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Na Sint-Vincentius nu ook De Kleine Vincent

Zorg en welzijn reiken  
elkaar de hand
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editoriaal

Door en door triest is het. Terwijl Vlaan-
deren een tandje bijsteekt om voldoende 
woonzorgaanbod te ontwikkelen voor de 
vergrijzing die volop bezig is, denkt het 
federale niveau eraan de geldkraan voor 
de zwaarst zorgbehoevenden dicht te 
draaien. Waar zijn we mee bezig?

Je zou denken dat iedereen ondertussen 
snapt voor welke immense uitdaging we 
staan. Over tien jaar telt ons land 80.000 
85-plussers meer dan vandaag. Onder die 
80.000 hoogbejaarden die erbij komen 
zullen ongetwijfeld heel wat kwikke ke-
rels en straffe madammen zitten. Maar 
even goed staat vast dat heel wat van die 
85-plussers zorgbehoevend zullen zijn. 
Sommigen in lichte mate, anderen in 
hoge tot zeer hoge mate.

In de ouderenzorg is het daarom alle 
hens aan dek. Zowel de thuiszorg als de 
residentiële zorg zijn zich volop aan het 
voorbereiden. Op alle fronten worden de 
krachten gebundeld om voldoende zorg-
medewerkers te vinden, om nieuwe vor-
men van efficiënte samenwerking te ont-
wikkelen, om voldoende zorgcapaciteit 
en zorginfrastructuur te voorzien.

Afhankelijk van de berekeningen heeft 
Vlaanderen de komende tien jaar 1.400 
tot zelfs 2.000 nieuwe plaatsen nodig in 
woonzorgcentra. Per jaar, welteverstaan. 
Het siert de Vlaamse overheid en minister 
Jo Vandeurzen dat ze deze boodschap be-
grepen hebben. Aan het tempo waaraan 
bouwdossiers en uitbreidingsdossiers 
vandaag worden aangepakt, komen we 
er niet. Daarom heeft minister Vandeur-
zen onlangs beslist om het beleid bij te 
sturen en naar een hogere versnelling te 
schakelen.

Maar wat baat het om op Vlaams niveau 
infrastructuur te creëren en uitbatingsver-
gunningen toe te kennen als het federale 
niveau geen werkingsmiddelen toekent. 
Per jaar komen er in ons land ongeveer 
1.800 zwaar zorgbehoevende ouderen bij. 
Voor deze meest kwetsbare ouderen die 

Staatshervorming   
geen dag te vroeg

erg veel zorg nodig hebben, voorziet de 
federale overheid via het RIZIV middelen 
‘RVT-erkenning’. Die middelen staan nu 
op de helling.

Heel concreet betekent dit dat deze 1.800 
mensen die er jaarlijks bijkomen 20 tot 
30 euro uit eigen zak méér zullen moeten 
betalen dan vandaag. Per dag, weltever-
staan. Hun factuur zou daarmee stijgen 
van pakweg 45 euro per dag naar 65 tot 75 
euro per dag. Dat gaat snel richting 2.000 
euro per maand of meer. Ik ken weinig 
ouderen die zich dat kunnen permitteren.

Het gaat hier om een fundamentele keu-
ze. Gaan we nu echt de meest kwetsbare 
mensen in de kou laten staan? De 85-plus-
sers die zwaar zorgbehoevend zijn en ner-
gens elders terechtkunnen? Het gaat om 
een budget van jaarlijks 10 tot 14 miljoen 
euro. Op een RIZIV-budget van 25 miljard 
euro is dit een relatief laag bedrag. Maar 
wel een bezuiniging op de kap van de al-
lerzwaksten in onze samenleving.

Moet er dan niet bespaard worden? Na-
tuurlijk wel! Maar niet op deze manier. 
We hebben concrete alternatieve voor-
stellen. Zorgnet Vlaanderen pleit overi-
gens al jaren voor een langetermijnvisie 
en een samenhangend beleid. Wat nu 
dreigt te gebeuren is een schoolvoorbeeld 
van hoe het niet moet.

Laat ons hopen dat minister Laurette  
Onkelinx op andere gedachten gebracht 
kan worden. Zorgnet Vlaanderen zal hier 
alles aan doen en ook parlementslid Tom 
Dehaene heeft ondertussen de kat de bel 
aangebonden. En laat ons vooral ook 
hopen dat dit één van de laatste stuip-
trekkingen is van een beleid dat veel te 
versnipperd is en onvoldoende wordt 
afgestemd. De staatshervorming hevelt 
de residentiële ouderenzorg binnenkort 
helemaal over naar Vlaanderen. Dat zal 
geen dag te vroeg te zijn.

Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder

Peter Degadt
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Zorgnet Vlaanderen vraagt met aan-
drang dat op korte termijn de Intermi-
nisteriële Conferentie Volksgezond-
heid (IMC), waar de verschillende 
overheden overleg plegen, wordt sa-
mengeroepen. Die moet een oplossing 
zoeken voor het nijpende probleem 
van de financiering van de zorg in 
nieuwe woonzorgcentra.

Vlaams parlementslid Tom Dehaene 
luidde de alarmbel over de federale fi-
nanciering van de bijkomende woon-
gelegenheden in de ouderenzorg. Sinds 
zijn aantreden maakte Vlaams minister 
Jo Vandeurzen werk van een impulspro-
gramma dat jaarlijks een uitbreiding van 
2.000 bijkomende plaatsen in de oude-
renzorg moet realiseren. De vergrijzing 
komt immers in volle snelheid op ons af. 

Vlaanderen is bevoegd voor erkenning 
en bouwsubsidiëring en heeft daarvoor 
in de Vlaamse begroting de nodige mid-
delen vrijgemaakt. Eenmaal gebouwd en 
opgestart, wordt de personeelskost van 
een woonzorgcentrum gefinancierd met 
middelen uit de (federale) ziekteverzeke-
ring. En daar wringt nu het schoentje. De 
huidige voorziene basisfinanciering door 
het RIZIV is ontoereikend voor nieuwe 

voorzieningen die cliënten met een zware 
zorgnood voorrang willen geven. De be-
woner dreigt het gelag te moeten betalen.

Zorgnet Vlaanderen meent dat er ver-
schillende pistes mogelijk zijn binnen de 
huidige begroting. Vooreerst zijn er de 
projectbudgetten voorzien in het meerja-
renakkoord tussen de federale overheid 
en de Gemeenschappen en Gewesten. 
Daar is nog een budget van 25 miljoen 
euro dat nog moet worden toegewezen. 
Daarnaast is voor 2013 door de regering 
40 miljoen euro gebudgetteerd voor bij-
komende tewerkstelling in de social-
profitsectoren. Zorgnet Vlaanderen pleit 
ervoor dat minstens een deel van deze 
budgetten wordt gebruikt om de bijko-
mende bedden voor zware zorgprofielen 
(RVT) in de ouderenzorg te financieren. 
Minister Onkelinx verklaarde onlangs 
in het parlement trouwens bereid te zijn 
deze verschillende pistes te onderzoe-
ken. Zorgnet Vlaanderen vraagt met aan-
drang dat de IMC voor eind maart wordt 
samengeroepen.

Zie ook het beeldverslag op het YouTube-
kanaal van Zorgnet Vlaanderen (zoek op: 
“financieringsprobleem in de woonzorg-
centra”).

Onder het motto ‘U bent in goede handen’ 
lanceert Vlaams minister Jo Vandeurzen 
begin mei 2012 de derde editie van de cam-
pagne over handhygiëne in de Vlaamse 
woonzorgcentra. Het Vlaams Agentschap 
Zorg en Gezondheid organiseert hier-
voor begin mei een aantal infosessies. 
Na een herhaling van de essentie uit de 
vorige campagne wordt aan de hand van 
hygiëne kaarten en een tweede bewoners-

Draaiboek infectieziektebeleid  
in Vlaamse woonzorgcentra online

folder een extra focus gelegd op de voor-
zorgsmaatregelen. Ook de resultaten van 
de HALT-studie uit 2010 worden toegelicht 
op de infosessies. De data en de plaatsen 
voor de infosessies volgen later.

Ondertussen vindt u op www.zorginfecties. 
be het Draaiboek infectiebeleid in de 
Vlaamse woonzorgcentra. Het draaiboek 
is een ondersteuning om een preventief 

infectieziektebeleid te ontwikkelen. 
Om het draaiboek gemakkelijk te in-
tegreren in de eigen werking, wordt 
het zowel in word- als in pdf-formaat 
ter beschikking gesteld. Er wordt ook 
gewerkt aan een interactieve online-
versie.

Voor alle informatie,  
zie www.zorginfecties.be.

nieuwe campagne ‘u bent in goede handen’
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kort
engagementsVerklaring ondertekend in Vlaams parlement

Welzijn, gezondheid en onderwijs  
in actie tegen seksueel misbruik
Op woensdag 29 februari onderte-
kenden het Vlaams Welzijnsverbond, 
Zorgnet Vlaanderen en het VSKO de 
‘Engagementsverklaring ter bescher-
ming van de seksuele integriteit van 
de minderjarige in de jeugdhulp en de 
kinderopvang’. Dat gebeurde in het 
Vlaams Parlement, samen met koepel-
organisaties die werken met kinderen 
en jongeren. 

De verklaring kwam er op initiatief van 
Vlaams minister van Welzijn, Volksge-
zondheid en Gezin Jo Vandeurzen, samen 
met minister Pascal Smet van Onderwijs, 
Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, en mi-
nister Philippe Muyters van Financiën, 
Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening 
en Sport.

Het doel is om voor kinderen en jongeren 
een klimaat te creëren waarin zij zich op 
relationeel en seksueel vlak kunnen ont-
wikkelen en ontplooien. Centraal staat 

daarbij het belang van de minderjarige. 
De ondertekenaars willen ertoe bijdragen 
dat minderjarigen kunnen uitgroeien tot 
personen die op een positieve, respect-
volle, evenwichtige en verantwoordelijke 
manier omgaan met hun seksualiteit en 
hun partners.

Het Vlaams Welzijnsverbond, Zorgnet 
Vlaanderen en het VSKO (Vlaams Secre-
tariaat van het Katholiek Onderwijs) gaan 
het engagement aan om voorzieningen en 
onderwijsinstellingen te sensibiliseren 
rond deze problematiek. Ze willen hun 
organisaties ook ondersteunen bij het ne-
men van initiatieven ter bescherming van 
de integriteit van kinderen en jongeren. 
Uitgangspunt blijft de positieve visie op 
seksualiteit en een open communicatief 
klimaat, naast het aangeven van duide-
lijke grenzen.

