlangs het 
debat op scherp met de vraag of we 
ons heel dure kankermedicatie kun-
nen veroorloven als die het leven van 
patiënten alleen maar een klein beetje 
verlengt. Was u geschrokken van de 
heftige reacties?
ik was niet zozeer geschrokken van de 
reacties, maar veeleer van de stelling van 
professor cassiman. ik ben het er helemaal 
mee eens dat hij de vraag stelt, want die is 
zeer terecht. Maar voor we een antwoord 
formuleren, moeten we goed nadenken. 
kunnen we een beperkte groep patiënten 
een hele dure behandeling ontzeggen 
omdat ze maar enkele maanden levens-
verlenging oplevert? Maatregelen voor een 
beperkte groep krijgen al vlug een zweem 
van discriminatie. Familieleden van kan-
kerpatiënten zullen emotioneel reageren. 
Bovendien, hoe bepalen we de waarde 
van iets? hoeveel is het ons waard als 
een vrouw met borstkanker zes maanden 
langer kan leven? of twaalf maanden? of 
twee jaar?

ik geloof dat we het allemaal eens kunnen 
zijn met de stelling: ‘we willen zo veel mo-
gelijk mensen zo veel mogelijk extra levens-
jaren bezorgen’. laat ons abstractie maken 
van de kwaliteit van die levensjaren. Maar 
dan nog kom je er niet uit. zodra het om een 
concreet geval gaat, spelen andere dingen 
mee. dat wordt weleens ‘het syndroom van 
de ingeklemde mijnwerker’ genoemd. als 
een mijnwerker vast zit en weinig overle-
vingskansen heeft, dan worden hiervoor 
toch de grote en dure middelen ingezet, 
tegen alle rationaliteit in. Meer zelfs, men-
sen zijn dikwijls bereid hun eigen leven op 
het spel te zetten om alsnog te proberen 

een opgemerkte gast op de nieuwjaarsreceptie van  
zorgnet vlaanderen op 24 januari in de warande in  
Brussel, was rector Mark waer van de ku leuven.  
de rector hield er een lezing over ‘keuzes maken in  
de gezondheidszorg’. zorgwijzer ging even langs bij  
de rector en vroeg om te beginnen of hij dat thema  
zelf had voorgesteld, en zo ja, waarom.

Keuzes maken in de  
gezondheidszorg
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redding te brengen. dat toont dat er andere 
dan rationele principes spelen. er is ook 
zoiets als solidariteit met een groep die 
zware problemen heeft.

een ander aspect is dat vooruitgang meest-
al in kleine stapjes verloopt. als je de kan-
kerbehandeling van de voorbije dertig jaar 
overschouwt, dan zie je een opeenvolging 
van kleine stapjes vooruit. iemands leven 
verlengen met twee of drie maanden kan 
weinig lijken, maar het kan alweer een stap 
in een ruimere vooruitgang zijn.

nog een ander probleem is het nemen van 
de beslissing. je kunt die beslissing onmo-
gelijk overlaten aan de arts. die moet zich 
houden aan de eed van hippocrates, die 
zegt dat de arts het maximum moet doen 
voor zijn patiënt. dat principe moet over-
eind blijven, anders zet je de vertrouwens-
relatie tussen arts en patiënt op de helling. 
elke arts moet tot het uiterste gaan voor 
zijn patiënt; daar heeft de patiënt recht op.

Dat klinkt allemaal aannemelijk, maar 
we moeten toch iets doen? U vond de 
vraagstelling van professor Cassiman 
heel terecht?
dat klopt. er zijn verschillende manieren om 
hiermee om te gaan. Ofwel ontwijken we de 
discussie. Bijvoorbeeld omdat we de arts-
patiëntrelatie niet willen beïnvloeden. of 
omdat we menen dat de patiënt autonoom 
is. of omdat we ons met de discussie op 
een glibberig pad begeven: als we alles 
gaan berekenen, zou het kunnen dat we 
bij een bepaalde hoogte van kost alleen 
nog euthanasie als oplossing zien. Ofwel 
doen we eerst andere dingen. Bijvoorbeeld 
afschaffen van wat niet werkt. of minder 
uitgeven aan landsverdediging en meer 
aan gezondheidszorg. of meer belastingen 
heffen om de gezondheidszorg te kunnen 
blijven betalen.

ik geloof dat beide opties geen echte op-
lossingen bieden. we zullen iets moeten 
doen. en het probleem kan zich plots acuut 
stellen. stel u voor dat de varkensgriep 
enkele jaren geleden daadwerkelijk was 
uitgebroken, dan was het alle hens aan dek 
geweest. niet kiezen is ook een keuze, en 
allicht niet de beste.

Dus?
de grondslag bij dat soort keuzes is dat 
ze maatschappelijk rechtvaardig en billijk 
moeten zijn. Bovendien moet de keuze 
gebeuren na een maatschappelijk debat. 
we betalen allemaal voor de gezondheids-
zorg. laat ons dan ook samen beslissen 
hoe we de beperkte middelen inzetten. 
een algemeen gerespecteerd filosoof in 
deze materie is john rawls. hij geeft geen 
pasklare antwoorden, maar wel een aantal 
principes.

een allocatiemaatschappij die de beperkte 
middelen toewijst aan bepaalde burgers, 
zo stelt rawls, is maar rechtvaardig als 
iedereen gelijkheid van kansen heeft en 
als ook de minstbedeelden er voordeel bij 
hebben. je kunt dus meer middelen geven 
aan een bepaalde doelgroep, bijvoorbeeld 
kankerpatiënten, op voorwaarde dat ie-
dereen die kanker krijgt, tot de doelgroep 
wordt toegelaten.

rawls heeft het ook over de ‘sluier van 
onwetendheid’. we mogen geen rekening 
houden met onze eigen situatie. we moeten 
uitgaan van zo veel mogelijk goede jaren 
voor zo veel mogelijk mensen. in bepaalde 
staten in de vs gebruikt men al QalY’s om 
te beslissen of een behandeling verant-
woord is. QalY staat voor Quality Adjusted 
Life Years en berekent de kostprijs voor een 
bijkomend levensjaar in goede gezondheid. 
dat kan een maatstaf zijn, maar daarmee 
is het probleem van onze ‘ingeklemde 
mijnwerker’ niet opgelost.

we hebben nood aan praktische richtlijnen 
bij het bepalen van criteria. een eerste 
richtlijn zou kunnen zijn dat het echt de 
moeite waard moet zijn. als je iemand 
met een erge ziekte kunt helpen, dan is 
dat echt de moeite waard. Plastische chi-
rurgie daarentegen, kan allicht iemands 
welbevinden verhogen, maar in tijden van 
schaarste lijkt mij dat al minder de moeite 
waard om als maatschappij middelen aan 
te besteden.

een tweede richtlijn zou relevantie kunnen 
zijn. Bij sommige keuzes geldt het principe 
First come, first serve. in de gezondheids-
zorg is dat niet relevant. Bij een epidemie 
zijn de slachtoffers die het eerst op de 
spoedgevallendienst komen dikwijls niet 
degenen die het meest dringend hulp 
nodig hebben; de zwaarst getroffenen 
kunnen immers niet op eigen kracht naar 
het ziekenhuis.

een derde richtlijn is het niet-discriminerende  
karakter. een maatregel alleen voor kanker-
patiënten ligt moeilijk. of alleen voor een 
bepaalde leeftijdsgroep. dat is ethisch niet 
te verantwoorden.

Maar het blijft een moeilijke en complexe 
kwestie. uiteindelijk zullen we een soort 
van score nodig hebben voor rechtvaar-
dige keuzes. zoals we bijvoorbeeld al 
doen voor de toewijzing van organen voor 
transplantatie.

erg belangrijk vind ik het maatschappelijk 
draagvlak. er moet een maatschappelijk 
debat zijn, dat uitmondt in juridische en 
afdwingbare regels. sommige mensen ge-
loven niet in zo’n maatschappelijk debat. 
de mensen zouden niet geïnteresseerd 
zijn of te slecht geïnformeerd. tja, dan 
moeten we misschien maar eens beginnen 
met die informatie. er bestaan voldoende 
marketingtechnieken voor. Bovendien 
hebben we in België bewezen dat het kan. 
denk aan het euthanasiedebat. dat was 
een moeilijk debat, maar het is gelukt en 
ik ben ervan overtuigd dat het resultaat 
breed gedragen wordt in de maatschappij. 
natuurlijk is niet iedereen er 100% geluk-
kig mee, maar elke stem in het debat is 
gehoord en het resultaat is genuanceerd. 
ik ben een cultuuroptimist. ik geloof in het 
maatschappelijk debat.

U bent hoofdarts, algemeen directeur 
en voorzitter geweest van het UZ Leu-
ven: de drie cruciale beleidsfuncties in 
een ziekenhuis. Heeft dat uw blik op 
de gezondheidszorg verruimd?
het zijn drie verschillende invalshoeken, 
maar uiteindelijk streef je in elke organisatie 
samen een doel na. elk vertrekt vanuit zijn 
benadering. dat kan weleens botsen, maar 
dat mag. dialoog is de enige manier om tot 
oplossingen te komen. het is belangrijk om 
hiervoor de tijd te nemen. knelpunten wor-
den best aangepakt vooraleer ze problemen 
worden. als je door dialoog tot een conclusie 
komt, dan moet je ook nog amendementen 
toelaten. en als derde richtlijn: wat afge-
sproken is, moet afdwingbaar zijn. Met die 
principes kom je al een eind ver.

het is normaal dat een hoofdarts andere 
posities inneemt dan een algemeen direc-
teur. als arts ben je sterk met de individuele 
patiënt bezig. ook dokters onder elkaar 
gaan hierover weleens in de clinch. als het 
erop aankomt, vechten ze voor hun eigen 
patiënt voor een bed op intensieve zorgen. 
zo wil de eed van hippocrates het. Maar als 
algemeen directeur of als voorzitter moet je 
begaan zijn met alle patiënten. elk speelt 
zijn rol, maar in openheid naar de ander.

U bent rector geworden in 2009. U bent 
over de helft van uw termijn. Bent u te-
vreden over de afgelopen jaren?
ja, heel tevreden. het rectorschap is erg 
boeiend, omdat je een heel breed terrein 
bestrijkt. er is een waaier aan faculteiten 
en wetenschappen. het mooie is dat alle 

“we betalen allemaal voor  
de gezondheidszorg. 

laat ons dan ook samen  
beslissen hoe we de beperkte 

middelen inzetten.”



wetenschappelijke terreinen evenwaardig 
zijn en zelfs niet zonder elkaar kunnen. ik 
geloof sterk in de interdisciplinariteit. op 
dat vlak kunnen we nog heel veel doen. in 
een universiteit heb je een grotere mate van 
vrijheid dan in een ziekenhuis. het klinkt 
misschien wat oneerbiedig, maar uitein-
delijk is een ziekenhuis ook een soort van 
‘productie-eenheid’. aan een universiteit 
heb je minder die hoogdringendheid. je 
hebt meer tijd voor reflectie.

Op welke realisaties bent u het trotst?
het zijn niet mijn realisaties, maar die van 
een hele ploeg én van onze voorgangers. 
wat mij erg bevalt, is het metaforumproject, 
opgestart onder rector vervenne. dat is een 
multidisciplinaire denktank die zich over 
maatschappelijke thema’s buigt. zopas 
hebben we bijvoorbeeld een tekst afgerond 
over de hervorming van het onderwijs. let 
wel, het gaat om meer dan gewoon eens 
luisteren naar elkaar, we werken echt sa-
men naar een resultaat.

mensen met een ruime blik nodig. studen-
ten twijfelen de eerste jaren vaak ook nog 
aan hun studiekeuze. het moet mogelijk 
zijn om na een bacheloropleiding meer 
opties aan te bieden. elke bacheloroplei-
ding zou toegang moeten kunnen geven tot 
minstens twee masteropleidingen.

Hoe staat het ondertussen met de mid-
delen voor wetenschappelijk onder-
zoek? Een tijd geleden stonden die erg 
onder druk.
tijdens de crisis van twee jaar geleden 
dreigde inderdaad de kaasschaaftechniek 
toegepast te worden. Gelukkig is er uit di-
verse hoeken tijdig gereageerd. innovatie 
en onderzoek zijn deel van de oplossing, 
niet van het probleem! de regering heeft 
die boodschap begrepen en heeft zelfs een 
groeitraject uitgestippeld. Maar ondertus-
sen zijn we alweer in een nieuwe financiële 
crisis beland. ik hou mijn hart vast, maar ik 
geloof dat de overheid zelf ook overtuigd is 
van het belang van innovatie en onderzoek.

naar nieuwe geneesmiddelen voor een be-
tere tolerantie na een orgaantransplantatie. 
anderzijds onderzoeken we het fenomeen 
waarbij na een beenmergtransplantatie het 
beenmerg zich soms tegen kankercellen 
richt. als we dat fenomeen kunnen sturen, 
maken we opnieuw een sprong voorwaarts. 
u ziet, er is nog heel wat interessant werk 
te doen!