Een preventie- en reactiebeleid rond sek-
sueel grensoverschrijdend gedrag staat 

niet los van een beleid ten opzichte van 
relaties, seksualiteit en intimiteit op 
school of in de zorg. 
De zorgzame aanpak mag echter niet 
leiden tot een koude, afstandelijke en 
steriele relatie tussen kinderen en hun 
professionele opvoeders. Het voorkomen 
van misbruik vraagt het tijdig herkennen 
van de signalen. Vertrouwen en veilig-
heid tussen de opvoeder/leerkracht en 
het kind zijn bepalend voor de bespreek-
baarheid en de heling. Bijzondere aan-
dacht moet gaan naar zowel de melding 
als de zorg voor slachtoffer én dader. 
Zorgnet Vlaanderen, het VSKO en het 
Vlaams Welzijnsverbond vragen hun or-
ganisaties een aangepast beleid en een 
communicatieplan te ontwikkelen. Dat 
gebeurt in de geest van Ethisch Advies nr. 
2 van het Vlaams Welzijnsverbond over 
“Omgaan met (vermoedens van) seksueel 
grensoverschrijdend gedrag” (zie www. 
vlaamswelzijnsverbond.be).

Zondag 18 maart Van 10 tot 17 uur

Zondag 18 maart vindt de eerste editie van de Dag van 
de Zorg plaats. Meer dan 200 organisaties uit zorg en 
welzijn stellen van 10 tot 17 uur hun deuren open voor 
het grote publiek. Ook heel wat voorzieningen van 
Zorgnet Vlaanderen nemen deel. U vindt het volledige 
programma op www.dagvandezorg.be.

Dag van de Zorg 
komt eraan

Zo. 18 maart 2012OPENDEURDAG

Voorzieningen in zorg en welzijn openen hun deuren
PROGRAMMA
www.dagvandezorg.be

10 - 17u
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beleid

interView Jo de cock,  
administrateur-generaal Van het riZiV



we krijgen drie kwartier tijd om onze vra-
gen af te vuren. langer kan niet, want Jo 
de cock moet straks opnieuw naar een 
begrotingsbespreking van het federaal 
monitoringcomité. of hij geen punthoofd 
krijgt van die complexe materie, vragen 
we hem als onze tijd erop zit. “als het al-
leen over de begroting en de cijfertjes zou 
gaan, dan wel”, antwoordt hij. “maar er is 
zoveel meer. ik ga voor het verhaal achter 
de cijfers. het beleid dat we voeren voor 
een goede gezondheidszorg. daar is het mij 
om te doen. noem het gerust een passie.”

Jo de cock is dan ook al meer dan dertig jaar 
actief met de ziekteverzekering bezig. eerst 
op academisch niveau als assistent sociale 
zekerheidsrecht. later, vanaf midden de 
jaren 1980 als sociaal adviseur van de 
eerste ministers wilfried martens en Jean-
luc dehaene. en sinds midden de jaren 
1990, via een omweg langs de rijksdienst 
voor sociale Zekerheid, als administrateur-
generaal van het riZiV.

Iedereen weet wel iets van het RIZIV, 
maar weinig mensen kennen er het 
fijne van. Wat doet het ‘Rijksinstituut  
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering’  
eigenlijk?
Jo De Cock: het riZiV is inderdaad een 
soort van spinnenweb, waarvan de men-
sen weliswaar enkele draden zien, maar 
niet wat daarachter allemaal schuilgaat. 
onze opdrachten zijn dan ook zeer ver-
scheiden. het meest in het oog springend 
is het financiële beheer van de verplichte 
ziekteverzekering. daarvoor ontvangt het 
riZiV middelen van de rijksdienst voor 
sociale Zekerheid (rsZ) en het verdeelt 
die middelen onder de ziekenfondsen, die 
onder meer instaan voor de uitvoering van 
de verzekering.

het riZiV beheert twee sectoren: de sector 
van de geneeskundige verstrekkingen en 
die van de uitkeringen bij arbeidsonge-
schiktheid. hiervoor stellen wij de begrotin-
gen op en zorgen we voor de opvolging en 
de bewaking van de uitgaven. ook de ad-
ministratieve organisatie van het systeem 
behoort tot onze opdrachten. 

het riZiV stelt de regels op voor de terugbe-
taling van geneeskundige prestaties en ge-
neesmiddelen en zet de tarieven. Zo bepaalt 
het riZiV het bedrag van een raadpleging bij 
een tandarts en de gedeeltelijke terugbeta-
ling door het ziekenfonds. dat gebeurt in 
overleg met diverse partners. er wordt op 
drie niveaus overlegd: in wetenschappelijke 
comités, in technische commissies en in de 
akkoorden- en overeenkomstencommissie. 
in de medicomut, waarvan ik voorzitter ben, 
worden afspraken gemaakt over honoraria, 
tarieven, terugbetalingen en bijhorende 
voorwaarden.

de organisatie van de gezondheidszorg is aan  
herziening toe, meent administrateur-generaal  

Jo de cock van het riZiV. de op til zijnde  
staatshervorming creëert hiervoor een mooi  

momentum. maar eerst moet er dringend 150 miljoen 
euro structureel bespaard worden. “ik wil de  
koepelorganisaties daarbij betrekken”, stelt  

de cock. “ik begrijp de bekommernissen van de  
ziekenhuizen die voor 50% van hun inkomsten  
aangewezen zijn op de artsenhonoraria. dat is  

inderdaad een vreemde situatie, die je in het  
buitenland niet uitgelegd krijgt.”

“We hebben nood aan een

strategisch kader”

interView Jo de cock,  
administrateur-generaal Van het riZiV
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Voorts ontwikkelen we in het riZiV ge-
gevensbestanden, onder meer over het 
voorschrijfgedrag van artsen en over het 
geneesmiddelenverbruik. samen met de 
ziekenfondsen beschikken we ook over een 
grootschalige, anonieme steekproef bij de 
bevolking. het gaat om 240.000 mensen, 
of één op de veertig inwoners. bovendien 
worden twee keer per jaar audits uitgevoerd 
over de uitgaven. die audits laten ons toe 
om te zien of de middelen correct besteed 
worden. hiervoor hebben we trouwens 
ook twee inspectiediensten, een genees-
kundige en een administratieve. meer dan 
honderd artsen-inspecteurs worden ingezet 
om fraude op te sporen bij zorgverleners. 
het gaat dan ook om erg veel geld. het 
budget van de ziekteverzekering bedraagt 
ongeveer 30 miljard euro. 25 miljard gaat 
naar geneeskundige verstrekkingen, 5 
miljard naar uitkeringen. ik zou niet durven 
te zeggen dat het riZiV het centrum van 
onze gezondheidszorg is, maar het is wel 
de draaischijf.

en met het Federaal kenniscentrum. die 
nauwe samenwerking is noodzakelijk.

Kan zo een gigantische organisatie 
met al die opdrachten nog wel perfor-
mant zijn?
performantie is ontzettend belangrijk. het 
is nodig om de globale resultaten van ons 
gezondheidsstelsel systematisch in kaart te 
brengen op het vlak van toegankelijkheid, 
efficiëntie, duurzaamheid en kwaliteit. 
hiertoe bouwen we sinds enkele jaren aan 
een balanced scoreboard-systeem. in 2010 
leidde dat tot een eerste performantierap-
port, dat we samen met de Fod Volksge-
zondheid, het kenniscentrum en andere 
partners opmaken. in december 2012 volgt 
een tweede rapport. dat performantierap-
port moet toelaten om pijnpunten bloot te 
leggen en aan te pakken. er is vandaag een 
grote tevredenheid bij de bevolking over 
ons gezondheidssysteem, maar het kan 
nog efficiënter. we moeten voortdurend de 
processen kritisch tegen het licht houden. 

geneesmiddelen en de aanpassing van 
het administratieve proces dat daarmee 
gepaard gaat. ook over zorgtrajecten zal 
meer en meer digitaal informatie uitgewis-
seld worden.

Welke pijnpunten kwamen aan het 
licht in het performantierapport van 
2010?
de belangrijkste les uit dat rapport was dat 
we meer oog moeten hebben voor kwaliteit 
en dan vooral voor het meten ervan. een 
concreet voorbeeld is de stralingsbelasting 
van de medische beeldvorming die in ons 
land hoger ligt dan in andere landen. dat 
is niet goed voor de gezondheid en het 
overmatig gebruik kost de gemeenschap 
veel middelen. om dat bij te sturen is er een 
sensibiliseringscampagne gebeurd bij de 
artsen, waarbij opgeroepen werd om geen 
onnuttige onderzoeken en geen onnodige 
herhalingen te doen. maar we moeten ook 
de durf hebben om financieringsmethodes 
in vraag te stellen.

Jo De Cock: “Er zijn vandaag veel te veel commissies. Alleen al in het RIZIV zijn er meer dan honderd commissies actief!  
Het overleg kan efficiënter. Misschien moeten we na de staatshervorming die oefening eens doen, zonder de belangen van  
de een of de ander te schaden, maar met meer slagkracht als resultaat.”

Hoeveel mensen werken er in het 
RIZIV?
het riZiV telt 1.300 medewerkers en heeft 
een budget van 120 miljoen euro om zijn 
opdrachten te vervullen. onze opdrachten 
zijn erg multidisciplinair. we staan voortdu-
rend in contact met de wereld van de zorg 
via allerhande commissies. er is ook struc-
tureel overleg met de Fod Volksgezondheid 

ook de ontwikkelingen op het gebied 
van ehealth kunnen hierin helpen. de 
infrastructuur is er vandaag. nu zijn we 
klaar voor de tweede fase, de inhoudelijke 
afstemming en invulling. dat proces is aan 
de gang. het moet leiden tot nog meer 
administratieve vereenvoudiging. wij zijn 
onder meer bezig met de ontwikkeling 
van het elektronisch voorschrijven van 

En dat is ongetwijfeld een stuk moei-
lijker dan een sensibiliseringscam-
pagne te voeren?
de discussie over het financieringsmecha-
nisme voor de medische beeldvorming 
wordt gevoerd in het kader van de be-
groting 2012. Zoals u weet, gebeuren de 
inspanningen in de begroting eerst met 
een indexeringsbeperking op de honoraria, 
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maar de afspraak is om die besparing te 
vervangen door structurele maatregelen 
die vanaf 2013 in voege zullen gaan. het 
overleg  daarover is net opgestart. 

U staat als administrateur-generaal 
aan het hoofd van de beslissings-
boom. Wordt u niet voortdurend opge-
beld door mensen die voor hun eigen 
winkel pleiten en van u iets willen ge-
daan krijgen?
Ja, dat gebeurt inderdaad. gelukkig be-
schikken we over goede procedures en 
een systeem van good governance. onze 
gezondheidszorg is een complex adaptief 
systeem, een systeem van systemen, met 
vele betrokkenen en stakeholders. op 
microniveau hebben we alles wat tot de 
relatie patiënt en zorgverstrekker behoort. 
op mesoniveau zitten de beheerders van 
de zorginstellingen. het riZiV werkt op het 
macroniveau. hier worden de prioriteiten 
afgewogen en bepaald, ook politiek en 
beleidsmatig, maar altijd op basis van 
objectieve behoeften en criteria en volgens 
strikte regels en procedures. daarbij moe-
ten we vier zaken in het oog houden: de 
kosten, de kwaliteit, de toegankelijkheid 
en de innovatie.

met de toegankelijkheid zit het vandaag 
vrij goed. de stijging van de remgelden is 
beperkt, er is een maximumfactuur en we 
monitoren de invloed van armoede op ba-
sis van de gezondheidsenquête. armoede 
leidt vaak tot uitstel van zorg. maar toch 
kun je hiervoor niet altijd naar de kosten 
van de zorg wijzen. als we een strenge 
winter hebben, is de energie erg duur en 
moeten mensen soms keuzes maken. de 
zorg kan er op dat moment bij inschieten, 
maar de grote oorzaak ligt wel bij de hoge 
energiefactuur.

op het vlak van kwaliteit staan we nog in 
de kinderschoenen wat het uitwerken van 
incentives betreft. we hebben in ons land 
slechts een beperkte traditie om over kwa-
liteit te communiceren. we hebben hierover 
nood aan meer openheid. ik loop al lang 
rond met het idee om hiervoor meer syner-
gieën tot stand te brengen. we zijn te vaak 
individueel bezig, naast elkaar soms. we 
moeten meer geïntegreerd werken. ook op 
het niveau van de Fod en de gemeenschap-
pen. Vandaag is er te veel versplintering. 
dat leidt tot onnodige uitgaven en soms 
tot overbodige administratie. we zouden 
bijvoorbeeld een platform tot stand kunnen 
brengen, naar het model van de inspectie 
gezondheidszorg in nederland, maar dan 
met diverse partners. op dat platform zou-
den afspraken gemaakt kunnen worden 
over guidelines, inspecties, opvolging 
van zorgprogramma’s... communicatie en 
afstemming zijn zo belangrijk. we moeten 

daarin meer investeren. ik ben vragende 
partij voor een breed overleg hierover.

ook innovatie is belangrijk. ondanks de 
schaarste aan middelen mogen we niet stil 
blijven staan.

Voor innovatie is een langetermijnvi-
sie nodig. Het wordt moeilijk als inno-
verende projecten ondanks afspraken 
halverwege de rit stopgezet worden, 
zoals nu met de vernieuwing onder ar-
tikel 107 dreigt te gebeuren?
we moeten meer roadmaps ontwikkelen. 
afspreken waar we naartoe willen. we mo-
gen niet voortdurend in functie van de korte 
termijn beslissen. we hebben nood aan een 
strategisch kader. in het licht daarvan zou 
het goed zijn om de overlegstructuren te 
vereenvoudigen. er zijn vandaag veel te veel 
commissies. alleen al in het riZiV zijn er 
meer dan honderd commissies actief! het 
overleg kan efficiënter. misschien moeten 
we na de staatshervorming die oefening 
eens doen, zonder de belangen van de een 
of de ander te schaden, maar met meer 
slagkracht als resultaat.

Ook de Medicomut heeft zijn beste tijd 
gehad?
ik doe daarover geen uitspraken. maar 
ik geloof wel dat de financiering van de 
medische zorg in ziekenhuizen aangepast 
moet worden. het is bijna een lasagne, met 
inkomsten uit verschillende lagen. dat komt 
de transparantie niet ten goede.

we zijn in de medicomut nu een structu-
rele besparing voor meer dan 150 miljoen 
euro aan het voorbereiden. dat is niet 
niks. ik wil de koepelorganisaties daarbij 
betrekken. ik begrijp de bekommernis-
sen van de ziekenhuizen die voor 50% 
van hun inkomsten aangewezen zijn op 
de artsenhonoraria. dat is inderdaad een 
vreemde situatie, die je in het buitenland 
niet uitgelegd krijgt. maar ik begrijp ook de 
artsen, die schrik hebben om inkomen te 
verliezen. en dan is er nog het probleem van 
het artsentekort in  sommige specialismen 
in de ziekenhuizen. het zou goed zijn om 
het nieuwe gezondheidslandschap dat in 
de maak is, ook eens vanuit die bril te be-
kijken. Zoals gezegd, de staatshervorming 
lijkt me een prima gelegenheid om ook op 
federaal niveau een aantal herschikkingen 
door te voeren. we moeten gebruik maken 
van het momentum voor reflectie over het 
geheel. over de toename van chronische 
ziekten, over de verschuivingen naar de 
eerste lijn, over hr in de zorgberoepen... 
allemaal dringende vragen met een sterke 
onderlinge samenhang. Vanaf 2014-2015 
krijgen we een lagere instroom van nieuwe 
arbeidskrachten, ook in de zorg. terwijl de 
behoeften alleen maar zullen stijgen. de 

“elke euro die we in zorg  
investeren, brengt 8,5%  
op. dat is een mooi  
rendement.”

zorgsector wordt de komende jaren nog 
belangrijker dan hij nu al is. ik betwijfel ook 
of een groeiritme van 2 tot 3% op langere 
termijn realistisch is. de afgelopen 20 jaar 
bedroeg het groeiritme gemiddeld 3,8%. 
nederland stelt vandaag 4% voorop.

we mogen over de gezondheidszorg trou-
wens niet alleen in termen van kosten den-
ken. ook waarden zijn belangrijk. investe-
ren in zorg is investeren in de samenleving.
economisch doet de zorg het lang niet 
slecht. Vandaag neemt de zorgsector zowat 
10% van het bruto binnenlands product 
(bbp) voor zijn rekening. een groot deel 
daarvan zijn overheidsmiddelen. maar ook 
de Return on Investment (roi) is groot: er 
is een toegevoegde waarde van 8,5%. elke 
euro die we in zorg investeren, brengt met 
andere woorden 8,5% op. dat is een mooi 
rendement. we moeten blijven investeren 
in preventie, in zelfredzaamheid, in zorg-
vernieuwingsprojecten.

Onlangs was er een flagrant geval van 
fraude bij het uitschrijven van dok-
tersbriefjes. Wordt er eigenlijk veel 
gefraudeerd in de ziekteverzekering?
het hangt ervan af wat je onder fraude ver-
staat. ook het aanrekenen van overtollige 
verstrekkingen kan je fraude noemen. hier 
blijft zeker toezicht nodig. het recente geval 
van die huisarts is jammer genoeg ook geen 
geïsoleerd geval. enkele jaren geleden is 
hierover al een protocol gesloten tussen 
de artsenorganisaties, de orde van genees-
heren en de onderwijskoepels om welwil-
lendheidsattesten terug te dringen. ook 
misbruik van het derdebetalerssysteem, 
het afleveren van valse voorschriften en 
andere vergrijpen komen voor. in totaal lo-
pen er in het riZiV een duizendtal dossiers.

maar ook andere circuits pakken we aan. 
denk aan de pip-borstimplantaten die nu 
preventief moeten worden verwijderd. 
dat kost de gemeenschap veel geld. en er 
zijn indicaties dat er fraude mee gemoeid 
zou zijn. we hebben nood aan stren-
gere voorwaarden en kwaliteitsnormen in  
privépraktijken. men kan moeilijk dulden 
dat commerciële klinieken aan geen criteria 
onderworpen zijn. ook meer transparantie 
in de effectief aangerekende honoraria lijkt 
mij een must. 
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Zorgprogramma cardiologie op de taFel  Van minister onkelinx

Licht aan het einde van 
de tunnel? de nationale raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (nrZV) heeft al sinds 

maart 2010 een unaniem advies klaar voor een hertekening van het  
zorgprogramma cardiologie. maar door de politieke impasse heeft het 
dossier een enorme vertraging opgelopen. deze maand zou een ontwerp 
van koninklijk besluit op basis van het advies van de nrZV finaal  
op het bureau van minister onkelinx belanden. Zij is inmiddels niet  
langer meer in lopende zaken en kan hiervan  dus werk maken.

het zorgprogramma cardiale pathologie b 
bestaat uit drie onderdelen. de b1-diensten 
kunnen via het inbrengen van een katheter 
een contrastvloeistof inspuiten en zo aan 
het licht brengen waar er een vernauwing 
is in de hoofdbloedvaten van het hart. Ze 
mogen de diagnose stellen, maar niets aan 
de vernauwing zelf doen. de b2-diensten 
kunnen wel iets aan de vernauwing doen, 
bijvoorbeeld  met ballondilatatie. Via inter-
ventionele cardiologie wordt met een ‘bal-
lonnetje’ aan het uiteinde van de katheter 
het vernauwde vat terug breder gemaakt.
 
de b3-diensten, ten slotte, zijn diensten 
voor openhartchirurgie. 