Mark Waer, rector KU Leuven: “Het blijft een moeilijke en complexe kwestie. Uiteindelijk zullen we een soort van score  
nodig hebben voor rechtvaardige keuzes. Zoals we bijvoorbeeld al doen voor de toewijzing van organen voor transplantatie.”

een ander stokpaardje is de verbreding 
van de bacheloropleiding. er is nood aan 
meer kritische en intellectuele vorming. 
Maatschappijvisie, filosofie, esthetica... 
dat soort vakken moeten terug meer aan 
bod komen in de bacheloropleidingen. het 
is niet goed als studenten zich tijdens hun 
opleiding blindstaren op dat ene domein 
waarvoor ze gekozen hebben. we hebben 

vlaanderen doet het overigens goed. 
we klagen graag, maar de resultaten, de 
toegankelijkheid en de kwaliteit van ons 
universitair onderwijs zijn goed. akkoord, 
we staan niet in de lijstjes van de top-20 
ter wereld. Maar in die lijstjes staan vooral 
elite-universiteiten die studenten selecte-
ren en hoge inschrijvingsgelden vragen. wij 
zijn een ander type universiteit. wij hebben 
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een brede basis en we maken afspraken 
over het inschrijvingsgeld. Binnen dat type 
universiteit scoren Gent en leuven heel 
goed. er is geen enkele regio in de wereld 
met zes miljoen inwoners met twee zulke 
universiteiten met een totaalaanbod.

ook op het vlak van de valorisatie en de 
maatschappelijke relevantie scoren we 
goed. vlaanderen heeft van heel de wereld 
het hoogst aantal patenten per hoofd: twee-
duizend patenten per miljoen inwoners. 
60% van die patenten wordt bovendien 
geëxploiteerd. dat zijn ontzettend hoge 
cijfers.

Gaat u in 2013 met pensioen na uw rec-
torschap?
neen, want dan ben ik nog geen 65 jaar! 
ik keer terug naar mijn laboratorium voor 
verder onderzoek op het gebied van orgaan-
transplantatie. dat is mijn wereld. ik zal blij 
zijn als ik me weer 100% op dat onderzoek 
kan richten. enerzijds is er het onderzoek 
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ziekenhuizen dreiGen weer duPe te worden van BesParinGen in ziekteverzekerinG

“Onderfinanciering ziekenhuizen  
kan niet blijven duren”

dat er bespaard moet worden in de sociale zekerheid, daarover is nagenoeg iedereen  
het eens. dat ook de ziekteverzekering niet zou ontsnappen, was eveneens duidelijk. Maar met 

de maatregelen die nu genomen zijn, dreigen de ziekenhuizen de dupe te worden. en dat terwijl 
de recente Maha-analyse van dexia bewijst  dat de structurele onderfinanciering voor steeds 

meer ziekenhuizen een nijpend probleem wordt. koen Michiels, algemeen directeur van  
az nikolaas en voorzitter van de Financieel-economische werkgroep algemene ziekenhuizen  

van zorgnet vlaanderen, geeft tekst en uitleg bij de nieuwe riziv-besparingen.

“We begrijpen natuurlijk dat er bespa-
ringen nodig zijn, gelet op de macro-
economische toestand”, opent Koen 
Michiels. “De groeinorm van 4,5% was 
vermoedelijk niet langer houdbaar. 
Maar de manier waarop nu bespaard 
wordt, treft zowel rechtstreeks als on-
rechtstreeks opnieuw de ziekenhuizen. 
Al jarenlang worden de ziekenhuizen 
structureel ondergefinancierd voor heel 
wat diensten: de spoedgevallendienst, 
intensieve zorgen, de centrale sterilisa-
tie... Meer en meer ziekenhuizen staat 
het water aan de lippen. Dat werd nog 
maar eens bevestigd door de MAHA- 
analyse, die objectief toonde dat de  
geringe marge tussen inkomsten en uit-
gaven in 2010 nog verder afnam.

De nieuwe besparingen treffen de zie-
kenhuizen op drie manieren. Ten eerste 
in het Budget van Financiële Middelen 
(BFM). Hier worden onder meer de ra-
diotherapie, de NMR’s en de pilootpro-
jecten getroffen. Ook de financiering van 
de anciënniteitsgroei van het personeel 
wordt voor het tweede jaar op rij niet toe-
gekend. Ten tweede worden de zieken-
huizen geraakt door de besparing op de 
artsenhonoraria, die maar gedeeltelijk 
geïndexeerd zullen worden. Ziekenhui-
zen halen aanzienlijke inkomsten uit 
afhoudingen op de artsenhonoraria. Als 
die honoraria niet volledig geïndexeerd 
worden, heeft dat dus gevolgen voor het 
ziekenhuisbudget. En ten derde werkt 
de overheid steeds meer met forfaits. Het 
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bekendste voorbeeld is de medicatie, 
waarvoor de forfaits jaar na jaar dalen. 
De afspraak was dat die besparing op-
nieuw geïnvesteerd zou worden in projec-
ten voor kwaliteitszorg, maar dat gebeurt 
toch niet.

Het klopt dat ziekenhuizen jarenlang 
overschotten konden realiseren op hun 
medicatie. Dat komt omdat ze als goede 
huisvaders een evenwichtig formula-
rium samenstelden binnen het medisch- 
farmaceutisch comité en goed onderhan-
delden met de farmaceutische bedrijven. 
Het overschot dat op de medicatie werd 
gerealiseerd, werd keer op keer gebruikt 
om andere, deficitaire diensten te helpen. 
Je kunt die overschotten dus niet zomaar 
afromen zonder iets te doen aan de on-
derfinanciering op die andere diensten! 
Zo straf je het goede beleid dat ziekenhui-
zen proberen te voeren.”

Onzekerheid

“Hoe groot de financiële schade is die de 
ziekenhuizen met deze maatregelen op-
lopen, is moeilijk te berekenen”, meent 
Koen Michiels. “Veel hangt af van welke 
diensten een ziekenhuis heeft. Maar ook 
de afspraken met de artsen over de af-
houding op de honoraria verschillen van 
ziekenhuis tot ziekenhuis. Globaal geno-
men mag je ervan uitgaan dat zowat 40% 
van de artsenhonoraria naar het zieken-
huis gaat. Dat is dus al een aanzienlijk 

deel. Het  is te begrijpen dat artsen niet 
staan te springen om nog meer af te staan 
om het verlies aan inkomsten van de zie-
kenhuizen te compenseren.

Dat brengt ons meteen tot een aantal 
fundamentele problemen als gevolg van 
deze besparingen. De spanningen in zie-
kenhuizen tussen het bestuur en de art-
sen worden almaar groter. Dat zorgt vaak 
voor wederzijdse wrevel en minder goede 
relaties. Hetzelfde geldt trouwens voor de 
relaties met de vakbonden. Het grootste 
deel van het ziekenhuisbudget gaat naar 
personeel; als de beschikbare middelen 
substantieel dalen, dan staan meteen het 
tewerkstellingsvolume en het verlonings-
beleid onder druk.

Een tweede probleem is dat de structurele 
onderfinanciering en de nieuwe maatre-
gelen het haast onmogelijk maken om 
een meerjarenplan op te stellen. Tal van 
ziekenhuizen staan voor gigantische in-
vesteringen in bouw en renovatie. Wie 
durft vandaag nog beleidsbeslissingen 
te nemen in zulke zware dossiers? De fi-
nancieel directeurs staan op de rem en je 
kan ze geen ongelijk geven. De onduide-
lijkheid en de onzekerheid dreigen elke 
dynamiek in de kiem te smoren.

Ten slotte dreigt ook de patiënt uiteinde-
lijk weer de dupe te worden van het hele 
verhaal. Als de ziekenhuizen financieel 
zo onder druk komen te staan, dan be-
staat het risico dat een verhoging van de 

budget
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kamersupplementen en de ereloonsup-
plementen op tafel komt. Ik weet dat in 
verschillende ziekenhuizen de discussie 
hierover momenteel bezig is. En hoe-
zeer ik het ook betreur, ik begrijp het. 
Ziekenhuizen maken zich daarmee niet 
populair, maar als de overheid verder 
structureel onderfinanciert, dan zie ik 
geen andere uitweg. Een geneeskunde 
met twee snelheden is dan niet meer 
veraf.”

Wenkbrauwengefrons

“Het blijft jammer en ergerlijk dat al deze 
maatregelen boven de hoofden van de 
ziekenhuizen worden genomen”, vindt 
Koen Michiels. “Ik begrijp dat de onder-
handelingen tussen artsenbonden en 

Koen Michiels: “Tal van ziekenhuizen staan voor gigantische investeringen in bouw en renovatie. Wie durft vandaag nog  
beleidsbeslissingen te nemen in zulke zware dossiers? De financieel directeurs staan op de rem en je kan  ze geen ongelijk geven.  
De onduidelijkheid en de onzekerheid dreigen elke dynamiek in de kiem te smoren.”

ziekenfondsen in de Medicomut subtiele 
evenwichtsoefeningen zijn, maar wie 
daar niet aan tafel zit, betaalt meestal 
het gelag. Een eerste voorstel in de Me-
dicomut was trouwens om de besparing 
vooral te realiseren op technische pres-
taties zoals de radiologie, anesthesie en 
fysiotherapie. Maar door het stevige lob-
bywerk van de artsensyndicaten is dat 
niet gelukt en is uiteindelijk weer voor 
meer lineaire besparingen geopteerd. 
Voor sommige ziekenhuizen zou het eer-
ste voorstel beter geweest zijn, voor ande-
re net weer niet. Maar in geen van beide 
voorstellen hadden de ziekenhuizen een 
vinger in de pap.

Het beleid van de ziekteverzekering doet 
trouwens geregeld de wenkbrauwen 
fronsen. Zo pakte minister Onkelinx en-

kele jaren geleden uit met een verregaand 
Kankerplan. Op zich een nobel doel, maar 
de middelen hiervoor waren zo buiten 
proportie, dat iedereen ervan schrok. En 
als dan een jaar later op andere diensten 
flink gesnoeid moet worden, dan roept 
dat vragen op. Een rechtlijnig beleid kan 
je dat niet noemen. Nogmaals, die dis-
continuïteit zorgt voor onzekerheid en 
onduidelijkheid, en speelt de ziekenhui-
zen parten.

Ik vrees dat de genomen beslissingen niet 
teruggeschroefd kunnen worden, maar 
het is echt noodzakelijk om vanuit de zie-
kenhuizen de politici en de overheid op 
de feiten te blijven wijzen. De gevolgen 
van deze besparingen bovenop de struc-
turele onderfinanciering zullen overal 
voelbaar zijn.”
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Vaak onzichtbaar,  

altijd onmisbaar

facilitair

op 15 december vond in Brasschaat het jaarlijkse congres van de hFdv plaats, voluit de ‘hoofden  
Facilitaire dienst van verzorgingsinstellingen’. het centrale thema vormden de labels, awards en  
accrediteringsprogramma’s met hun invloed op de facilitaire diensten. wij gingen hierover praten  
met luc vanhaverbeke, voorzitter van de hFdv en zelf diensthoofd facilitaire dienst in het uz leuven.

Luc Vanhaverbeke, voorzitter van de HFDV:  
“Soms moeten we wat minder in hokjes denken.  

Waarom zou een schoonmaakdienst niet ook het  
beheer van de rolstoelen op zich kunnen nemen?  

Of het stockbeheer van bepaalde materialen?  
Of helpen bij de maaltijdbediening?”

Luc Vanhaverbeke, voorzitter van de HFDV:  
“Soms moeten we wat minder in hokjes denken.  

Waarom zou een schoonmaakdienst niet ook het  
beheer van de rolstoelen op zich kunnen nemen?  

Of het stockbeheer van bepaalde materialen?  
Of helpen bij de maaltijdbediening?”
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“Wij organiseren jaarlijks een congres”, 
vertelt Luc Vanhaverbeke. “Telkens be-
reiken we een honderdtal mensen. Dat 
is meer dan de zeventig leden die er zijn, 
want om lid te worden van de HFDV moet 
je verantwoordelijkheid dragen over mi-
nimum drie facilitaire departementen: 
logistiek, schoonmaak, keuken, linnen, 
noem maar op. Wij zijn dus veeleer ge-
neralisten dan specialisten. Zeven op de 
tien van onze leden werkt in een zieken-
huis, maar er zijn ook veel directeurs van 
woonzorgcentra lid. Zelf zit ik tien jaar in 
het bestuur van de HFDV en sinds twee 
jaar ben ik voorzitter. Elk jaar opnieuw 
proberen we een congres te organiseren 
dat inspeelt op de nieuwste ontwikkelin-
gen. Zo stonden we in 2010 stil bij nieuwe 
technologie in de facilitaire diensten en 
in december 2011 ging het over ‘Labels, 
awards, accreditering: noodzaak of mode- 
trend?'

Accreditering is een hot item, ook voor 
de facilitaire diensten. We hebben er al 
enige ervaring mee, onder meer door 
Smiley, het programma van het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (FAVV). Ook bij het label 
JCI worden de facilitaire diensten nauw 
betrokken, zelfs al gaat het in de eerste 
plaats om de patiëntveiligheid. Onze 
taken daarbij zijn onder meer de brand-
veiligheid en de evacuatieplannen, maar 
ook de logistieke bedeling van de medi-
catie kan daaronder vallen. Verder is er 
nog NIAZ, dat de kwaliteit van de zorg 
bewaakt, en Planetree, dat focust op het 
welzijn van de patiënt. Om welk program-
ma het ook gaat, telkens zijn de facilitaire 
diensten betrokken partij. Zorgnet Vlaan-
deren bereidt zich voor op een accredite-
ringsprogramma in de woonzorgcentra. 
Ook daar is het facilitaire erg belangrijk. 
Een woonzorgcentrum hoort huiselijk te 
zijn, de schoonmaak is belangrijk, net als 
de maaltijden en alles wat daarbij komt 
kijken.

Wij staan als beroepsvereniging positief 
tegenover deze labels en accrediterin-
gen, maar we mogen de gevolgen ervan 
niet uit het oog verliezen. Ik heb zelf 
ervaren hoe moeilijk het is om vierhon-
derd schoonmaaksters de vijf belang-
rijke acties in te prenten die ze moeten 
ondernemen bij brand. Dat is niet evi-
dent! Maar we zien natuurlijk ook de 
voordelen voor een betere en veiligere 
zorg. Meer en meer werken we met dui-
delijke procedures. Dat draagt bij tot 
de verdere professionalisering van ons 
beroep.”

In de schaduw

“De facilitaire diensten staan meestal in 
de schaduw, en zo hoort het ook”, meent 
Luc Vanhaverbeke. “Als een patiënt of 
een bewoner dankbaar is voor de zorg die 
hij krijgt, dan is dat vaak mee te danken 
aan de facilitaire omkadering, zelfs al 
wordt dat niet expliciet gezegd. Wij zijn 
nodig in het hele plaatje, maar we vallen 
niet op. Pas als er iets foutloopt, komen 
we in de kijker. Bijvoorbeeld als er iets 
misloopt met de maaltijden. Het is trou-
wens bekend dat maaltijden heel sterk 
de perceptie van een zorgvoorziening 
kunnen kleuren. De meeste mensen zijn 
niet in staat om de medische kwaliteit 
van verschillende ziekenhuizen te ver-
gelijken, maar over de maaltijden en de 
schoonmaak heeft iedereen snel zijn me-
ning klaar. En dat speelt mee in de mond-
tot-mondreclame, die zowel positief als 
negatief kan zijn.

Mensen worden veeleisender op dat vlak. 
Vroeger was een keuzemogelijkheid bij 
de maaltijd een luxe, vandaag is het een 
evidentie. Elk ziekenhuis biedt minstens 
de keuze tussen twee dagmenu’s en een 
koude schotel, maar veel voorzieningen 
gaan nog verder. Op het gebied van ser-
vice kunnen we overigens nog wat leren 
van Nederland of de Scandinavische lan-
den. Met de HFDV maken we jaarlijks een 
studiereis en soms staan we echt versteld. 
Zo kunnen patiënten in Nederlandse zie-
kenhuizen vaak eten op het moment dat 
ze zelf kiezen. Ze kunnen ook specifieke 
maaltijden uit de cafetaria bestellen. Die 
evolutie naar meer service zit er ook bij 
ons aan te komen. Nu al wordt gediversi-
fieerd. Het ontbijt voor ouderen en jonge-
ren is bijvoorbeeld vaak anders: een bo-
terham met iets hartigs voor de ouderen, 
muesli en cornflakes voor de jongeren. 
Een goede oplossing zijn de buffetwagens 
die in bepaalde ziekenhuizen al worden 
ingezet. Zo kunnen de mensen op het mo-
ment zelf kiezen waar ze zin in hebben. 
Het vergt iets meer tijd, het is daardoor 
misschien iets duurder, maar je hebt veel 
minder voedselverlies en dat is dan weer 
een winstpunt.”

Buiten de hokjes denken

“Ook de wetgeving evolueert voortdu-
rend”, vervolgt Luc Vanhaverbeke. “In 
de voedselveiligheid werken we meer en 
meer met autocontrolesystemen en een 
volledige traceerbaarheid van alle voed-
sel. De regels zijn streng, maar daarvoor 
heb ik begrip. Alleen de vele admini-

stratie die erbij komt kijken, is vaak een 
doorn in het oog. In een ziekenhuiskeu-
ken zijn we op den duur meer bezig met 
papieren dan met koken.

De komende jaren zullen de facilitaire 
diensten allicht nog meer taken op zich 
nemen. Taken die nu nog door zorg-
medewerkers worden uitgevoerd, maar 
strikt genomen niet bij de zorg horen. 
Het patiëntenvervoer hebben we al over-
genomen, ook de maaltijdbevraging en 
het opdienen van de maaltijden gebeurt 
meer en meer door logistieke medewer-
kers. Zelfs het transport van medicatie 
kan gerust door een facilitaire dienst ge-
beuren, zodat de verpleegkundigen op 
hun afdeling kunnen blijven. Zeker met 
het elektronisch voorschrift zie ik daar 
geen bezwaren.

Soms moeten we wat minder in hokjes 
denken. Waarom zou een schoonmaak-
dienst niet ook het beheer van de rol-
stoelen op zich kunnen nemen? Of het 
stockbeheer van bepaalde materialen? 
Of helpen bij de maaltijdbediening? We 
moeten de dingen voortdurend in vraag 
durven te stellen. Alleen zo kunnen we 
onze service aan de patiënten en de be-
woners telkens verbeteren.

Natuurlijk moeten we ermee rekening 
houden dat ook schoonmaak een knel-
puntberoep is in ziekenhuizen. Maar er 
zijn ook tal van andere voorbeelden. Als 
ik een diëtiste een hele ochtend aan de 
band zie staan om maaltijden te schep-
pen, dan bloedt mijn hart. Je kan op die 
plaats toch beter een lager geschoold ie-
mand inzetten.

Bij alles wat we doen, wordt het thema 
duurzaamheid almaar belangrijker. Lean  
denken, verspilling vermijden, een echt 
duurzaamheidsbeleid uitwerken... Weinig  
ziekenhuizen zijn er vandaag al conse-
quent mee bezig, maar het komt eraan! 
Investeren in duurzaamheid kan trou-
wens ook een besparing betekenen. De 
overheid zou hier iets meer mogen stimu-
leren.

Zelf waak ik er bijvoorbeeld over dat wat 
op het bord van de patiënt komt, ethisch 
verantwoord is. Ik koop nooit vis in die 
van de andere kant van de planeet komt. 
Zelfs al is die vis goedkoper, dan nog kan 
je dat onzinnige transport ethisch niet 
verantwoorden. Ook in onze afvalver-
werking kunnen we nog heel wat stap-
pen voorwaarts zetten op het gebied van 
duurzaamheid. Er blijft dus nog heel wat 
werk aan de winkel!”

Facilitaire diensten in zorGvoorzieninGen



Zorgvernieuwing voorkomt  
schrijnende toestanden

Bij dementie denken we als vanzelf aan bejaarde of zelfs hoogbejaarde mensen. Maar ook jong-
dementie komt voor. Mensen tussen 50 en 65 jaar kunnen diverse vormen van dementie ontwikkelen. 

vaak duurt het een hele tijd voor een correcte diagnose wordt gesteld, met alle gevolgen van dien voor 
de patiënt en zijn omgeving. in Brugge heeft woonzorgcentrum regina coeli in samenwerking  
met heel wat partners een integraal zorgaanbod ontwikkeld voor mensen met jongdementie.

inteGraal zorGaanBod voor Mensen Met jonGdeMentie

“Het idee is gegroeid uit een aantal ver-
halen van schrijnende toestanden”, 
vertelt Paul Braem, directeur van woon-
zorgcentrum Regina Coeli in Brugge. 
“Mensen met jongdementie hebben het 
erg moeilijk, vooral omdat de diagnose 
vaak verkeerd of te laat wordt gesteld. 
Door hun jonge leeftijd wordt meer in de 
richting gedacht  van een depressie, een 
burn-out, relatieproblemen of een post-
traumatische stressstoornis. Patiënten 
belanden dan onterecht in een psychi-
atrisch ziekenhuis, verliezen hun werk, 
hun inkomen en alle houvast. Bij meer 
dan de helft van de patiënten is sprake 
van gedragsproblemen zoals prikkelbaar-
heid, agressie, depressie, apathie en lus-
teloosheid. Niet zelden leidt dat alles ook 
tot relationele problemen en conflicten 
binnen het gezin. Dikwijls zijn er nog kin-
deren thuis en door de dementie kunnen 
ernstige conflicten ontstaan tussen bij-
voorbeeld een vader en een zoon.

Toen we van het RIZIV de kans kregen 
om een zorginnovatief project te ontwik-
kelen, dachten we in eerste instantie aan 
een dagverzorgingscentrum voor mensen 
met jongdementie. Maar heel snel zagen 
we dat het project méér kansen bood. 
Toen zijn we gaan praten met andere 
zorgaanbieders. In Brugge hebben we het 
voordeel dat het Samenwerkingsinitiatief 
Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) sterk 
uitgebouwd is. Samen ontwikkelden we 
in het SEL het idee voor een sensibili-
seringscampagne voor de eerste lijn en 
voor de mantelzorgers. Jongdementie is 
een complex gegeven. Met de campagne 
wilden we de alertheid voor deze proble-
matiek aanwakkeren. Als die alertheid er 
is, dan kunnen we beter aan een correcte 
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diagnose werken. Hiervoor kunnen we in 
Brugge een beroep doen op de twee goed 
uitgebouwde geheugenklinieken van AZ 
Sint-Jan en AZ Sint-Lucas. Meteen gaan 
we zo heel breed in het samenwerkings-
verband: de residentiële zorg en de thuis-
zorg, maar ook de privé- en openbare 
sector komen hier samen. Na de diagnose 
wordt een behandeling voorgeschreven 
in overleg met de huisartsen.”

Draagkracht

“De thuiszorgondersteunende diensten 
spelen een centrale rol in het geheel”, 
zegt Paul Braem. “Foton is het regio-
nale expertisecentrum dementie, dat 
thuisbegeleiding biedt en ook de man-
telzorgers steunt. Dat gebeurt door de 
draagkracht van de mantelzorgers te 
versterken, onder meer met gespreks-
groepen (zowel voor personen met de-
mentie als voor de partners en de kin-
deren) en de open ontmoetingsplaats 
‘Kopje Troost’. Partners van mensen met 
jongdementie lijden onder grote stress. 
Er is heel wat verdriet, schuldgevoel en 
eenzaamheid. Actieve mensen van vijf-
tig hebben nog veel dromen die ze sa-
men met hun partner willen realiseren. 
Maar die dromen worden brutaal stuk-
geslagen door de jongdementie. Heel 
vaak is er sprake van een milde vorm 
van depressie bij de partners. Gespeci-
aliseerde dementieconsulenten bieden 
psychosociale ondersteuning via infor-
matie, advies, aandacht voor familiedy-
namiek enzovoort.

Ook de thuisverplegingsdienst Cura is 
betrokken partij. Cura heeft een aantal 

mensen specifiek opgeleid voor jongde-
mentie, gebruikmakend van de ervaring 
en de expertise van de andere partners, 
bijvoorbeeld over de gedragsproblemen 
die gepaard gaan met jongdementie. 
Dat was nodig, want we merken dat de 
thuisverpleging vaak geweerd wordt 
door mensen met jongdementie. Soms 
is er weinig tot geen ziekte-inzicht en 
dan gebeurt het weleens dat een thuis-
verpleegkundige die aanbelt, gewoon 
weer weggestuurd wordt. We hebben 
daarom de thuisverpleegkundigen de 
nodige handvatten gegeven om een 
relatie op te bouwen met mensen met 
jongdementie.

Het woonzorgcentrum Regina Coeli heeft 
ten slotte het dagverzorgingscentrum 
Rozemarijn voor deze doelgroep opge-
richt. Het centrum is ondergebracht in 
een ruime woning vlakbij het woonzorg-
centrum. Er is een grote leefruimte met 
een ingerichte keuken, een rustruimte 
en een badkamer. Er is een sport- en een 
crearuimte. Het huis is verder voorzien 
van een ruim terras met afgesloten tuin. 
De activiteiten zijn er aangepast aan de 
noden van mensen met jongdementie. In 
een klassiek dagverzorgingscentrum ko-
men vooral minder mobiele mensen van 
85 jaar of ouder. In Rozemarijn richten 
we ons vooral tot mensen jonger dan 65 
jaar. Zij kunnen nog fietsen en wandelen 
en hebben totaal andere interesses dan 
85-jarigen. Bovendien houden we in onze 
activiteiten ook rekening met hun speci-
fieke problemen. Zo hebben een aantal 
van die patiënten weinig of geen impuls-
controle. Als ze eten zien staan, dan eten 
ze alles op. Een fruitschaal plaatsen is 
dus niet altijd een goed idee.”



niets voor deze doelgroep. We hebben 
toch wel pionierswerk verricht. De thuis-
begeleiding is gestart in mei 2010, het 
dagverzorgingscentrum Rozemarijn in 
september 2010. Ondertussen hebben we 
een veertigtal mensen begeleid, van wie 
een tiental patiënten geregeld naar Ro-
zemarijn kwamen, dat van maandag tot 

vrijdag open is. Veel partners van men-
sen met jongdementie hebben nog een 
job. Daarom openen we al om halfnegen 
de deuren van het dagverzorgingscen-
trum en sluiten we pas om halfzes.