Vandaag mag een b1-dienst geen b2- activi-
teiten uitvoeren. dat is een  achterhaalde re-
geling, die al enkele jaren niet meer strookt 
met internationale richtlijnen en praktijken. 
het is vrij absurd dat een ziekenhuis wel 
katheterisatie mag uitvoeren om de diag-
nose te stellen (b1), maar dan niet meteen 
het euvel mag verhelpen via diezelfde ka-
theterisatietechniek (b2). in de dagelijkse 
praktijk betekent het dat patiënten dikwijls 
twee keer gekatheteriseerd moeten worden 
in twee verschillende ziekenhuizen. dat 
zorgt voor onnodige risico’s, bijkomend 
ziekenhuisvervoer en een inefficiënt ge-
bruik van de middelen. bovendien is het 
vaak de cardioloog die de diagnose stelde 
die de ingreep bij zijn patiënt in het andere 
ziekenhuis gaat uitvoeren.
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Stijgende incidentie

bovendien is de  jongste jaren de indica-
tie voor ballondilatatie sterk gestegen, 
met name voor stemi-hartinfarcten (een 
infarct van het myocard (hartspier) met st-
elevatie op het elektrocardiogram).  bij een 
stemi-infarct is de internationale richtlijn 
vandaag om, indien mogelijk, meteen te 
katheteriseren. Vroeger was het om het 
even of men een klonteroplossende stof 
gaf of katheteriseerde. het is logisch dat 
bij nieuwe wetenschappelijke inzichten 
ook de wetgeving wordt aangepast en 
dus meer centra daarvoor een erkenning 
kunnen verkrijgen, mits ze aan strenge 
kwaliteitsvereisten voldoen.
toch is het niet nodig om al die centra  ook 
de toelating te geven voor cardiochirurgie. 
het aantal openhartoperaties daalt immers, 
terwijl het aantal katheterisaties toeneemt. 
Veel logischer zou dus zijn om b1 aan b2 te 
koppelen, in plaats van de huidige koppe-
ling van b2 aan b3. en dat is in essentie wat 
het advies van de nrZV voorstelt.

concreet stelt het advies van de nrZV voor 
om het zorgprogramma b1, met louter 
diagnostische mogelijkheden, af te schaf-
fen omdat het geen meerwaarde meer 
biedt. Ziekenhuizen met een b1-erkenning 
en grotere ziekenhuizen met voldoende 
pathologieaanbod in de eigen regio, zou-
den dan een erkenning als centrum voor 
interventionele cardiologie of pci-centrum 
(percutane coronaire interventie) kunnen 
krijgen. daarvoor moet wel aan een aantal 
criteria worden voldaan: minimum drie 
voltijdse interventioneel cardiologen in 
dienst hebben, die elk per jaar 100 pci’s 

uitvoeren; een pci-permanentie garande-
ren, 24 uur op 24 en zeven dagen op zeven; 
over twee katheterisatiezalen beschikken. 
bovendien moet elk pci-centrum een er-
kende associatie hebben met een volledig 
hartcentrum (inclusief hartchirurgie). Voorts 
zijn er criteria die van heel nabij de andere 
facetten van kwaliteit opvolgen.

Geen wildgroei

Voorzitter Julien Van camp van de werk-
groep cardiologie van Zorgnet Vlaanderen 
hoopt dat het dit keer wel lukt. “dit dos-
sier sleept al vele jaren aan. belgië vormt 
samen met griekenland, maleisië en bah-
rein de enige vier landen ter wereld waar 
percutane coronaire interventie niet kan 
zonder een hartchirurg. die situatie is niet 
houdbaar. naar schatting zal het aantal 
hartpatiënten de komende tien jaar zowat 
verdubbelen. dat heeft te maken met de 
vergrijzing, maar ook met de toename van 
het aantal obesitaspatiënten. we hebben 
dus absoluut meer centra nodig waar pci  
uitgevoerd kan worden, uiteraard onder 
strikte voorwaarden.”

�in Vlaanderen zijn er vier ziekenhuizen 
met een geïsoleerde b1: aZ monica in 
antwerpen, het sint-augustinusziekenhuis 
in wilrijk, aZ groeninge in kortrijk en 
aZ damiaan in oostende.  in brussel en 
wallonië zijn er meer ziekenhuizen met 
een geïsoleerde b1. daarnaast zijn er ook 
ziekenhuizen die vandaag geen b1 noch 
b2 hebben, maar die erkenning wel graag 
zouden willen om hun patiënten meteen te 
kunnen helpen. dat moet kunnen volgens 
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Voorzitter Julien Van Camp van de werkgroep cardiologie van  
Zorgnet Vlaanderen: “Het dossier heeft al zoveel vertraging opgelopen,  
dat ik mij niet aan uitspraken waag over een timing. Maar ik hoop  
dat er deze keer knopen worden doorgehakt.”

ons, maar opnieuw onder strikte voor-
waarden. een wildgroei is nergens goed 
voor, maar als er hieraan nood is in een 
bepaalde regio, als er voldoende patiënten 
zijn en als aan alle andere kwaliteitsvoor-
waarden wordt voldaan, dan moet dat 
mogelijk zijn.”

“wat b3 betreft, de centra voor hartchi-
rurgie, zou een uitbreiding van het aantal 
centra alleen kunnen via een associatie 
met een ontdubbeling. Zo zou het heel 
selectief en onder strikte voorwaarden 
mogelijk moeten worden om een bestaand 
b3-centrum te ontdubbelen naar twee 
vestigingsplaatsen, als daar nood aan is.”

“het is nu afwachten wat minister onkelinx 
met het dossier zal doen. het heeft al zoveel 
vertraging opgelopen, dat ik mij niet waag 
aan uitspraken over een timing. maar ik 
hoop dat er deze keer knopen worden 
doorgehakt.”

Druk op de ketel

minister onkelinx staat nu in elk geval 
onder druk om eindelijk een doorbraak 
te forceren in dit dossier. niet alleen is er 
het unanieme advies van de nrZV, ook 
vanuit het parlement worden initiatieven 
genomen. Zo was er al een schriftelijke 
vraag van cd&V-volksvertegenwoordiger 
nathalie muylle. in maart wil nathalie 
muylle een eigen wetsvoorstel indienen dat 
nauw aanleunt bij het advies van de nrZV . 
als minister onkelinx treuzelt, komt er dus 
allicht een parlementair voorstel. wordt 
ongetwijfeld vervolgd.

cardio- 
logie
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Minister Jo Vandeurzen  

wil tandje bijsteken 

ouderen- 
zorg

om in voldoende woonzorgcapaciteit voor ouderen te blijven voorzien, moeten de komende jaren  
elk jaar tussen de 1.400 en de 2.000 residentiële plaatsen bij gecreëerd worden. Vele woonzorgcentra  
zijn aan het bouwen of hebben op zijn minst  bouwplannen. maar het gaat niet snel genoeg.  
daarom neemt minister Vandeurzen een aantal maatregelen, waaronder het ‘dynamiseren van  
de portefeuille voorafgaande vergunningen’. wij vroegen de minister om tekst en uitleg.

Minister Jo Vandeurzen: “De grootste uitdaging voor het 
oproepsysteem ligt in het vinden van de selectiecriteria. Als 
mogelijke criteria denken we onder meer aan de snelheid 
van realisatie, de kwaliteit van het project, het concept van 
zorg, de samenwerkingsverbanden, de differentiatie van het 
zorgaanbod, de professionaliteit en de prijszetting.”
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Woonzorgcentra kunnen niet zomaar uit-
breiden. De ‘programmatie’ van de over-
heid bepaalt hoeveel plaatsen er in een 
bepaalde regio nodig zijn. Initiatiefne-
mers kunnen een vergunning vragen om 
bijkomende woonzorggelegenheden te 
bouwen. In de praktijk zien we echter dat 
lang niet alle toegekende vergunningen 
ook effectief binnen een aanvaardbare 
termijn gerealiseerd worden. Veel vergun-
ningen blijven te lang ‘in portefeuille’. 

Hiervoor kunnen een aantal redenen aan-
gehaald worden. Zo zijn de zware proce-
dures voor onder andere de ruimtelijke 
ordening en het zorgstrategisch plan veel 
zorgvoorzieningen al langer een doorn 
in het oog. Ook de versnippering van de 
toegekende vergunningen speelt de voor-
zieningen parten. Bovendien zijn er ook 
organisaties die de vergunningen opvra-
gen, met het oog op het verhandelen er-
van. Met het ‘dynamiseren’ wil minister Jo 
Vandeurzen daaraan verhelpen.

Minister Jo Vandeurzen: De bevolking 
is sterk aan het verouderen. Vooral in 
Vlaanderen stijgt het aantal ouderen: het 
aandeel 65-plussers neemt toe van 18% in 
2005 tot 21% in 2020, het aandeel 80-plus-
sers neemt toe van 4% in 2005 tot 6% in 
2020. We moeten voldoende aangepaste 
zorg- en woongelegenheden voor deze 
mensen creëren. Vandaag zien we dat de 
programmatie voor de residentiële oude-
renzorg niet volledig wordt ingevuld. Er 
mag meer gebouwd worden dan dat er ef-
fectief gerealiseerd wordt. Voor de woon-
zorgcentra (wzc) gaat het om een goede 
9.000 plaatsen op de 76.500, in dagver-
zorgingscentra (dvc) om ca. 300-tal plaat-
sen en in de centra voor kortverblijf (cvk) 
om ca. 500 plaatsen. We moeten met 
andere woorden een tandje bijsteken. 
Daarom wil ik al dit jaar maatregelen ne-
men voor meer aanbod in de (woon)zorg. 
In het kader van de staatshervorming zal 
een meer globale oefening gevoerd kun-
nen worden.

Wat wil u precies doen?
Een van de problemen betreft de versnip-
pering van voorafgaande vergunningen. 
Als in één regio verschillende initiatief-
nemers programmatieruimte opvragen 
en je geeft elke voorziening de toelating 
om drie of vijf woongelegenheden bij te 
creëren, dan gebeurt daar in de praktijk 
vaak niet veel mee. Je moet immers al en-
kele jaren sparen voor je een voldoende 
kritische massa hebt om effectief met 

bouwwerken te kunnen beginnen. Men 
breidt niet jaarlijks met drie of vijf woon-
gelegenheden uit. Men bouwt een extra 
vleugel.

Ik wil op 1 januari 2013 starten met een 
nieuw systeem van toekennen van voor-
afgaande vergunningen, waarbij de pro-
grammatieruimte niet over meerdere 
aanvragen verdeeld wordt, maar aan de 
beste aanvraag toegewezen wordt. Ik zal 
hierover met de sector overleg plegen.

Het nieuwe systeem wordt een oproep-
systeem?
We willen vermijden dat er elk jaar op 1 
januari een rush ontstaat en dat het cri-
terium van de chronologie de bovenhand 
krijgt. Het principe first in, first out met 
een verdeling van de beschikbare pro-
grammatie over alle dossiers met een ge-
lijke datum van ontvankelijkheid, werkt 
niet goed. 