Het zou mooi zijn als we dit zorgaanbod 
na drie jaar proefperiode konden uitrol-
len over heel het land. Het aanbod slaat 
aan en het beantwoordt aan een reële 
nood van een vrij grote groep mensen. 
België heeft op dat gebied trouwens een 
achterstand tegenover bijvoorbeeld Ne-
derland en Groot-Brittannië. Met een rela-
tief lage kost kunnen heel wat mensen ge-
holpen worden. Exacte prevalentiecijfers 
zijn er niet; naar schatting gaat het om 
4.000 tot 12.000 mensen in ons land, leert 
extrapolatie van buitenlandse cijfers. Als 
er per provincie een viertal centra zouden 
kunnen openen, dan kost dat de gemeen-
schap maar vier tot vijf miljoen euro. Dat 
is zowat de omzet van één middelgroot 
woonzorgcentrum. Veel bestaat immers 
al: het SEL als platform, de geheugenkli-
nieken, de thuiszorgdiensten... Er moet 
alleen extra geïnvesteerd worden in de 
thuisbegeleiding via de expertisecentra 
en in dagverzorgingscentra.

Ondertussen blijven we verder werken 
om jongdementie meer bekendheid te ge-
ven. Dat zal een blijvend aandachtspunt 
zijn. Elke huisarts krijgt misschien te ma-
ken met één tot drie gevallen van jongde-
mentie in zijn praktijk. Dat is te weinig 
om erin gespecialiseerd te worden. Maar 
de alertheid moet er wel zijn om jongde-
mentie te herkennen en zo snel mogelijk 
een correcte diagnose te stellen. We be-
sparen de patiënten en hun familie daar-
mee heel wat leed en moeilijkheden.”
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Paul Braem: “In een klassiek dagverzorgings-
centrum komen vooral minder mobiele mensen 
van 85 jaar of ouder. In Rozemarijn richten 
we ons vooral tot mensen jonger dan 65 jaar. 
Zij kunnen nog fietsen en wandelen en heb-
ben totaal andere interesses dan 85-jarigen. 
Bovendien houden we in onze activiteiten ook 
rekening met hun specifieke problemen.”

Pionierswerk

“Dit integraal zorgaanbod voor mensen 
met jongdementie loopt nu al een tijdje 
en de reacties zijn heel goed”, vervolgt 
Paul Braem. “Zowel de familie als de 
patiënten zijn tevreden. De opstart was 
moeilijk. Er bestond dan ook zo goed als 

ouderen- 
zorg
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Het P.C. Dr. Guislain heeft de handen in 
elkaar geslagen met P.C. Caritas voor het 
pilootproject MIC in Oost-Vlaanderen. 
Samen opereren ze onder de noemer  
Outreach De Steiger - De Meander. Op  
30 juni 2012 loopt het pilootproject af. Maar 
er is goede hoop dat het verlengd wordt.

“Mensen met een verstandelijke beper-
king lopen een groter risico op een psy-
chische stoornis”, begint Filip Morisse 
zijn verhaal. “Zowat 30 tot 50% van hen 
heeft ermee te kampen. Bovendien zijn 
de stoornissen in deze doelgroep vaak 
erg complex en zwaar. Dat maakt dat ze 
thuis, op het internaat, in een project be-
geleid wonen of waar dan ook een grote 
last kunnen betekenen voor de ouders 

of de begeleiders. De psychische stoor-
nis wordt bovendien vaak op een atypi-
sche manier geuit. Een depressie leidt 
dan niet zozeer tot somberheid of terug-
getrokkenheid, maar vaak tot gedrags-
problemen. Die mensen lopen vast en 
uiten dat door erg agressief en ontremd 
gedrag. Wij krijgen met de MIC dan ook 
vaak te maken met noodsituaties, zowel 
thuis als in voorzieningen. Zelfs met een 
ervaren team van begeleiders kunnen 
de dingen plots uit de hand lopen. Dat 
probleem is gekend, maar erg hardnek-
kig. Voor de ouders, die dikwijls wel nog 
kunnen leven met de verstandelijke be-
perking van hun kind, is het agressieve 
of gestoorde gedrag er weleens te veel 
aan.

Traditioneel worden deze mensen dan 
opgenomen in een van de zeven gespe-
cialiseerde psychiatrische afdelingen in 
Vlaanderen. Maar na een verblijf keren 
ze terug naar hun woonsituatie en snel 
daarna gaan de poppen weer aan het 
dansen. Er is weinig blijvend resultaat, 
los van wat de medicatie soms vermag. 
Daarom pakken we het met de MIC nu 
anders aan. We proberen niet om de per-
soon met een verstandelijke beperking te 
veranderen, maar we concentreren ons 
op zijn omgeving en de mensen die hem 
omringen. Mensen met een verstandelijke 
beperking worstelen primair niet met een 
tekort aan vaardigheden of kennis, maar 
zijn vooral kwetsbaar op emotioneel vlak. 
Ze zijn afhankelijk, kwetsbaar en gevoe-

Filip Morisse: “Wij nemen het werk van  
de begeleiders of de ouders niet over.  
Wij proberen hen alleen maar sterker  
te maken in het omgaan met het probleem-
gedrag of met de psychische stoornissen.”

“Verwacht van ons  

geen Lourdesverhalen”
in vier provincies in België loopt sinds oktober 2009 een pilootproject Mobiele interventie cellen (Mic) van de  

Fod volksgezondheid. zo’n Mic werkt outreachend voor volwassenen met een verstandelijke beperking die  
tegelijk ook een psychische stoornis en/of gedragsproblemen hebben. een bijzonder moeilijke doelgroep, waar-

mee traditioneel weinig resultaat wordt geboekt. de Mic gooit het over een andere boeg: de focus ligt niet in  
eerste instantie op de patiënt, maar wel op zijn omgeving. door de draagkracht van ouders en begeleiders te  

verhogen, wordt de situatie beter hanteerbaar. wij gingen erover praten met Filip Morisse van P.c. dr. Guislain.

outreach
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Mensen Met een verstandelijke BePerkinG en een PsYchische stoornis

gesprek en een observatie zetten we klaar 
en duidelijk op papier wat wij kunnen 
doen en wat niet. Er zijn klare afspraken 
nodig. Zo willen we dat elke bijeenkomst 
wordt geleid door iemand van de voorzie-
ning zelf, niet door ons.”

100 jaar ervaring

“We gaan alleen ergens naartoe als we ge-
vraagd worden en dus ‘nodig’ geacht wor-
den. Onze stijl is coachend. De meesten 
van ons hebben zelf meer dan twintig jaar 
ervaring. We hebben dus veel begrip voor 
hoe een voorziening werkt, we weten hoe 
het gaat in de praktijk. Bovendien geven 
wij ‘maar’ advies. Niemand is verplicht 
onze raad te volgen. Dat maakt het ook 
gemakkelijker om samen te werken.

Ons team bestaat uit vijf mensen: twee 
masters in de orthopedagogiek en twee 
bachelors psychiatrisch verpleegkundi-
ge. Wij werken alle vier halftijds voor de 
MIC. Daarnaast is er nog een psychiater 
voor vier uur per week. Maar het belang-
rijkste is: samen hebben we meer dan 100 
jaar ervaring. Ook het feit dat onze twee 
werkgevers zich actief engageren voor 
deze doelgroep, zowel intern als extern, 
is erg motiverend.

De combinatie van een orthopedagoog 
met een psychiatrisch verpleegkundige 
werkt uitstekend. De meeste casussen 
volgen we met zijn tweeën op. Dat laat 
een mooie rolverdeling toe en het geeft 
de beste resultaten. De psychiater heeft 
vooral een bewakende en superviserende 
rol en is belangrijk voor de diagnostiek.

Naast het echt klinische werk is een deel 
van onze opdracht ook promotie en sen-
sibilisering van geestelijke gezondheid 
voor deze bijzondere doelgroep. We doen 
dit door psycho-educatie en vorming aan 
te bieden, in te stappen in belendende 
projecten rond deze populatie en ook een 
trekkersrol te vervullen in de verweten-
schappelijking van kaders en methodie-
ken voor deze problematiek.

Ik ben ervan overtuigd dat we met de MIC 
het verschil kunnen maken. Verwacht 
geen Lourdesverhalen of genezingen! We 
slagen er wel in om vastgelopen situaties 
te deblokkeren en mensen weer uitzicht 
te geven. Het gevoel van controle over de 
situatie, van beheersbaarheid, van nieu-
we hoop, dat kunnen we vaak terugvin-
den. De gedragsproblemen kunnen we 
niet helemaal doen verdwijnen, maar we 
verhogen wel de draagkracht.”

stoornissen. We zijn ervan overtuigd dat 
we het aantal opnames drastisch kunnen 
terugdringen als we verder deze weg be-
wandelen. Outreach is bovendien goed-
koper, minder invaliderend en heeft min-
der negatieve neveneffecten.

In de meeste gevallen is er al een hele 
voorgeschiedenis alvorens de mensen 
bij de MIC aangemeld worden, maar 
zonder blijvende resultaten. Meestal is 
het een verwijzer uit de gehandicapten-
zorg (thuisbegeleiding, een tehuis, een 
beschutte werkplaats, het buitengewoon 
onderwijs) die contact met ons neemt. 
Nogmaals, wij nemen geen patiënten 
‘over’. Dat is soms een teleurstelling voor 
de begeleiders of de ouders, maar we zijn 
daar heel duidelijk in. Wij willen de pa-
tiënten niet van het kastje naar de muur 
sturen. Wie een beroep doet op ons, moet 
zich ook zelf engageren om de persoon 
verder te begeleiden. Wij gaan samen een 
eind op weg.

Concreet volgt er kort na de aanmelding 
een eerste gesprek, waarbij wij vooral 
luisteren. Waarom gaat het niet meer, wat 
is de centrale vraag? Daarna volgt een tour 
de Flandre, zoals ik het weleens noem: we 
praten met mensen die een band hebben 
met de patiënt of die een belangrijke rol 
gespeeld hebben in zijn ontwikkeling. Zo 
zijn we vooral geïnteresseerd in mensen 
die een goede verstandhouding met hem 
hadden of hebben. Dan proberen wij te 
achterhalen hoe dat komt en wat we kun-
nen leren van deze geslaagde match tus-
sen behoeften en antwoorden. Op basis 
van die kennis proberen we de kern van 
het probleem te achterhalen. Van daaruit 
formuleren we dan een eerste advies, als 
een soort van werkhypothese. Het kan 
zijn dat er te veel onduidelijkheid is voor 
de patiënt, of te weinig begrenzing, of dat 
er een sluimerend conflict tussen de ou-
ders en de voorziening aan de basis ligt... 
Samen brengen we dan in kaart wat dat 
betekent voor de basale, emotionele no-
den van deze persoon.

Dat traject is helemaal op maat en kan 
een tijdje duren. Achteraf merkten we 
weleens dat de verwachtingen anders la-
gen. Sommige begeleiders zouden eigen-
lijk het liefst horen dat de patiënt niet in 
de voorziening past. Of dat wij het zullen 
overnemen. Of dat we een opname kun-
nen forceren. Dat is geen goede vertrek-
basis. Wij komen niet om een gedwongen 
opname op te leggen of om een mank-
lopend team uit de brand te helpen. Om 
dat duidelijk te maken, werken we nu 
met een voortraject. Na een verkennend 

lig. Emotioneel staan ze nog zwakker dan 
verstandelijk. Een volwassen verstande-
lijk beperkte persoon heeft dikwijls maar 
de emotionele ontwikkeling van een kind 
van minder dan 3 jaar. En hoe reageert 
een peuter wanneer hij bang is? Of als hij 
eenzaam is? Of boos? Dat soort inzichten 
brengt ons dichter bij de emotionele no-
den van onze doelgroep.”

Kern van het probleem

“Met outreach kunnen we vaak duurza-
mere effecten bereiken dan in een lou-
ter residentiële setting. Let wel, opname 
blijft soms noodzakelijk. Via outreach ne-
men we het werk van de begeleiders of de 
ouders niet over. Wij proberen hen alleen 
maar sterker te maken in het omgaan met 
het probleemgedrag of met de psychische 
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“De nieuwe master in de ergotherapeuti-
sche wetenschap is een interassociatieve 
opleiding”, vertelt Dominique Van de Vel-
de. “De verschillende associaties van uni-
versiteiten en hogescholen bundelen hier 
de krachten. We willen rationeel omgaan 
met de middelen. Eén opleiding voor 
Vlaanderen volstaat, als die gedragen 
wordt door alle associaties. Dat vergt veel 
overleg, duidelijke afspraken en rekening 
houden met elkaars expertise, maar de 
voordelen wegen zeker op tegen de nade-
len. We zijn nu enkele maanden bezig en 
de samenwerking verloopt goed. De KU 
Leuven en de UGent zijn de ‘penvoeren-
de’ opleidingen, zoals dat heet. Het eerste 
jaar, het schakeljaar, vindt plaats in Leu-
ven. Het tweede jaar wordt georganiseerd 
in Gent. Voor de studenten is dat niet evi-
dent, maar het biedt toch ook voordelen. 
Zo ervaren de studenten heel sterk het 
interassociatieve van de opleiding, met 
de expertise vanuit verschillende hoe-
ken. Bovendien bieden wij de studenten 
ook de kans om hun masterthesis dichtbij 
huis te doen. Dat hoeft zelfs niet in Leu-
ven of Gent te zijn, het kan ook in samen-
werking met de universiteit van Hasselt of 
Antwerpen.”

Dat Dominique Van de Velde programma-
directeur van de master ergotherapie is, 
blijkt geen toeval. “Ik heb zelf elf jaar in 
de praktijk gestaan alvorens ik als docent 
begon in de bacheloropleiding. Na een 
tijdje wou ik mij verder verdiepen in de 
wetenschap van de ergotherapie en ben 
ik een masteropleiding gaan volgen in 
Zweden, in het bekende Karolinska Insti-
tuut. Met ergotherapie willen we mensen 
via dagelijkse activiteiten terug laten par-
ticiperen in de samenleving. Dat klinkt 

Ergotherapie in volle evolutie

voor het eerst loopt er dit academiejaar een masteropleiding in de ergotherapeutische  
wetenschappen. het is een nieuwe stap in de opwaardering van de ergotherapie. en dat mag ook wel, 
want ergotherapeuten spelen een steeds belangrijkere rol op het gebied van welzijn en gezondheids-

zorg. dat vindt althans dominique van de velde van de uGent, programmadirecteur van de  
masteropleiding en ook curriculumvoorzitter van de bacheloropleiding aan de arteveldehogeschool.

doMiniQue van de velde, ProGraMMadirecteur Master in de erGotheraPeutische wetenschaP

zinvol, maar wetenschappelijk kan je de 
vraag stellen of die activiteiten wel dege-
lijk een positieve invloed hebben op het 
welzijn en de gezondheid van de mensen. 
Daarnaar is bij ons nog te weinig funda-
menteel onderzoek gevoerd.

Het lijkt evident dat mensen die kun-
nen functioneren in het dagelijkse leven 
zich beter zullen voelen en gezonder 
zullen zijn, maar feiten en cijfers hier-
over ontbreken vooralsnog. Een van de 
belangrijke onderzoekstaken die we als 
ergotherapeuten hebben in de toekomst, 
is het onderzoek naar de invloed van het 
menselijk handelen op het welzijn en de 
gezondheid van individuen. Een tweede 
belangrijk aspect is het toegepast onder-
zoek. Als wij een officiële erkenning van 
het beroep willen van overheidswege, 
dan moeten wij kunnen bewijzen dat er-
gotherapie wérkt. Het heeft daardoor ook 
vele jaren geduurd vooraleer het RIZIV 
ergotherapie terugbetaalde. Dat is pas 
vorig jaar gelukt na veel inspanningen 
van onder meer de beroepsvereniging. Zo 
hebben wij er ook lang over gedaan om 
een ergotherapeut huisbezoeken te laten 
doen, bijvoorbeeld om ter plekke na te 
gaan of iemand zelfstandig kan wonen 
en om advies te geven voor aanpassin-
gen. Lange tijd kon dat alleen vanuit een 
intramurale setting zoals een revalida-
tiecentrum, maar sinds kort kan het ook 
door een zelfstandig ergotherapeut via 
een derdebetalersysteem.”

Weg van pathologiedenken

“Wat ik zelf opgestoken heb tijdens mijn 
masteropleiding in Zweden? Vooral het 

leren wetenschappelijk denken en rede-
neren. Er is tijdens die masteropleiding 
een hele wereld voor mij opengegaan. 
Tot dan had ik een te enge kijk op ergo-
therapie. Vaak wordt ergotherapie lineair 
benaderd: er is een probleem, er is een 
therapie en het probleem is opgelost. 
Maar zo werkt het menselijk handelings-
patroon niet! Het is daarentegen erg com-
plex. Mensen doen altijd verschillende 
dingen tegelijk en terwijl ze het ene doen, 
denken ze al aan het andere. Daarom 
moeten we in de ergotherapie meer den-
ken vanuit het handelingsperspectief en 
niet langer vanuit een puur pathologie-
perspectief. Om het cru uit te drukken: je 
kan een goede ergotherapeut zijn zonder 
een diepgaande kennis van de patholo-
gie, maar je moet wel een stevige kennis 
hebben van het menselijk handelingspa-
troon. Hoe werkt dat? Hoe orkestreren we 
alles? Hoe proberen we betekenis te ge-
ven aan de activiteiten die we uitvoeren 
en hoe geeft dat zin aan ons leven? Dat 
zijn belangrijker vragen voor een ergothe-
rapeut dan de vraag naar de pathologie. 
Kennis van de pathologie is nodig, maar 
het klinisch redeneringsproces moet star-
ten vanuit het handelingsprobleem. De 
bacheloropleiding ergotherapie is tra-
ditioneel te veel biomedisch gericht in 
plaats van biopsychosociaal. In de Arte-
veldehogeschool hebben we die shift ge-
maakt. Vroeger bestond er bijvoorbeeld 
het vak ‘Ergotherapie bij mensen met een 
CVA (cerebro vasculair accident)’. Nu niet 
meer. Deze leerstof is nu ondergebracht 
in het vak ‘Evidence based en methodisch 
werken als ergotherapeut’. We vertrekken 
nu vanuit een bepaald handelingspro-
bleem, niet langer eenzijdig vanuit een 
bepaalde pathologie.
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Individuele mens centraal

“Ondertussen loopt het schakeljaar 
van de nieuwe masteropleiding in de 
KU Leuven en zijn we volop bezig met 
de planning van het masterjaar in de 
UGent. Met 38 inschrijvingen halen we 
het dubbele van wat we verwacht had-
den. De helft is pas afgestudeerd als 
bachelor, de andere helft komt uit de 
praktijk. Dat toont nog eens hoe sterk de 
behoefte aan een master ook op het ter-
rein aangevoeld wordt. De wetenschap-
pelijke onderbouw van ons beroep is 
belangrijk.

Ik geloof dat de ergotherapie verder 
zal blijven evolueren, terug naar onze 
wortels. Ergotherapie is oorspronkelijk 
ontstaan vanuit de moraalfilosofie. Die 
stelde dat het niet moreel is om men-
sen een actief leven te ontnemen en 
dat mensen die actief zijn, gezonder en 

Het belang van ergotherapie zal de komen-
de jaren alleen maar toenemen. Vandaag 
worden de bachelors opgeleid voor vier 
interventiedomeinen: de gerontologie en 
geriatrie, de geestelijke gezondheidszorg, 
de fysieke revalidatie en de ontwikkelings-
problemen bij kinderen en jongeren. Dat 
is historisch gegroeid, maar we zijn er wat 
in vastgeroest. Bovendien gaan we nog uit 
van intramurale ergotherapie, terwijl het 
aandeel thuiszorg toeneemt. We zullen die 
vier interventiedomeinen dus moeten los-
laten en openstaan voor nieuwe interven-
tiedomeinen, gelinkt aan de sociale kaart 
van welzijn en gezondheid. Ergotherapeu-
ten zitten vandaag bijna uitsluitend op het 
terrein van de gezondheidszorg, maar het 
werkgebied verschuift richting welzijn, 
arbeid en onderwijs. Ergotherapie in een 
lokaal dienstencentrum of in een wijkge-
zondheidscentrum of in een gevangenis: 
het gebeurt al, maar als opleidingen hin-
ken we wat achterop.”

gelukkiger zijn. Paradigmaverschuivin-
gen, onder meer door de wereldoorlo-
gen, hebben geleid tot een reductionis-
tisch denken over ergotherapie. Welke 
stoornis is er en hoe kunnen we die zo 
snel mogelijk verhelpen? Ergotherapie 
diende plots om gewonde soldaten zo 
vlug mogelijk weer op de been te krij-
gen. Onze opleidingen in Vlaanderen 
zijn ontstaan binnen het reductionis-
tische denkkader. We moeten daarvan 
af. Wij moeten de individuele mens 
centraal stellen, in zijn eigen context en 
met zijn eigen verwachtingen en wen-
sen. Dan zien we wat we kunnen doen 
om die mens zijn plaats in de maat-
schappij terug te geven. We moeten ons 
niet focussen op stoornissen, maar op 
wat cruciaal is om een individu toe te 
laten te participeren in de maatschap-
pij. En dat moet wetenschappelijk on-
derbouwd worden.”

ergo- 
therapie

Dominique Van de Velde: “Je kan een goede ergotherapeut zijn zonder een diepgaande kennis van de pathologie,  
maar je moet wel een stevige kennis hebben van het menselijk handelen. Hoe werkt dat? Hoe orkestreren we alles?  
Hoe proberen we betekenis te geven aan de activiteiten die we uitvoeren en hoe geeft dat zin aan ons leven?  
Dat zijn belangrijker vragen voor een ergotherapeut dan de vraag naar de pathologie.”



suïcidePreventie in de Praktijk

Mimi Deboiserie, directeur CCG PassAnt  
Vlaams-Brabant: “Gedrag wordt ook geleerd.  
Hoe er over suïcide geschreven wordt, is zeer  
belangrijk. Het is absoluut niet nodig om  
elke zelfdoding tot in de details uit te  
spitten. Dat kan tot kopieergedrag  
leiden, vooral bij mensen met  
een verhoogd risico.”

GGZ
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“Heb oog voor de cry for pain”
twintig procent minder zelfdodingen in vlaanderen tegen 2020 in vergelijking met het jaar 
2000. zo staat het in de nieuwe gezondheidsdoelstelling van de vlaamse regering. “of dat 
haalbaar is, weet ik niet. wat  ik wel graag zou zien, is dat alle betrokkenen zich voluit achter 
die doelstelling scharen”, zegt Mimi deboiserie, directeur van cGG Passant vlaams-Brabant.

Alhoewel voor hulpverleners elke zelfdo-
ding er één te veel is, zal geen enkel actie- 
of beleidsplan het fenomeen helemaal van 
de kaart vegen. Suïcide is immers onder-
hevig aan veel factoren. Bovendien zijn 
de signalen dat het zal mislopen dikwijls 
moeilijk te interpreteren en zet de Vlaming 

niet vlug zelf de eerste stap richting hulp. 
“We kunnen nog zo ons best doen op het 
vlak van preventie en curatie, uiteindelijk 
staat of valt er veel met zowel het durven 
om hulp vragen als met de tijdige detec-
tie van suïcidaal gedrag of van gedrag dat 
daar op termijn aanleiding kan toe geven. 

De suïcidecijfers in Vlaanderen zijn niet 
om trots op te zijn. We behoren tot de Eu-
ropese koplopers wat zelfdoding betreft. 
In Vlaanderen ontnemen dagelijks drie 
mensen zich het leven. En dat zijn nog 
maar de officiële cijfers.
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daarom de mediarichtlijn uit ‘Als journa-
list kan je levens redden’.

Wat doet CGG PassAnt qua preventie-
werking?
Door een reorganisatie van de CGG suïcide- 
preventiewerking van minister Vandeur-
zen is CGG PassAnt verantwoordelijk 
voor de organisatie en realisatie van de 
suïcidepreventie in Vlaams-Brabant. 
Onze twee preventiemedewerkers coa-
chen en vormen intermediairen (CGG, 
huisartsen, ziekenhuispersoneel, politie, 
CLB, leerlingenbegeleiders, bejaarden-
hulp) en ondersteunen het uitwerken van 
suïcidepreventieprotocollen en draaiboe-
ken in organisaties.
Een van onze vroegere medewerkers, Nico 
De fauw, heeft de Werkgroep Verder opge-
richt, die zich richt op nabestaanden uit 
heel Vlaanderen. Naast onder andere de 
jaarlijkse 'Dag van de Nabestaanden’ orga-
niseren en begeleiden we gespreksgroepen 
voor volwassenen die hun partner en ou-
ders die hun kind verloren door zelfdoding.
Verder zijn we verantwoordelijk geweest 
voor de implementatie van het Vlaams 
actieplan in onze provincie. Samen met 
partners realiseerden we allerlei activi-
teiten op maat van organisaties. Concreet 
werken we rond en met scholen, rond ou-
deren, geven we in samenwerking met de 
LOGO cursussen ‘Fit in je Hoofd’ en zijn we 
met andere CGG’s en spoeddiensten van 
ziekenhuizen actief in het project ‘Inte-
grale Zorg Suïcidepogers (PIZS)’ dat een 
(vervolg)zorgpad ontwikkelt voor suïcide-
pogers. Dat is het zowat in een notendop.

In de aanbevelingen rond preventie 
staat dat mensen hun veerkracht en 
vermogen tot zelfhulp moeten verster-
ken. Hoe zorg je daarvoor?
Tja, om even een cliché te gebruiken: veel 
mannen, en dat is een gevolg van onze op-
voeding, hebben nog steeds niet geleerd 
om te verwoorden waarmee ze zitten, om 
te spreken over emoties. Vrouwen spre-
ken meer over hun problemen onder el-
kaar. ‘Spreek erover’ is dan ook zowat de 
beste zelfhulp die ik iedereen die zich niet 
goed voelt, kan aanraden. En voor wie 
hoort dat er iets mis is: ‘Luister ernaar’. 
Hoe vaak vragen we niet uit beleefdheid: 
‘Hoe gaat het?’ Als het antwoord dan is: 
‘Bwa, het gaat, maar het zal wel beteren’, 
ga daar dan op in. In de suïcidepreventie 
heet dat oog hebben voor de cry for pain.