De idee is om een oproep te lanceren 
waarbij een initiatiefnemer kan inteke-
nen en zich engageert voor de concrete 
realisatie van woongelegenheden in een 
specifieke regio. De portefeuille van voor-
afgaande vergunningen zal kunnen wor-
den aangevuld op basis van een vooraf-
name op de toekomstige programmatie.

Initiatiefnemers die tegelijkertijd met 
de realisatie van de voorafgaande ver-
gunningen wzc ook de voorafgaande 
vergunning(en) cvk of dvc realiseren, zul-
len de vergunning dvc mogen aanvullen 
tot 15 plaatsen en de vergunning cvk tot 
5 plaatsen in die gemeenten waar er nog 
geen dvc respectievelijk cvk gerealiseerd 
is.

De grootste uitdaging voor de realisatie 
van dit oproepsysteem ligt in het vinden 
van de selectiecriteria. Deze criteria zul-
len SMART gedefinieerd moeten worden, 
zodat ze ook effectief tot een rangorde 
tussen de verschillende initiatiefnemers 
kunnen leiden. Als mogelijke criteria 
denken we onder meer aan de snelheid 
van realisatie, de kwaliteit van het pro-
ject, het concept van zorg, de samenwer-
kingsverbanden, de differentiatie van het 
zorgaanbod, de professionaliteit en de 
prijszetting.

Meerdere initiatiefnemers zullen ook sa-
men een nieuwe voorziening kunnen re-
aliseren. Daarvoor zal de procedure voor 
het veranderen van de inplantingsplaats 

versoepeld worden en zullen portefeuil-
les samengelegd kunnen worden op  
kleinstedelijk niveau.

Belangrijk om te weten is dat de exploi-
tatiefinanciering van de woonzorgcentra 
een RIZIV-materie is tot op het moment 
dat het akkoord over de staatshervor-
ming is uitgevoerd. Dat betekent dat de 
groei van het aanbod aan ROB- en RVT-
plaatsen in de eerste plaats bepaald 
wordt door de keuzen die door de federa-
le overheid gemaakt worden. De Vlaamse 
Gemeenschap moet rekening houden met 
de moratoria die de federale overheid 
oplegt inzake ROB en cvk en de noodza-
kelijke RVT-middelen die door het RIZIV 
worden voorzien.

Welke maatregelen worden dit jaar al 
genomen? 
De uitvoering van de regels op de voor-
afgaande vergunning worden strikter 
opgevolgd. In de praktijk zal het minder 
gemakkelijk worden om verkregen ver-
gunningen niet te benutten.

Voor de voorafgaande vergunningen  ver-
leend vóór 1 januari 2010 werd er bepaald 
dat als de werken nog niet werden aange-
vat, de vergunningen enkel konden wor-
den verlengd met een gemotiveerde aan-
vraag en minstens een aanvraag voor een 
stedenbouwkundige vergunning. Zoniet, 
dan vervallen die vergunningen en kan 
de programmatie opnieuw aangevraagd 
worden. Tot twee jaar na het verval van 
de vergunning kan een nieuwe aanvraag 
bovendien niet voor dezelfde inplan-
tingsplaats gebeuren.

Er komt ook een wedstrijd om vijf in-
novatieve projecten te lanceren?
Samen met de Vlaamse bouwmeester wil 
ik nog dit voorjaar een wedstrijd voor vijf 
innovatieve projecten lanceren. Ook hier 
worden de criteria SMART gedefinieerd, 
zodat een jury op basis van heldere cri-
teria de vijf meest innovatieve projecten 
kan selecteren. Momenteel worden deze 
criteria uitgewerkt.

Een voorwaarde om deel te nemen, is dat 
men zich engageert om niet alleen capa-
citeit wzc, maar ook capaciteit dvc of cvk 
te realiseren. Zowel nieuwe als bestaande 
voorzieningen, met of zonder een vooraf-
gaande vergunning in portefeuille, kun-
nen deelnemen. We reserveren hiervoor 
een eenmalig bedrag van 200.000 euro of 
40.000 euro per project.

sneller biJkomende plaatsen bouwen in residentiële ouderenZorg



Omgaan met schuldgevoelens  
bij zorgverleners na incidenten

een klinisch incident, klein of groot, maakt vaak meerdere slachtoffers. patiënt en familie  
zijn uiteraard de belangrijkste. maar ook de betrokken zorgverleners en zorginstellingen  

kampen met naweeën. over hoeveel gevallen het gaat en hoe groot de schade bij deze  
second en third victims is, is weinig bekend. onderzoekers kris Vanhaecht en eva Van gerven  

(ku leuven) willen het thema in Vlaanderen op de kaart zetten.

onderZoek naar second Victims neemt ambitieuZe start

Volgens internationale studies raakt de 
helft van de hulpverleners tijdens zijn 
loopbaan betrokken bij een klinisch inci-
dent. een schromelijke onderschatting, 
vindt kris Vanhaecht, onderzoeker bij het 
centrum voor Ziekenhuis- en Verplegings-
wetenschap van de ku leuven. “wie tien 
jaar in de zorg staat en zegt dat hij niets 
heeft meegemaakt, moet nog maar eens 
goed nadenken.”

alleen al daarom is het volgens Vanhaecht 
goed dat er meer aandacht gaat naar de 
zogenaamde second en third victims. “de 
patiënt en zijn familie blijven het allerbe-
langrijkst. Zij zijn de first victims. maar het 
is mijn overtuiging dat door meer aandacht 
te schenken aan de second victims – de 
zorgverleners die lijden onder de gevolgen 
van een klinisch incident – er waarschijnlijk 
ook minder first victims zullen komen.”

second victims kampen vaak met posttrau-
matische stress. “Ze zijn nerveus, slapen 
slecht, twijfelen aan zichzelf, neigen naar 
depressie... extreme gevallen denken zelfs 
aan zelfdoding”, vertelt doctoraatsstudente 
eva Van gerven. “en omdat ze zich minder 
zeker voelen, maken ze meer kans om op-
nieuw een fout te maken.”

“al moet je geen fout gemaakt hebben om 
je slecht te voelen als er iets misloopt”, 
voegt Vanhaecht daaraan toe. “de meeste 
‘fouten’ – ik gebruik het woord eigenlijk 
niet graag – zijn het gevolg van slechte 
communicatie of coördinatie in de lange 
keten die een behandeling is.”
 
Fout of niet, verwachten patiënten geen 
onfeilbaarheid van een ziekenhuis? “ik 
denk dat we dat taboe voorbij zijn, mede 
dankzij de open manier waarop sommige 
organisaties in het verleden hebben gecom-
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municeerd na een incident. ook zij kunnen 
immers ‘slachtoffer’ worden. hun reputatie 
en betrouwbaarheid worden bij elk incident 
in vraag gesteld. deze organisaties en hun 
management zijn de third victims”, stelt 
Vanhaecht.

Schuldgevoel

Volgens de overheid overlijden jaarlijks 
zo’n 4.000 patiënten in onze ziekenhuizen 
waarbij onbedoelde schade (zoals het te 
laat opmerken van complicaties) zou heb-
ben bijgedragen tot het overlijden. interna-
tionale cijfers vertellen dat één op de zeven 
opgenomen patiënten, al dan niet bewust, 
‘iets’ meemaakt dat hij eigenlijk niet moet 
meemaken. bijna de helft van die situaties 
wordt in recente studies als preventable 
omschreven, te vermijden dus.

maar ook al weet of voelt de patiënt niet 
dat hij een verkeerde pil heeft geslikt, het 
maakt de onrust bij de toediener ervan niet 
minder. “dat heeft te maken met het profiel 
van de zorgverlener”, legt Vanhaecht uit. 
“meestal zijn het mensen die ‘zorgen voor’ 
hoog in het vaandel dragen. Zelfs als er iets 
fout loopt zonder gevolg voor de patiënt, 
kunnen zorgverleners daaronder lijden.”

dat dat lijden ver kan gaan, staat beschre-
ven in de weinige literatuur die over het 
thema bestaat. het schokkendste verhaal 
is dat van een verpleegkundige die, nadat 
ze een kind foutief een dodelijke injectie 
had toegediend, zichzelf van het leven 
beroofde. “Verteerd door schuldgevoel. 
in gesprekken met second victims valt dat 
woord vaak”, weet Vanhaecht.

ook te lezen in internationale literatuur: tot 
15 % van de zorgverleners zou in de weken 

of maanden na een incident uit het beroep 
willen stappen. of ze dat ook echt doen, is 
moeilijk te achterhalen. “Velen lossen het 
probleem misschien op door in een andere 
zorginstelling te gaan werken, of laten zich 
overplaatsen naar een andere dienst”, 
meent Vanhaecht.

meer aandacht voor deze slachtoffers dient 
volgens Vanhaecht verschillende doelen. 
“er is uiteraard het persoonlijke welzijn 
en functioneren van de zorgverlener. maar 
in tijden waarin zorginstellingen kampen 
met personeelstekorten heeft dit ook een 
strategisch nut: retentie van personeel.”

Weinig geweten

Zorginstellingen die werk willen maken van 
een aanpak om second victims te detecte-
ren en op te volgen of om zich als third vic-
tim voor te bereiden op de confrontatie met 
de publieke opinie, botsen tot nog toe op 
een grote leegte in de wetenschappelijke 
literatuur. Voor Vlaanderen bestaat er geen 
enkele cijfermatige houvast. Vanhaecht en 
Van gerven willen daar de komende jaren 
verandering in brengen.

Van gerven: “Vorig jaar hebben we meer 
dan honderd ziekenhuizen aangeschreven 
met de vraag of ze een plan hebben om 
om te gaan met second en third victims. 
de helft heeft daarop gereageerd en 30 
organisaties gaven aan voorbereid te zijn. 
uiteindelijk hebben we 18 organisaties 
kunnen overtuigen om ons hun plan door 
te sturen.”

de conclusie die Van gerven en Vanhaecht 
daaruit trokken is dat er nog veel ruimte 
voor verbetering is. “Volgens internationale 
standaarden bestaan er een vijftal stappen 
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Onderzoekers Eva Van Gerven en Kris Vanhaecht van de KU Leuven:  
“Een zorgverlener die iets meegemaakt heeft, moet je niet alleen acuut  
ondersteunen maar ook in de weken en maanden daarna. Dertig procent  
van de getroffen hulpverleners worstelt tot een jaar na datum met zijn gevoelens.”

die nuttig zijn om second victims op te 
vangen. die zijn zelden allemaal aanwezig. 
maar het belangrijkste struikelpunt is het 
ontbreken van een visie op middellange 
en lange termijn. een zorgverlener die iets 
meegemaakt heeft, moet je niet alleen 
acuut ondersteunen maar ook in de weken 
en maanden daarna. dertig procent van de 
getroffen hulpverleners worstelt tot een jaar 
na datum met zijn gevoelens.”

een ander pijnpunt is dat de geboden steun 
zich te vaak beperkt tot het advies om de 
personeelsdienst te contacteren. “dat kan 
je gerust vreemd noemen. in crisissituaties 
moet het management net actief op het 
slachtoffer toestappen en hem of haar in-
lichten over de mogelijke ondersteuning”, 
vindt Vanhaecht.

Onderzoek op stapel

Vanhaecht en Van gerven verwachten veel 
van enkele op stapel staande onderzoeken. 
“een van die onderzoeken, dat opgestart 
wordt in alle hogescholen verpleegkunde 
van de associatie ku leuven, zal nagaan 
of er ook onder studenten second victims 
te vinden zijn. uit gesprekken met ver-
pleegkundigen weten we immers dat veel 
dergelijke ervaringen vaak vroeg in de car-
rière plaatsvinden.”

second 
victims

wil ook nagaan wat de impact is van een 
incident op het functioneren en welzijn van 
een second victim.”

Resultaten op het veld

de onderzoeksgroep die het doctoraat van 
Van gerven ondersteunt, is multidiscipli-
nair samengesteld. Zowel de faculteit ge-
neeskunde van professor walter sermeus 
als de faculteit psychologie van professor 
martin euwema hebben de leiding. “we 
hebben beide expertises nodig als we 
bijvoorbeeld ook persoonskenmerken van 
second victims in kaart willen brengen.”

Vanhaecht en Van gerven hopen dat de re-
sultaten van hun toekomstig onderzoek een 
en ander doet bewegen op het veld. “alles 
in cijfers gieten, is een werk van jaren. maar 
dat mag ons niet beletten om tussendoor 
concrete acties te ondernemen en zo onze 
onderwijs-, onderzoeks- en dienstverle-
nende rol als academisch centrum te kun-
nen waarmaken”, vindt Vanhaecht. “dat er 
een en ander mogelijk is om second victims 
te ondersteunen, bewijst bijvoorbeeld 
gZa antwerpen (zie p.16). helaas zijn zij 
momenteel nog een uitzondering.”

cruciaal in de aanpak van second victims 
wordt volgens Vanhaecht de rol van het mid-
denkader in zorginstellingen. “detecteren 
en ondersteunen van second victims is een 
dagelijks proces. dat doe je niet door één 
iemand binnen een ziekenhuis hiervoor 
verantwoordelijk te maken. hoofdver-
pleegkundigen en medisch diensthoofden 
kunnen veel gemakkelijker de vinger aan 
de pols houden bij verpleegkundigen en 
artsen. Zij hebben een belangrijke taak te 
vervullen.”

tijdens een ander onderzoek zullen er 
diepte-interviews worden afgenomen van 
second victims – artsen en verpleegkundi-
gen – die zich daarvoor vrijwillig aanmel-
den. “wat we daaruit willen leren, is wat 
die ervaring met hen gedaan heeft en hoe 
hun organisatie daarmee omgesprongen 
is”, aldus Vanhaecht.

Via grootschalige surveys ten slotte wil 
Vanhaecht harde cijfers verzamelen over 
het aantal second victims in Vlaanderen, de 
aard van de incidenten waaronder ze lijden, 
welke symptomen ze daarna vertonen en-
zovoort. op basis daarvan worden nadien 
met de sector interventieprogramma’s 
uitgewerkt. “de federale overheid heeft 
net een onderzoek toegewezen aan de ku 
leuven dat burn-out en bevlogenheid bij 
belgische artsen en verpleegkundigen zal 
meten. dat onderzoek, geleid door profes-
soren hans de witte en lode godderis, 
biedt ook opportuniteiten voor ons opzet.”

op basis van resultaten uit verschillende 
deelonderzoeken zal Van gerven in haar 
doctoraat onder andere onderzoeken of er 
gradaties van second victims bestaan. “in 
de huidige literatuur ben je een second 
victim of niet. wat ik wil weten, is of er een 
relatie bestaat tussen de ernst van een 
incident en de mate waarin een second 
victim bepaalde symptomen ervaart. ik 
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een taboe wil luc Van looy het niet noe-
men, maar dat er meer aandacht gaat naar 
zorgverleners die kampen met stress en 
onzekerheid na een medisch incident, vindt 
hij hoognodig. “het thema is bespreekbaar, 
maar weinig ziekenhuizen beschikken over 
concrete oplossingen.”

het team support plan van gZa Ziekenhui-
zen is een mogelijke oplossing. Veertig col-
lega’s vangen andere zorgverleners op die 
te zeer zijn aangegrepen door een incident 
in de patiëntenzorg. incidenten zoals het 
overlijden van een kindje of een zwangere 
moeder op de materniteit, of de confronta-
tie met (jonge) slachtoffers van een zwaar 
verkeersongeval op de spoeddienst.

“na een gesprek wordt bekeken hoe het 
verder moet”, legt Van looy uit. “die verdere 
aanpak kan individueel zijn, maar kan ook 
in groep plaatsvinden. als er bijvoorbeeld 
een onverwacht slecht verloop is bij een 
vroeggeborene waar men wekenlang in 
groep samen zorg voor heeft gedragen, is 
het niet ongebruikelijk dat het volledige 
team het daarmee moeilijk heeft.”

Luc Van Looy, hoofdgeneesheer GZA Ziekenhuizen:  
“Artsen hebben de neiging om een voorval zelf  
te verwerken, wat niet altijd aan te raden is.”

Van looy vindt het team support plan, 
dat bestaat sinds 2001, een succes. “dit 
is zorg voor de zorgenden. en er wordt in 
toenemende mate een beroep op gedaan.”

is dat succes niet dubbel? dat betekent 
toch dat veel medewerkers met problemen 
worstelen? “een aanbod creëert ook een 
vraag”, reageert de hoofdarts. “het is vooral 
goed dat mensen hun gevoelens ergens 
kwijtkunnen. niet iedereen doet dat uit 
zichzelf. hoe hoger het opleidingsniveau, 
hoe groter de weerstand.”

meestal zijn het de verpleegkundigen die 
gebruikmaken van het support plan. “Zij 
zijn ook het talrijkst”, verklaart de hoofd-
arts. “artsen hebben de neiging om andere 
kanalen op te zoeken, of om een voorval zelf 
te verwerken, wat niet altijd aan te raden 
is. artsen denken vaak ten onrechte dat 
van hen verwacht wordt dat ze met zulke 
voorvallen moéten kunnen omgaan.”

hoe gaat het team om met medische fou-
ten? “de focus ligt niet daarop,” zegt Van 
looy, “maar op het hulp verlenen aan de 

zorgende die last heeft met het verwerken 
van een gebeurtenis. het staat volledig los 
van de burgerlijke aansprakelijkheid.”

hoe een zorgverlener zich voelt, heeft vol-
gens Van looy niet alleen te maken met het 
al dan niet maken van een fout. “een fout is 
iets dat je kan verweten worden. we hebben 
echter een heel gamma aan incidenten: van 
niet-vermijdbare verwikkelingen tot wel-
vermijdbare verwikkelingen, tot verwijtbaar 
gedrag. weten dat je iets niet op de beste 
manier hebt gedaan, weegt door, maar is 
niet het kantelpunt om je slecht te voelen.”

het team support plan bestaat uit een veer-
tigtal medewerkers van gZa Ziekenhuizen. 
de meesten zijn verpleegkundigen, maar 
er zitten ook een psycholoog, leden van de 
logistieke diensten en zelfs iemand van de 
onderhoudsploeg tussen. “Veel belangrij-
ker dan je opleiding is dat je over de juiste 
empathische competenties beschikt”, 
besluit Van looy.

aan het hoofd van het team staat luc Van 
bauwel, coördinator interne bemiddeling in 
het ziekenhuis. hij coacht, stuurt en zorgt 
voor de samenstelling en de opleiding van 
het team. wie als personeelslid deel wil 
uitmaken van het team support plan kan 
zich vrijwillig kandidaat stellen.

WV

Team Support Plan  
helpt collega’s uit de nood
nog te weinig ziekenhuizen hebben aandacht voor de opvang 
van zorgverleners na een medisch incident. dat zegt luc Van 
looy, hoofdgeneesheer van gZa Ziekenhuizen. “wij werken 
met een team support plan. dat werpt zijn vruchten af.”

second 
victims
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proJect tender actiVeringsZorg Verenigt welZiJn, arbeid en Zorg

aanbieden. Ik denk aan relaxatietraining, 
yoga, assertiviteit, mindfulness, diverse 
sociale vaardigheden enzovoort. Als 
sluitstuk bieden we dikwijls pre-professi-
onele training, waarbij de klant vier hal-
ve dagen per week verschillende ateliers 
volgt: tuinonderhoud, houtbewerking, 
informatica… Het komt erop aan om de 
mensen zowel de juiste vaardigheden als 
de goede attitude bij te brengen. Hoe ga je 
om met een opdracht? Hoe trek je je uit de 
slag? Hoe ga je om met autoriteit, met kri-
tiek, met frustratie? Veel mensen uit onze 
doelgroep geven snel op als iets tegenzit. 
Ze zijn bang om samen te werken, bang 
om te falen. Daardoor vermijden ze ar-
beidssituaties en worden ze als het ware 
‘chronisch werkloos’. Dit project wil hen 
wapenen, zodat ze sterker staan.”

“Met het arbeidszorgcentrum werken we 
uitstekend samen. Soms sturen we de 
mensen eerst naar het centrum, soms 
doen we het als sluitstuk van het zorgtra-
ject. Alles hangt af van de concrete situ-
atie. En als het zorgluik resultaat geeft, 
verwijzen we de mensen verder naar het 
luik empowerment. Hiervoor is onze part-
ner vzw Mentor uit Kortrijk. Het kan na-
tuurlijk ook dat er meer zorg nodig is dan 
voorzien. In dat geval verwijzen we de 
klant naar een Centrum Geestelijke Ge-
zondheidszorg of een ander zorgaanbod 
voor verdere opvolging.”