WV

www.passant.be
www.werkgroepverder.be
www.vlaspvlaamsbrabant.be

van dat plan ervaren heb, is het positief. 
In Vlaams-Brabant was CGG PassAnt 
trouwens projecthouder van de imple-
mentatie. Wij zijn zeer tevreden over de 
wijze waarop die verlopen is en wat we 
hebben kunnen realiseren. Alleen al het 
feit dat de preventiewerking ondersteund 
wordt door verschillende partners – 
LOGO, de CGG, het provinciebestuur, het 
Overlegplatform... – is een stap vooruit. 
In onze provincie is er ook een stuurgroep 
VLASP-Preventio waarin die partners 
tweemaandelijks samenkomen om te be-
palen welke acties kunnen worden opge-
zet en wie wat doet.
Sowieso is er de voorbije tien jaar veel ten 
goede veranderd. Suïcidepreventie is ein-
delijk grootschaliger geworden. Er wordt 
veel meer samengewerkt tussen de ver-
schillende partners op het veld.
De coördinatie en de afstemming tussen 
de verschillende provincies en diensten 
kan wel beter, net als de link met curatie: 
mensen zouden veel sneller moeten kun-
nen doorstromen naar de hulpverlening. 
Een Vlaamse versie van het Nederlandse 
113Online dringt zich op.

Detectie van suïcidaal gedrag is om 
vele redenen moeilijk, hoe kan het be-
ter?
Personen detecteren die het moeilijk heb-
ben en aan zelfdoding denken, is niet zo 
eenvoudig. Zij bevinden zich in een soort 
tunnel, hebben een verengde blik en trek-
ken zich terug in een isolement. Dat maakt 
het moeilijk om signalen te ontdekken. 
Daarom is het belangrijk dat iedereen in 
onze samenleving zich bewust is van de 
risicosignalen en weet wat ermee te doen: 
erover praten, samen professionele hulp 
zoeken. Het is ook belangrijk dat huisart-
sen en hulpverleners voldoende opgeleid 
en bijgeschoold zijn om met deze mensen 
aan de slag te gaan.

Merkt u een verband tussen de inspan-
ningen op het terrein en de suïcidecij-
fers?
Wel, er is toch jaren een daling geweest, 
tot een bepaald punt, waar het wat stag-
neerde, ook al bleven de inspanningen 
dezelfde. Veel gedrag wordt ook geleerd, 
onder andere via de media. Hoe er over 
suïcide geschreven wordt, is zeer belang-
rijk. Het is absoluut niet nodig om elke 
zelfdoding tot in de details uit te spitten, 
te vertellen welke middelen er gebruikt 
zijn... Dat kan tot kopieergedrag leiden, 
vooral bij mensen met een verhoogd ri-
sico. Omzichtig met dergelijke informa-
tie omspringen, is een belangrijke vorm 
van preventie. Op initiatief van minister 
Vandeurzen werkte de Werkgroep Verder 

Maar detectie, dat is moeilijk... Hoe vaak 
hoor je niet: Hij? Dat hadden we nooit ge-
dacht”, merkt Mimi Deboiserie op.

Cijfermatig lijkt Vlaanderen nochtans op 
de goede weg. De vorige gezondheids-
doelstelling – 8 procent minder zelfdo-
ding tegen 2010 ten opzichte van het jaar 
2000 – werd bereikt. Voor mannen daal-
de het aantal suïcides met 13,2 procent, 
voor vrouwen met 11 procent.

Het vorige Vlaams actieplan suïcidepre-
ventie, dat eind 2010 afliep, werd eind 
vorig jaar dan ook positief geëvalueerd 
door het onderzoeksinstituut LUCAS 
van de KU Leuven. En toch vertellen die 
mooie cijfers niet het hele verhaal. Dé 
grote daling van het aantal zelfdodin-
gen vond namelijk plaats tussen 2000 en 
2006. Sinds 2007 stijgt het aantal suïcides 
in Vlaanderen opnieuw.

De reden? “Die moet onderzocht wor-
den”, vindt Mimi Deboiserie. “Al kan je 
er niet naast kijken dat onze gejaagde 
en prestatiegerichte manier van leven op 
alle vlakken zijn tol eist.”

Recent wetenschappelijk onderzoek legt 
alvast de link tussen suïcidaliteit en so-
ciaal perfectionisme. Ook met economi-
sche crises bestaat er een correlatie. In 
Griekenland en Ierland steeg het aantal 
zelfdodingen tussen 2008 en 2009 met 
respectievelijk 17 en 13 procent.

Lijkt de nieuwe gezondheidsdoelstel-
ling u haalbaar?
Mimi Deboiserie: Eerlijk gezegd, ik weet 
het niet. We hebben dat niet helemaal 
zelf in de hand. Er is de preventiewer-
king, maar er is ook het brede maatschap-
pelijke veld. Bij het Vlaams actieplan zijn 
heel wat partijen betrokken: de CGG, 
LOGO, provinciebesturen, psychiatri-
sche ziekenhuizen, overlegplatformen... 
Ik zou graag zien dat al wie betrokken is 
zich achter die doelstelling schaart. Het 
zou ook helpen moesten suïcidepreven-
tieprotocollen meer onder de aandacht 
komen van bedrijven, scholen... Daar-
naast kunnen de vakbonden een rol van 
betekenis spelen. Denk maar aan de ge-
volgen van pesten op het werk. Laat me 
het zo zeggen: als de cijfers dalen, zal dat 
niet alleen het gevolg zijn van een mooi 
uitgeschreven actieplan, maar vooral van 
de draagkracht, daadkracht en inzet van 
iedereen in onze samenleving.

Wat is uw evaluatie van het vorige 
Vlaams actieplan?
Zoals ik de ‘locoregionale implementatie’ 
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drie exPerten laten hun licht schijnen oP PsYchotheraPie

“De erkenning van psychotherapie en 
haar beoefenaars zit muurvast. Iedereen 
kan zich psychotherapeut noemen. Zeker 
voor patiënten is dat een probleem. Zij 
kunnen het kaf onmogelijk van het koren 
scheiden”, meent Bob Cools, directeur 
CGG De Pont Mechelen. Ook Mario De 
Prijcker, directeur CGG Vagga Antwer-
pen, ziet heel wat lacunes. “De patiënt 
heeft geen garantie over de kwaliteit van 
de zorg. Er bestaat een wildgroei aan  
privépraktijken en er zijn weinig tot 
geen criteria die bepalen wanneer en of  
iemand aan psychotherapie mag doen.”

Dat er momenteel twee circuits bestaan 
– privaat en gesubsidieerd – vindt Hilde 
Dierckx, directeur CGG Vlaams-Brabant 
Oost Leuven, geen goede trend. “We heb-
ben duidelijkheid nodig. Niet alleen over 
de opleiding en de ervaring van de beoe-

fenaars van psychotherapie, maar ook 
over de erkenning van privépraktijken en 
de kwaliteit van de zorg.” Momenteel is 
alleen de uitoefening van psychotherapie 
door een psychiater bij wet geregeld. Het 
RIZIV betaalt die zorg ook gedeeltelijk te-
rug. Alle andere psychotherapeuten doen 
dus als het ware aan onwettige uitoefe-
ning van de geneeskunde.

Gedegen basisopleiding

Dat het zo lang duurt voor ook andere 
beroepsgroepen zoals psychologen, ver-
pleegkundigen en orthopedagogen er-
kend worden om psychotherapie uit te 
oefenen, heeft verschillende redenen. 
“Allereerst bestaat er onduidelijkheid 
over wat psychotherapie is”, zegt Bob 
Cools. “Voor sommigen is het een apart 

beroep. Voor anderen, vooral in Vlaan-
deren, is psychotherapie een specialisa-
tie van de gezondheidszorgberoepen.” 
De Hoge Gezondheidsraad schreef in 
2005 een advies dat die laatste visie on-
dersteunt. Vanuit Wallonië komt er te-
genkanting. Bob Cools: “Daar ziet men 
psychotherapie niet verbonden met ge-
neeskunde, maar als persoonlijkheids-
ontwikkeling. waardoor ook filosofen, 
criminologen en kunstenaars psycho-
therapeuten kunnen zijn.” “Een gedegen 
basisopleiding en kennis van psychopa-
thologie is een belangrijke voorwaarde”, 
meent Mario De Prijcker. 
Maar ook de visie op psychotherapie als 
een specialisatie van gezondheidszorg-
beroepen, botst op problemen. Zo is het 
beroep van klinisch psycholoog nog al-
tijd niet erkend als een gezondheidszorg-
beroep. “Voor psychologen is dat een oud 

“Terugbetaling psychotherapie  
niet voor morgen”

Hilde Dierckx, directeur CGG Vlaams-Brabant Oost Leuven

GGZ

Mario De Prijcker, directeur CGG Vagga Antwerpen
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beoefend wordt in een multidisciplinaire 
context.” Volgens Hilde Dierckx is de 
omvang van de factuur een grote onbe-
kende en ook de grote rem op het dossier.  
“Enerzijds is er een enorme vraag naar 
toegankelijke ambulante diagnostiek 
en therapie, anderzijds loopt de factuur 
snel op als het RIZIV plots terugbetaling 
voorziet van alle zelfstandige psychothe-
rapeuten. Budgettaire ruimte is er niet 
voor”.

Ziekenfondsen komen wel al tussen, zij 
het beperkt, en onder uiteenlopende 
voorwaarden. “Ze zetten zo de overheid 
onder druk om de situatie te deblokke-
ren”, stelt Bob Cools. Hilde Dierckx vindt 
de uiteenlopende criteria en werkwijzen 
ook een punt van kritiek. Mario De Prijc-
ker ziet nog een bijkomend probleem. “De 
terugbetaling door ziekenfondsen stimu-
leert het private circuit. Dat ontslaat de 
overheid niet van haar verantwoordelijk-
heid om te voorzien in voldoende ambu-
lante geestelijke gezondheidszorg.”

“Als er een terugbetalingssysteem komt, 
moet dit een hefboom zijn om de CGG-
capaciteit uit te breiden”, vindt Hilde 
Dierckx. “De overdracht van bevoegdhe-
den is een goed moment om na te gaan 
waar psychotherapie best thuishoort. Ik 
zeg dit niet om de discussie tussen het fe-
derale en het regionale niveau te voeden, 
wel omdat de sector in volle hervorming 
is en dat, wat mij betreft, ook Vlaanderen 
voorstellen moet doen. Bijvoorbeeld over 
de samenwerking tussen de CGG en de 
zelfstandige therapeuten. Wij werken in 
ons CGG nu al met uiteenlopende statu-
ten, zonder de betaalbaarheid uit het oog 
te verliezen.”

Hilde Dierckx vraagt zich ook af of de te-
rugbetaling prestatiegebonden moet zijn. 
“Het RIZIV evolueert meer en meer naar 
forfaitaire financieringsmodaliteiten. Mis-
schien zijn er creatieve oplossingen mo-
gelijk in plaats van terug te grijpen naar 
het nomenclatuursysteem. Je kan bijvoor-
beeld pleiten voor de terugbetaling van de 
prestaties van zelfstandig gevestigde psy-
chotherapeuten indien ze actief samen-
werken met een CGG, onder een vorm van 
accreditering of voor het hanteren van een 
forfait voor een behandelreeks.”

zeer”, weet Mario De Prijcker. Psychothe-
rapie zou dan alleen op voorschrift van 
een arts uitgeoefend kunnen worden. “En 
dat terwijl de klinisch psycholoog een ge-
degen opleiding kreeg in de diagnostiek 
en aanpak van psychopathologie”, aldus 
De Prijcker.

Hoge overheidsfactuur

De terugbetaling is een volgend knelpunt, 
een met politieke kantjes. “Ondanks  
enkele straffe uitspraken is er momen-
teel geen enkele bereidheid om dat aan 
te pakken”, meent Bob Cools. Ook het 
RIZIV staat volgens Cools hiervoor niet te 
springen. “Men vreest dat de omvang van 
de factuur moeilijk te controleren zal zijn. 
Vooraleer terugbetaling te overwegen, 
wil men graag zien dat psychotherapie 

het dossier over de erkenning en terugbetaling van  
psychotherapie zit in het slop. de patiënt is het grootste slachtoffer. 
die betaalt zijn hulp vaak duur zonder zeker te zijn van kwaliteit.  
de cGG-directies vinden dat er dringend duidelijke regels  
moeten komen. alleen lijken die nog niet voor morgen.

45 euro per consultatie

Conclusie: in dit kluwen raaktin vooral 
de patiënt verstrikt. De vraag naar psy-
chologische hulp is groot. De CGG-wacht-
lijsten dwingen patiënten te vaak hulp te 
zoeken in dure, ongecontroleerde privé-
praktijken.

Mario De Prijcker begrijpt niet waarom 
de overheid hier begrotingsmatig geen 
politieke prioriteit van maakt. “De maat-
schappelijke kost van psychische proble-
men slaat ons in het gezicht. De grootste 
groep van de  mensen die op invaliditeit 
staan, kampt  niet met fysische maar met 
psychische problemen.” Ook Bob Cools 
merkt een gebrek aan middelen op. “De 
financiële drempel ligt voor hulpzoeken-
den te hoog. Privépsychotherapeuten 
vragen zo’n 45 euro per consultatie. Als 
dat bedrag daalt, zullen meer mensen ge-
bruik maken van psychotherapie.”
Hilde Dierckx pleit voor een gedifferenti-
eerde aanpak,  waarbij verschillende ta-
rieven gehanteerd worden, bijvoorbeeld 
in functie van het Omnio-statuut (statuut 
voor mensen met een moeilijke financiële 
gezinssituatie, red.).

Er is grote vraag naar meer toegankelijke 
psychotherapie. Maar werkt de behande-
ling ook? “Er zijn voldoende studies die 
aantonen dat psychotherapie zeer effec-
tief is. Zo’n 70 procent wordt significant 
geholpen”, weet Mario De Prijcker. “Bij 
de overige 30% spelen uiteenlopende 
redenen een rol: volhouden van de be-
handeling, correcte indicatiestelling en 
methodiek voor een specifiek probleem… 
Mijn persoonlijke ervaring is dat de 
match tussen patiënt en therapeut door-
slaggevend is. Maar dat is moeilijk uit te 
drukken in cijfers.”

Eerst de hoge nood

Hoe moet het nu verder? Bob Cools vindt 
dat men de werkzaamheden federaal 
moet voortzetten. “De  terugbetaling zal 
nog niet voor morgen zijn, maar de maat-
schappelijke erkenning van de psycholo-
gische dimensie in hulpverlening is een 
eerste stap in dit proces.”
Hilde Dierckx vreest dat het een werk van 
lange adem wordt. “Men moet eerst en 
vooral een correct beeld hebben van de ge-
schatte kost van een terugbetalingssysteem. 
Misschien kan men beginnen met die doel-
groepen waar de nood het hoogst is. Sowie-
so is terugbetaling alleen maar te verdedi-
gen als er volledige transparantie is.”

WV

Bob Cools, directeur CGG De Pont Mechelen



annelies heens is niet alleen directeur personeelsbeleid van het  
az turnhout, ze is ook bestuurder bij het woonzorg- en revalidatiecentrum 
de dennen in Malle. om de knepen van het bestuursvak helemaal onder de 
knie te krijgen, volgde ze een start-up Masterclass van zorgnet vlaanderen 
voor nieuwe bestuurders in de ouderenzorg. “Bestuurder zijn, is voor  
mij een engagement. dat wil ik zo goed mogelijk invullen.”

“Als bestuurder  

draag je ook zorg”

GPS
2021

start-uP Masterclass voor  
nieuwe Bestuurders ouderenzorG

Dat het voor Annelies Heens een baan in 
de zorg zou worden, stond al vlug vast. 
“Ik heb me altijd aangetrokken gevoeld 
tot de sector. Vooral werken met ouderen 
en personen met een handicap sprak me 
vroeger erg aan.”

Toch koos Annelies Heens na haar mid-
delbare studies niet voor een typische 
zorgstudie zoals verpleegkunde. Ze voel-
de zich nog te jong om voluit voor één 
richting te kiezen. En dus werd het eco-
nomie, een brede opleiding waarmee ze 
nog alle kanten uit kon. Na dat diploma 
volgde ze een extra jaar ‘management en 
beleid in de gezondheidszorg’.

“En daarna mijn eerste job: personeels-
verantwoordelijke in het woonzorg- en 
revalidatiecentrum waar ik nu deel uit-
maak van de raad van bestuur.” Enkele 
jaren en een korte uitstap naar de privé-
sector later, belandde Annelies Heens 
als directeur personeelsbeleid in het 
Sint-Jozef Ziekenhuis, dat in 2009 met het 
Sint-Elisabeth Ziekenhuis fuseerde tot AZ 
Turnhout.

Twee jaar geleden kreeg ze plots de vraag 
of ze niet geïnteresseerd was in een man-
daat als bestuurder in het woonzorg- en 
revalidatiecentrum waar haar carrière 
twaalf jaar geleden startte. “Ik was er al 
een tijdje weg toen ik die vraag kreeg. En 

ik heb daar ‘ja’ op gezegd, omdat ik het 
belangrijk vind om me naast mijn actieve 
loopbaan belangeloos in te zetten voor 
andere organisaties. Ik heb altijd graag in 
De Dennen gewerkt en ik heb er ook veel 
geleerd. Het is tof om daar iets voor terug 
te doen. Ik vind het ook belangrijk dat het 
daar goed blijft gaan.”

Hebt u daarnaast dan nog andere en-
gagementen?
Ik zit bijvoorbeeld ook in het ouderco-
mité van de school van mijn kinderen. En 
moesten ze later naar de jeugdbeweging 
gaan, zal ik me daar waarschijnlijk ook 
wel engageren. Het zit er dus wel wat in 
(lacht). Het idee ‘voor wat, hoort wat’ zit 
zo ingebakken in onze maatschappij. Ik 
vind dat dat niet altijd zo hoeft te zijn.

U hebt eind vorig jaar deelgenomen 
aan een masterclass van Zorgnet 
Vlaanderen voor nieuwe bestuurders 
in de ouderenzorg. Waarom hebt u dat 
gedaan?

Om verschillende redenen. Zo vind ik 
het belangrijk dat een zorgvoorziening 
over een professionele raad van bestuur 
beschikt, waarin verschillende compe-
tenties vertegenwoordigd zijn. Tegelijk is, 
zoals ik al zei, mijn functie als bestuur-
der een bewust engagement. Ik vind het 
bijgevolg mijn plicht om zorg te dragen 
voor die voorziening. Vorming volgen, 
mezelf bijscholen, bijblijven met trends 
en ontwikkelingen in de zorg, zie ik ook 
als de verantwoordelijkheid van een be-
stuurder. Het was bovendien een ideale 
gelegenheid om contacten te leggen met 
andere bestuurders.
De ouderenzorg staat de komende jaren 
voor zulke grote uitdagingen dat het be-
langrijk is om je daar als bestuurder op 
alle mogelijke manieren op voor te berei-
den.

Wat is u vooral bijgebleven van de 
masterclass?
Er zijn heel wat onderwerpen aan bod ge-
komen tijdens die twee dagen: financie-
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Annelies Heens, bestuurder wzc De Dennen: 
 “Ik vind het belangrijk om me naast mijn  

actieve loopbaan ook belangeloos in te zetten.”

Beantwoordde de masterclass aan uw 
verwachtingen?
Wat er niet inzat, en wat ik wel verwacht-
te, was een analyse van de jaarrekening. 
Zelf heb ik dat wel leren kennen tijdens 
mijn opleiding, maar ik kan me inbeel-
den dat dit voor bestuurders met andere 
achtergronden wel zinvol kan zijn. Verder 
was het vooral een positieve ervaring: het 
enthousiasme van de lesgevers was echt 
heel stimulerend. Wat me ook opviel, was 
dat de bewoner voortdurend op de voor-
grond stond.

Gaat u, met wat u nu meer weet, an-
ders beginnen besturen?
Niet onmiddellijk, al ga ik zeker ideeën 
die ik heb opgedaan, bespreken met  
collega-bestuurders. Wat niet wegneemt 
dat ik toch een paar zaken in het achter-
hoofd zal houden, zoals het toenemend 
belang van het hebben van een netwerk 
als woonzorgcentrum, en vooral om er 
deel van uit te maken. Een instelling die 
alleen blijft, zal op termijn kwetsbaar zijn. 

Een bestuurder heeft visie nodig. Hoe 
pakt u dat nog aan?
Ik vind het belangrijk om sowieso altijd je 
doelgroep voor ogen te houden. Voor mij 
is besturen een vorm van zorg dragen. Een 
visie krijgt vorm uit verschillende zaken: 
contacten, ervaringen, je eigen achter-
grond. Voor mezelf zal, als gevolg van mijn 
professionele activiteiten, de insteek vanuit 
human ressources altijd belangrijk blijven.

Hoe moeten we ons uw opdracht als 
bestuurder voorstellen?
Een bestuurder is per definitie niet ac-
tief betrokken bij de dagelijkse werking 
van de instelling. Als bestuurder bekijk 
je alle aspecten vanop enige afstand en 
met een kritische blik. Zo ben je soms ook 
klankbord voor de directie. Bij ons in de 
voorziening zijn er jaarlijks twee raden 
van bestuur en een algemene vergade-
ring. Dat vergt enige voorbereiding, maar 
is combineerbaar met het gezinsleven en 
met mijn job in het ziekenhuis. Er is wel 
een bureau binnen de raad van bestuur 
dat frequenter bij elkaar komt.

Wat wordt er tijdens de vergaderingen 
zelf besproken?
De agenda is zeer divers: verbouwingen, 
het beheer van het bos rondom de voor-
ziening, ons honderdjarig bestaan dat er 
binnenkort aankomt, de ontwikkeling 
van een website, het prijzenbeleid, de be-
groting... Als bestuurder oefen je op al die 
zaken controle uit en geef je advies en/of 
feedback.

In het woonzorgcentrum bent u be-
stuurder, in het AZ Turnhout bent u di-
recteur personeelsbeleid. Wat zijn de 
grote verschillen?
In het ziekenhuis bevind ik me elke dag 
middenin de praktijk. De personeelsza-
ken bekijk ik er dan ook vanuit die invals-
hoek. Als bestuurder bevind ik me meer 
op afstand, oefen ik controle uit, reik ik 
ideeën aan en geef ik feedback. Omdat ik 
zelf bestuurder ben, denk ik als directeur 
personeelsbeleid soms wel: ‘Hoe gaat 
onze raad van bestuur dit beoordelen?’, 
maar net door het verschil in focus is dat 
eigenlijk soms moeilijk in te schatten.

WV

ring van de ouderenzorg, ethisch beleid 
in woonzorgcentra, human resources 
management, trends en ontwikkelingen 
binnen de sector, maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen... We hebben echt 
een berg aan informatie meegekregen om 
ons, naargelang het onderwerp, verder in 
te verdiepen.

Vond u uw deelname nuttig?
Zeker. Er waren natuurlijk een aantal 
thema’s waarvan ik al een en ander wist 
vanuit mijn algemene opleiding en erva-
ring in zowel de ziekenhuissector als de 
ouderenzorg. Maar er zijn veel ideeën 
aangereikt waarmee ik op korte of lange 
termijn aan de slag kan. 
Het was ook interessant om de menin-
gen te horen van andere bestuurders. 
Zo zaten er bijvoorbeeld een notaris en 
een architect bij de deelnemers, en er 
was iemand die les gaf in ethiek. Die 
hebben totaal andere invalshoeken 
over dezelfde thema’s. Dat maakt het 
wel boeiend.
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“Zorg moet prioriteit blijven”
De nieuwjaarsreceptie van Zorgnet 
Vlaanderen is een traditie om te koeste-
ren. Ook op 24 januari 2012 kwam er weer 
veel schoon volk langs in De Warande in 
Brussel. Minister Jo Vandeurzen, ambas-
sadeur zorgberoepen Lon Holtzer en tal 
van politici met een hart voor zorg, uit 
diverse partijen. Maar de nieuwjaarsre-
ceptie is bij uitstek ook een gelegenheid 
om de banden met de leden van Zorgnet 
Vlaanderen aan te halen en met collega’s 
uit de sectoren waarmee we samenwer-
ken. Samen mooie voornemens maken, 
plannen smeden, afspraken maken en 
klinken op de gezondheid!

Voorzitter Guido Van Oevelen verwel-
komde de genodigden. In zijn toespraak 
sprak hij vooral de hoop uit dat ondanks 
de crisis de zorg voor mensen een priori-
teit mag blijven. Zorg is te belangrijk om 

schoon volk oP nieuwjaarsrecePtie

ze aan louter commerciële initiatieven 
of aan marktwerking over te laten. Dat 
er keuzes gemaakt moeten worden, was 
overigens ook het centrale thema van 
gastspreker rector Mark Waer. U leest 

hierover meer in het interview met de rec-
tor op pagina 6-9.

Maar geniet eerst nog even na van de 
nieuwjaarsreceptie bij deze foto’s.
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“‘Wat heb je eigenlijk voor je verjaardag 
gekregen’, vraag ik aan een collega. ‘Tijd’, 
antwoordt hij. Dat bedoelt hij niet grap-
pig. ‘Ik heb geen geschenken gevraagd 
die met een greep in de portemonnee zo 
te koop zijn en geen moeite kosten, ik 
wilde ook geen boekenbonnen die zonder 
nadenken gegeven kunnen worden’, legt 
hij uit. ‘Ik vraag aan mensen tijd, tijd voor 
een ontmoeting, tijd voor een wandeling, 
tijd voor een gezamenlijk diner, tijd voor 
de ander’, aldus mijn collega die op zijn 
wenken bediend is. Zijn naasten en vrien-
den moeten dus moeite doen om een 
geschenk aan te bieden en mijn collega 
moet ook tijd vrijmaken om op de uitno-
diging in te gaan. Het is een geweldig idee 
om een verjaardag meer inhoud te geven 
en om tijd meer kans te geven in het leven 
van allen die zo druk bezig zijn en geen 
tijd overhouden. Het is een heel concrete 
tip, die overigens meer is dan een kant-
en-klaar advies en vooral een andere 
houding veronderstelt: het verlangen om 
tijd vrij te maken voor de ander.”