Niet vrijblijvend

“Het hele traject van zorg en empower-
ment duurt maximaal 18 maanden”, stelt 
Jan Callens. Wij zijn nu goed twee jaar 
bezig. De samenwerking verloopt prima. 

zijn. We werken in overleg een ‘zorgbe-
geleidingsovereenkomst’ (ZBO) uit, met 
duidelijke doelstellingen, acties en een 
tijdschema; een soort behandelplan, zeg 
maar.”

Mensen wapenen

Over welke zorgbehandeling spreken we 
dan bijvoorbeeld? “Dat verschilt van in-
dividu tot individu”, zegt Jan Callens. “Er 
is bijvoorbeeld een groep van mensen 
die zichzelf overschat, die grote dromen 
en hoge ambities koestert, maar er in de 
realiteit niet veel van terechtbrengt. Die 
mensen grijpen te hoog. Je moet ze als het 
ware wakkerschudden uit hun droom en 
hun ambities bijstellen tot een realisti-
scher niveau. Te grote ambities en dromen 
zijn dikwijls een vlucht uit de werkelijk-
heid, het vermijden van de confronta-
tie met de realiteit. In dat geval kan een 
psychotherapie van een viertal sessies al 
enige verandering teweegbrengen. Soms 
gaat het ook om erg jonge mensen, die 
bijvoorbeeld twee jaar afgestudeerd zijn 
maar nog nooit een job hebben gehad, 
zich thuis verschansen achter hun pc en 
in hun eigen wereldje leven. Of mensen 
die vroeger psychiatrische problemen 
hebben gehad of een verslaving achter 
de rug hebben, maar er als het ware nog 
de uitwassen van dragen: angst, wrok of 
wantrouwen tegenover de wereld of te-
genover autoriteit.”

“De zorg op maat die wij bieden gaat vrij 
ver. Kliniek Sint-Jozef beschikt sowieso 
over een ruim aanbod aan therapieën in 
groep. We kunnen die activiteiten ook 
aan deze mensen uit het Tenderproject 

Kliniek Sint-Jozef is als Centrum voor Psy-
chiatrie en Psychotherapie sinds novem-
ber 2009 partner in het project Tender 
Activeringszorg. Psycholoog Jan Callens 
treedt op als zorgcoördinator voor de re-
gio Midden-West-Vlaanderen. 

“Het bijzondere aan dit project is dat 
het niet gegroeid is vanuit de zorgsector, 
maar vanuit de Vlaamse Dienst voor Ar-
beidsbemiddeling (VDAB)”, zegt Jan Cal-
lens. “Het project Tender Activeringszorg 
richt zich specifiek op langdurig werklo-
zen met een psychische of psychiatrische 
problematiek. Er zijn twee belangrijke as-
pecten: het aanbieden van zorg op maat 
en het versterken of het ‘empoweren’ van 
de mensen, zodat ze zich opnieuw kun-
nen oriënteren op de arbeidsmarkt. Het 
is een complexe opdracht en daarom wer-
ken verschillende partners mee. Kliniek 
Sint-Jozef neemt het zorgaspect voor zijn 
rekening in de regio Midden-West-Vlaan-
deren. We werken hiervoor samen met 
het arbeidszorgcentrum Den Tatsevoet in 
Izegem.”
“Elk traject begint bij de VDAB, waar 
een psycholoog een gesprek heeft met 
de langdurig werkloze en een advies 
formuleert. Dat advies is bindend; het is 
dus geen vrijblijvend traject. Vervolgens 
wordt de ‘klant’ doorverwezen naar de 
dienst GTB, die het traject van elke klant 
coördineert en opvolgt. Op uitnodiging 
van de GTB heb ik als zorgcoördinator 
een verkennend gesprek met de klant. 
Om de drempel zo laag mogelijk te hou-
den, vindt dat gesprek plaats in de Werk-
winkel en niet in de kliniek. Tijdens dat 
gesprek probeer ik met de klant op één 
lijn te komen. Samen bekijken we welke 
zorg en welke begeleiding aangewezen 

Unieke samenwerking midden in de

samenleving mensen met een psychische of psychiatrische  
 problematiek hebben het moeilijk om werk  
te vinden. Ze hebben nood aan begeleiding op maat. de Vdab probeert daaraan tegemoet te  
komen vanuit de dienst  gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding (gtb). in de regio  
midden-west-Vlaanderen neemt kliniek sint-Jozef in pittem de zorgcoördinatie voor zijn rekening.

arbeid  
& zorg
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Er is een verregaande afstemming. Alle 
partners hebben hun eigen bedrijfscul-
tuur, maar de samenwerking loop vlot, 
zonder bureaucratie. We komen heel ge-
regeld samen en tussendoor is er veel di-
rect contact. Onze gezamenlijke opdracht 
situeert zich op het raakvlak tussen 
psychisch welzijn en maatschappelijke 
inbedding. Die interactie is niet alleen 
leerrijk en bevruchtend, ze werpt ook 
concrete resultaten af. Met Kliniek Sint-
Jozef bereiken we daarmee een publiek 
dat anders gemakkelijk door de mazen 
van het net valt en waarmee we toch het 
verschil kunnen helpen maken.”

“Positief is ook dat de trajectbegeleiding 
niet vrijblijvend is voor de betrokken 
werklozen. Voorlopig slagen we erin om 
bij elk van hen doelstellingen te ontdek-
ken, waar de klant zelf ten volle achter kan 
staan. Elk mens heeft de behoefte om zich 
te ontplooien. Het komt erop aan de psy-
chische hindernissen die er soms zijn, weg 
te nemen. Daarbij zoeken we aansluiting 
bij de unieke context van elk individu. Als 
dat lukt, stappen de mensen graag mee in 
dit verhaal. En dan is het aan ons om hun 
motivatie warm te houden en langzaam 
maar zeker op te bouwen.”

Schrikken de mensen niet als ze horen 
dat ze naar een psychiatrisch ziekenhuis 
moeten om hulp te zoeken voor hun ar-
beidsproblematiek? “De dienst GTB ver-
richt uitstekend voorbereidend werk op 
dat gebied”, zegt Jan Callens. “Voor ik 
een eerste gesprek heb in de context van 
de Werkwinkel, is er al een trajectover-
eenkomst gemaakt. De mensen zijn dus 
goed voorbereid. De meesten zien het 
ook als een opportuniteit. Ze willen graag 
geholpen worden. We helpen ze dat ook 
inzien, dat ze geholpen kunnen worden. 
Als ze tot dat inzicht gekomen zijn, wil-
len de meesten er echt voor gaan. De in-
nerlijke motivatie is belangrijker dan de 
opgelegde druk van buitenaf.”

Kort op de bal

Ook Vincent Serbruyns van arbeidszorg-
centrum Den Tatsevoet is opgezet met de 
samenwerking. “Een arbeidszorgcentrum 
is een werkplaats voor mensen die noch 
in het gewone economische circuit, noch 
in een beschutte werkplaats of een socia-
le werkplaats aan de slag kunnen. Er zijn 
diverse doelgroepen, maar wij richten 
ons specifiek op psychiatrisch kwetsbare 
mensen. Onze doelgroep heeft een gesta-

biliseerde psychiatrische problematiek. 
Allemaal hebben ze een moeilijke weg 
afgelegd, met opnames, tegenslagen en 
mislukkingen op maatschappelijk en per-
soonlijk vlak. Soms is hun psychiatrische 
problematiek het gevolg van die misluk-
kingen, soms ook de oorzaak.”

“Arbeidszorg heeft drie doelen. Het kan 
een springplank zijn naar bijvoorbeeld 
een sociale of een beschutte werkplaats. 
Het is ook een vangnet voor mensen die 
tijdelijk elders uit de boot vallen. En ten 
slotte is het voor een aantal mensen een 
eindstation. Deze mensen zitten aan hun 
maximale capaciteit in het arbeidszorg-
circuit. Wie bij ons werkt, is verplicht 
om te komen. Vijftien jaar geleden werk-
ten hier vooral 45-plussers, vandaag zijn 
er steeds meer jongeren van halfweg de 
twintig. De gemiddelde leeftijd bedraagt 
nu 34 jaar.”

“In Den Tatsevoet zijn verschillende 
ateliers: een bakkerij-atelier; een voe-
dingsatelier voor belegde broodjes, 
soep, recepties en maaltijden; een strijk-
atelier; een onderhoudsatelier en een 
semi-industrieel atelier. Alles wat we 
maken, gebeurt op bestelling. Onze ei-
sen naar afwerking liggen hoog. Alleen 
het werktempo ligt lager. We beperken 
het aantal bestellingen. Mensen uit het 
Tenderproject krijgen hier de kans om 
hun attitudes en sociale vaardigheden 
te oefenen in een reële werksituatie. Ze 
leren autoriteit aanvaarden, samenwer-
ken, zorg dragen voor het materiaal en-
zovoort. We volgen de mensen van nabij. 
En datzelfde gevoel hebben we over de 
andere partners in dit project: de men-
sen worden niet aan hun lot overgela-
ten, iedereen speelt heel kort op de bal. 
En dat appreciëren de mensen”, meent 
Vincent Serbruyns.

Psycholoog Jan Callens van Kliniek Sint-Jozef in Pittem: “Veel mensen uit onze doel-
groep geven snel op als er iets tegenzit. Ze zijn bang om samen te werken, bang om te 
falen. Daardoor vermijden ze arbeidssituaties en worden ze als het ware ‘chronisch 
werkloos’. Dit project wil hen wapenen, zodat ze sterker staan.”
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Vincent Serbruyns: “Mensen uit het Tenderproject krijgen in 
Den Tatsevoet de kans om hun attitudes en sociale vaardig-
heden te oefenen in een reële werksituatie. Ze leren autoriteit 
aanvaarden, samenwerken, zorg dragen voor het materiaal en-
zovoort.”

Kristof Spruyt van vzw Mentor: “We vermijden het om mensen van 
het kastje naar de muur te sturen. We vullen elkaar goed aan. Elke 
partner is bezig met het ontwikkelen van vaardigheden en attitudes 
en het wegnemen van drempels, maar elk vanuit een ander oogpunt 
of in een andere context.”