Het bovenstaande citaat komt uit het 
boek Tijd nemen. Voor rust en ruimte in 
je leven van Leo Fijen. Deze Nederlandse 
schrijver en televisiejournalist bezocht 
voor het programma Kruispunt op de 
Nederlandse televisie meer dan dertig ab-
dijen in Vlaanderen en Nederland. Overal 
waar hij kwam, maakte hij aantekenin-
gen. Die aantekeningen – korte impres-
sies, flarden van gesprekken, verhalen – 
vormen het eerste deel van het boek.

In de zomer van 2010 bezocht Fijen de 
abdijen een tweede keer, dit keer zonder 
camera. En  ook meer bewust gericht op 

het thema tijd en omgaan met tijd. Die 
impressies lezen we in het tweede deel 
van het boek.

In het derde deel, ten slotte, vertelt Fijen 
wat hij geleerd heeft uit zijn bezoeken en 
gesprekken. “Daar gaat dit boek om: de 
tijd nemen om bij jezelf te komen en zo 
het diepste geluk en de grootste vrijheid 
te ervaren. Want op de bodem van je hart 
bestaat geen tijd en woont God.”

E-mail

De verhalen uit het kloosterleven zijn 
eenvoudig en vaak verrassend herken-
baar. Zo vertelt Manu Van Hecke, abt van 
trappisten in Westvleteren, dat hij zich 
graag één dag per week terugtrekt in een 
kluis, een klein huisje in het groen, een 
eind lopen van de abdij. Maar, geeft de 
abt toe, vaak komt het er niet van, omdat 
zijn agenda het niet toelaat. In de vakan-
tie probeert hij dat dan goed te maken 
door zich een hele week terug te trekken 
in de kluis. Maar ook dan is het moeilijk 
om los te komen. De reden is even banaal 
als herkenbaar: e-mail. “Hij weet dat als 
hij een hele week zijn e-mails niet leest, 
hij daar later voor moet boeten: hij heeft 
dan een hele dag nodig om zijn post weg 
te werken. Dat wil hij niet, dat drukt als 
een last op hem. Daarom onderbreekt hij 
zijn week in de kluis drie keer op zijn e-
mails in het klooster te lezen. Hij weet dat 
het niet goed is.”

Nog meer ontwapenend wordt het als 
Fijen aan abt Manu Van Hecke vraagt of 
hij niet eenzaam is in de kluis. Zijn ant-

woord: “In de kluis ben ik het minst een-
zaam. Ik ben veel eenzamer in het kloos-
ter. Als overste sta ik vaak tegenover de 
broeders. Dat maakt mij echt eenzaam. 
Ik ben een “tegenover”, ik draag ver-
antwoordelijkheid, ik ben niet honderd 
procent een medebroeder. Als een mede-
broeder mij niet groet of mij vervelend be-
jegent, is dat voor mij een fundamentele 
confrontatie met mijn eenzaamheid. In 
de stilte van de kluis is er afstand.”

Voor de volledigheid: als Fijen later op-
nieuw op bezoek gaat in Westvleteren, 
vertelt abt Manu dat hij er ondertussen 
toch in geslaagd is om wat afstand te ne-
men van internet. Hij onderbreekt zijn 
retraite niet langer voor e-mail en ook op 
zondag houdt hij het  e-mailvrij.

Tijd nemen van Leo Fijen biedt op een toe-
gankelijke manier verschillende perspec-
tieven op tijd, tijd nemen en tijd geven. 
Zonder grote woorden, maar met af en 
toe een mooi vleugje diepe wijsheid. Het 
boek dateert al van 2010, maar het blijft 
een aanrader voor wie bereid is er even de 
tijd voor te nemen.

Leo Fijen, “Tijd nemen. Voor rust en ruimte 
in je leven”, Uitgeverij Lannoo.

tijd neMen. voor rust en ruiMte in je leven

Op zoek naar tijd  

langsheen abdijen

boek
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“Van opleiding ben ik maatschappelijk 
assistent en ergotherapeut. Voor ik in 
het woonzorgcentrum ben beginnen te 
werken, was ik anderhalf jaar in een be-
schutte werkplaats aan de slag als verant-
woordelijke Dienst Sociaal Beleid, en heb 
ik een jaar de tijd genomen om een we-
reldreis te maken. Als je dan terugkomt, 
heb je werk nodig (lacht).

Ik had daarbij altijd het idee dat ik niets 
tegen mijn zin wou doen. En ouderen-
zorg is altijd één van mijn voorkeuren 
geweest. Vanaf mijn eerste stage als er-
gotherapeut, op een regiedienst in een 
ziekenhuis, wist ik: dit is mijn doelgroep.

Ik werk hier sinds 2004 en ben intus-
sen doorgegroeid van ergotherapeut tot 
diensthoofd paramedici (ergotherapie, 
kinesitherapie en logopedie) en anima-
tie. Ik geef leiding aan vier verschillende 
disciplines. Eén van mijn voornaamste 
taken is om die als één team te definiëren 
en hen een volwaardige plaats te geven 
naast de zorg, waar in een woonzorgcen-
trum uiteraard zeer sterk de nadruk op 
ligt.

In de praktijk doe ik dat onder andere via 
overlegmomenten met collega-dienst-
hoofden, waarin ik mijn stem kan laten 
horen als vertegenwoordiger van die vier 
disciplines die ik zo veel mogelijk ruimte 
tracht te geven om zich te ontplooien. Ze 
moeten hun job kunnen doen; dat is een 
van mijn stokpaardjes. Een ergotherapeut 
mag bijvoorbeeld geen verdoken anima-
tor of zorgkundige zijn. Dat betekent niet 
dat er geen plaats is voor collegialiteit. Het 
is logisch dat je inspringt als het nodig is, 
maar het is evengoed belangrijk dat men-
sen de job kunnen uitvoeren waarvoor 
ze aangeworven zijn. Dat geldt uiteraard 
niet alleen voor een ergotherapeut, maar 
ook voor de andere disciplines.

Ik ben ervan overtuigd dat bewoners van 
een woonzorgcentrum nood hebben aan 
een multidisciplinaire aanpak. Mensen 
hebben meer nodig dan puur fysische 
zorg. Je kan dat tot in de puntjes goed 
doen, maar dan spreek je nog niet over 
kwaliteitsvolle zorg. Leg iemand in het 

“Een goed bed en lekker eten volstaan niet”

christian verelst, diensthooFd ParaMedici en aniMatie wzc sint-jozeF vzw in Gent

beste bed, op de mooiste kamer en geef 
hem het beste eten... als de ruimte ont-
breekt om te bewegen, je te ontplooien of 
te zijn wie je bent, ben je niet gelukkig.

In het woonzorgcentrum probeer ik be-
woners altijd te benaderen vanuit hun 
leefwereld. Ik vraag hen, of – als dat door 
gezondheidsredenen niet lukt – hun fa-
milie, daar ook naar. Dat is niet altijd 
gemakkelijk omdat hun wereld de jouwe 
niet is, maar het is wel de professionele 
ingesteldheid die nodig is om goede zorg 
te creëren. Je moet er altijd van uitgaan 
dat mensen zelfredzaam zijn en eigen 
keuzes kunnen en willen maken.

Naast mijn job in het woonzorgcentrum 
ben ik ook halftijds coördinator in het Ex-
pertisecentrum Dementie Paradox. Onze 

moment- 
opname

opdracht luidt officieel: de levenskwali-
teit van personen met dementie en hun 
omgeving verbeteren of behouden. In de 
praktijk leveren we vooral ondersteunen-
de diensten aan al wie meer over demen-
tie wil weten, in hoofdzaak aan professi-
onele hulpverleners, al zijn familieleden 
ook welkom.

We hebben een uitgebreide bibliotheek, 
geven vormingen, zetten dementie op de 
kaart, ondersteunen projecten en onder-
zoeken enzovoort. Dat werk is een mooie 
aanvulling op mijn job en ervaring in het 
woonzorgcentrum. Toen ik daar als ergo-
therapeut startte, was dat op de afdeling 
voor personen met dementie. De combi-
natie van deze twee jobs geeft me het ge-
voel dat ik nu echt mijn plaats gevonden 
heb.”
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Spiegeling

Uw Dag van de Zorg
Vorig jaar in de lente was ik op reportage 
in een woonzorgcentrum. De directeur 
leidde me trots rond in de volledig ver-
nieuwde infrastructuur. Ik herinner me 
veel licht en ruimte, vriendelijke en opge-
wekte medewerkers, een mooie architec-
tuur. In de aantrekkelijke cafetaria zaten 
bewoners en bezoekers, maar ook men-
sen uit de buurt kwamen er graag voor 
een koffie of een streekbier. ’s Middags 
kwamen de leerlingen van de vlakbij ge-
legen basisschool er hun boterhammen 
eten en op woensdagnamiddag konden 
kinderen er knutselen, tekenen of schil-
deren.

“Er is de voorbije tien tot twintig jaar 
ontzettend veel veranderd in de ouderen-
zorg”, zo vertelde de directeur mij. “Het is 
alleen jammer, en soms zelfs frustrerend, 
dat veel mensen nog altijd met dat oude 
beeld van het rusthuis leven. Het is niet 

gemakkelijk om dat oubollige, voorbijge-
streefde imago af te werpen”, vond hij.

Zonder het te beseffen ligt de directeur 
van dat woonzorgcentrum mee aan de 
basis van de Dag van de Zorg. Hij niet al-
leen, trouwens. Ook veel andere mensen 
uit zorg en welzijn hebben zonder het te 
beseffen met hun verhalen, hun getuige-
nissen en hun bekommernissen mee de 
aanzet gegeven tot de Dag van de Zorg.

De zorg- en de welzijnssector evolueren 
snel. Nieuwe noden en verwachtingen bij 
de bevolking leiden tot nieuwe initiatie-
ven. Op het terrein groeit de samenwer-
king. De muurtjes tussen de verschillende 
zorg- en welzijnsvoorzieningen brokkelen 
af. En ook met aanleunende sectoren zo-
als onderwijs, wonen, jeugd en cultuur, 
ontstaat meer en meer samenwerking.

Of we het nu hebben over de geestelijke 
gezondheidszorg met de ontwikkelingen 
via artikel 107, of over de gehandicapten-
sector met het inclusieverhaal en de be-
geleiders, of over het toenemende belang 
van thuiszorg en mantelzorg, telkens op-
nieuw zien we een evolutie in de richting 
van een vermaatschappelijking van zorg 
en welzijn. Zorg en welzijn met beide voe-
ten in de maatschappij, dichtbij de men-
sen, dichtbij huis.

Zorg en welzijn in de maatschappij bete-
kent ook dat er een voortdurende dialoog 
moet zijn. Communicatie, participatie, 
overleg, afstemming: het zijn meer dan 
modewoorden, ze vormen de kern van 
een efficiënte, kwaliteitsvolle zorg op 
maat. De mensen vandaag verwachten 
dialoog en inspraak. Ze verwachten open-
heid. En ze verwachten verantwoording.

Al die verwachtingen kunnen in een eer-
ste reflex gemakkelijk tot een defensieve 
houding leiden. Dat is nergens voor no-
dig. Er gebeuren prachtige dingen in zorg 
en welzijn. Op het vlak van innovatie, van 
kwaliteitszorg, van participatie. Dingen 
waarop de sector trots mag zijn, die ge-
zien mogen worden. Natuurlijk loopt niet 
alles altijd zoals het zou moeten. Maar ik 
ken geen enkele sector waar professiona-
lisme hand in hand gaat met zo’n groot 
engagement, zo’n wil om goed te doen, 
zo’n luisterbereidheid en onbaatzuchtige 
naastenliefde als de zorg- en de welzijns-
sector.

Ook het economische plaatje mag gezien 
worden. De socialprofitsector, waarin 
zorg en welzijn een groot aandeel heb-
ben, is economisch gezien een belang-
rijke sector en dat belang zal in de toe-
komst alleen maar toenemen. Reken daar 
nog eens de farmaceutische bedrijven, 
de medisch-technologische industrie en 
de vele kmo’s in de gezondheidszorg bij, 
dan is de witte economie goed voor zowat 
één op de zes jobs in Vlaanderen. Ook die 
kracht mag best eens in de verf worden 
gezet.

Dat ondertussen meer dan 180 voorzie-
ningen uit zorg en welzijn deelnemen aan 
de eerste editie van de Dag van de Zorg 
op zondag 18 maart, toont dat de sector er 
klaar voor is. Het is dan ook uw Dag van 
de Zorg. Zoals dat van in het prille begin 
al het geval was.

Wij gaan ervoor!

Filip Decruynaere 
voorzitter vzw Dag van de Zorg 
www.dagvandezorg.be 
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