Grote meerwaarde

Naast de zorg is ook het aspect empo-
werment belangrijk in het project Ten-
der Activeringszorg. Partner hiervoor 
is Mentor vzw uit Kortrijk. Adjunct-co-
ordinator Kristof Spruyt: “Mentor vzw 
steunt op vier pijlers: opleiding, bege-
leiding en oriëntering van werkzoeken-
den en advies geven aan bedrijven uit 
de sociale economie op het vlak van 
onder meer HR en bedrijfseconomie. 
Mentor is van bij de start betrokken bij 
het Tender Activeringsproject (2008). 
Eerst was de zorg geen afzonderlijke 
partner, maar snel voelden we aan dat 
hier nood aan was. Zorg is niet de core-
business van Mentor. Je kunt het zorgas-
pect uitbesteden, maar sterker is het als 
de zorg een volwaardige partner is. Het 
sectoroverschrijdend karakter biedt een 
grote meerwaarde.”

“Mentor is actief op verschillende terrei-
nen, waaronder weerbaarheid, assertivi-
teit, motivatie, communicatieve vaardig-
heden en het vormen van een realistisch 
beeld van de arbeidsmarkt. Belangrijk in 
onze werking is de opvolging van stages. 
Tijdens de stages kijken we of iemand het 
werkritme aankan, of hij met instructies 
kan omgaan, wat zijn hoogst haalbare 
werkniveau is… Samen met de zorgpart-
ner schrijven we dan een advies voor de 
VDAB voor de verdere opvolging.”

“De samenwerking met de diverse part-
ners verloopt gesmeerd. Er is veel over-
leg, zodat een klant met een vraag direct 
geholpen kan worden. We vermijden het 
om mensen van het kastje naar de muur 
te sturen. We vullen elkaar goed aan. Elke 
partner is bezig met het ontwikkelen van 
vaardigheden en attitudes en het wegne-
men van drempels, maar elk vanuit een 

ander oogpunt of in een andere context. 
Dat maakt de kracht uit van dit project.”

“Ook los van het project Tender Active-
ringszorg biedt Mentor vzw ondersteu-
ning en begeleiding, meer bepaald met 
‘job- en taalcoaching op de werkvloer’. 
Hiermee kunnen wij nieuwe medewer-
kers uit kansengroepen gedurende zes 
maanden in hun job gratis begeleiden. 
Die eerste maanden zijn cruciaal voor 
het al dan niet slagen. Dat biedt moge-
lijkheden voor de zorgsector, waar het 
bijzonder moeilijk is om voldoende me-
dewerkers te vinden. In Kortrijk werken 
wij zowel met het OCMW als met AZ 
Groeninge samen om allochtone, oudere 
of kortgeschoolde medewerkers actief in 
hun nieuwe job te begeleiden. Ook elders 
in Vlaanderen kan je een beroep doen op 
‘job- en taalcoaching’. Alle informatie 
vind je op www.jobentaalcoaching.be.”



Linus Vanlaere: “Zorgverleners leren communiceren  
over lijden en tragiek, vormt de inzet van ethisch beleid.  
We mogen niet vluchten als een bewoner te  
kennen geeft dat het genoeg is geweest.”

zorgwijzer   |   20

“We moeten oog hebben voor 

zingevingsvragen”
naar aanleiding van 10 jaar euthanasiewet organiseerden Zorgnet Vlaanderen en de ku leuven 
op 9 februari de studiedag ‘het nieuwe sterven’. een opmerkelijk spreker was linus Vanlaere, 
‘inspiratie manager’ bij woonzorggroep gVo in west-Vlaanderen. Zijn verhaal kwam recht uit  
de praktijk: hoe gaan woonzorgcentra vandaag om met een euthanasievraag? een gesprek. 

Een taal voor het  
levenseinde

“Er is de voorbije tien jaar een hele weg 
afgelegd”, blikt Linus Vanlaere terug. “Ja, 
er werden bezwaren geuit tegen euthana-
sie. 
Er was angst. ‘Gaan we de mensen nu 
opgeven en in de steek laten’, hoorde je 
meer dan eens. Er was angst dat de eutha-
nasiewet het begin zou zijn van een hel-
lend vlak, waarvan niemand wist waar 
het zou eindigen. Intussen heeft men in-
gezien dat de hakken in het zand zetten 
ook geen geschikte manier is om goede 
zorg te verlenen. Als christelijke voorzie-
ningen willen we het verschil maken in 
de manier waarop we met euthanasievra-
gen omgaan. Wij willen in dialoog gaan 
met de lijdende persoon, om gedragen 
keuzes aan te reiken voor een waardig le-
venseinde.”

“Zorgverleners leren communiceren over 
lijden en tragiek, vormt de inzet van 
ethisch beleid. We mogen niet vluchten 
als een bewoner te kennen geeft dat het 
genoeg is geweest. Daarvoor is empathie 
nodig. Kunnen we van een 21-jarige zorg-
kundige empathie verwachten met een 
89-jarige die lijdt en worstelt met existen-
tiële vragen? We moeten die jonge men-
sen ondersteunen en laten groeien, ook 
op het vlak van empathie. Tegelijk is het 
belangrijk om een kritische afstand te be-
waren, zodat je in dialoog kunt gaan. Me-
dewerkers moeten een taal ontwikkelen. 
Een taal voor het levenseinde. We need 
words to keep us human’, zegt een Ame-
rikaans ethicus. Waardigheid heeft woor-
den nodig. Zeker wanneer die onder druk 
staat. Die taal moet je leren en oefenen 
en aan de praktijk toetsen. Medewerkers 
moeten daarvoor de ruimte krijgen en de 
nodige ondersteuning.”

“Of euthanasie mag of niet mag in het 
woonzorgcentrum is niet de kwestie”, 
zegt Linus Vanlaere. “De kwestie is hoe 
we met een euthanasievraag omgaan. 
Daar maakt een ethisch gefundeerd eutha-
nasiebeleid het verschil. Wat wij met dit 
beleid nastreven, is het creëren van meer 
menselijke waardigheid bij het levens-
einde. In onze christelijke visie zien wij 
bewoners niet als individuele consumen-
ten. Voor ons is elke bewoner een persoon 
met wie wij in relatie treden. Als die per-
soon lijdt, dan willen wij dat lijden helpen 
dragen en samen waardigheid realiseren. 
Zonder daarbij de waardigheid uit het oog 
te verliezen van de hulpverleners, familie, 
en artsen die met huid en haar bij de zorg 
betrokken zijn. Overleg realiseren waar-
bij de euthanasievraag wordt verdiept, 
verbreed, getoetst en geëvalueerd, vormt 
daarom het speerpunt van het euthanasie-
beleid in de woonzorggroep GVO.”

ouderen-
zorg
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omgaan met euthanasieVragen in het woonZorgcentrum

in dialoog gegaan: artsen, verpleegkundi-
gen en verzorgenden, maar ook logistiek 
medewerkers, schoonmaak- en keuken-
personeel. In groepen hebben we met een 
interactief spel het debat gevoerd over wat 
waardig sterven betekent. We wilden hier-
mee vooral tonen hoe complex de vragen 
rond het levenseinde eigenlijk wel zijn. En 
we wilden ook onze eigen verantwoorde-
lijkheid hierin duiden. En hoe we onze ver-
antwoordelijkheid kunnen waarmaken.”

“Elke euthanasievraag, elke palliatieve 
zorgsituatie blijft een leerproces. Wat 
kunnen wij doen om de waardigheid bij 
het levenseinde te garanderen? Als le-
rende organisatie ben je daar nooit klaar 
mee, elke situatie is nieuw. Soms moeten 
we eerlijk ons falen durven toegeven. Kij-
ken waar het verkeerd gelopen is en hoe 
we in de toekomst beter kunnen doen.”

“In de woonzorggroep GVO hebben we 
een procedure ontwikkeld die realistisch 
is en die de arts wil ondersteunen bij de 
toetsing van de euthanasievraag. Het 
belangrijkste blijft de kritische dialoog 
en het open overleg waarin ook alter-
natieven worden overwogen en afgewo-
gen. Met de bewoner willen we tot een 
gedragen en een gefundeerde beslissing 
komen. Het proces dat hier wordt aange-
gaan is belangrijker dan het einddoel.”

Blik vooruit

“De voorbije tien jaar hebben we een hele 
weg afgelegd, zowel in de geesten als in 
de procedures. Het is moeilijk te voorspel-
len waar we over tien jaar zullen staan. Ik 
geloof niet in het hellend vlak. Wel zie ik 
hoe het aantal euthanasievragen van ou-
deren die niet-terminaal zijn toeneemt. 
Dat zijn ouderen die vaak heel kwetsbaar 
zijn, ook op het vlak van zingeving. Een 
grote uitdaging is om met die kwetsbaar-
heid om te gaan. Net zoals de preventie 
van zelfdoding bij 75-plussers een grote 
uitdaging vormt. Zelfdoding bij man-
nen komt het meest voor bij 75-plussers. 
Ze leven vaak thuis en zijn moeilijk be-
reikbaar. Ik ben ervan overtuigd dat ook 
hier zingevingsvragen spelen. We mogen 
hiervoor niet blind blijven. We moeten de 
vragen durven te stellen en er een eerlijk 
antwoord op proberen te geven. Dat is 
niet de gemakkelijkste weg, maar wel de 
meest ethische.”

Bekijk het beeldverslag van de studiedag 
op Youtube (“Het nieuwe sterven over tien 
jaar euthanasiewet”).

kregen? Waar kunnen ze hun deskundig-
heid op dat gebied aanscherpen? Hebben 
we wel nog de deskundigheid in huis om 
echt in dialoog te treden over zingevings-
vragen? Ik denk dat we hier nog werk te 
doen hebben.”

“Een ethisch beleid aan het levenseinde 
houdt ook in dat we inzetten op zinge-
ving. Er bestaan mooie voorbeelden die 
tonen dat het wel degelijk kan. Ik denk 
aan het project ‘Narratieve zorg’ van 
het CGG Brussel-Oost en Lucas. In een 
aantal ontmoetingen worden ouderen 
begeleid bij het opschrijven van hun le-
vensverhaal. Door gesprekken en herin-
neringen herontdekken ouderen onver-
moede krachtbronnen in zichzelf. Die 
kracht kan hen helpen om zin te geven, 
om zin te zien. Om ouderen hierin te be-
geleiden is deskundigheid nodig. Het is 
aan de zorgvoorzieningen om te onder-
zoeken hoe ze dat werken aan zingeving 
vanuit hun christelijke visie kunnen inte-
greren in hun beleid.”

“Maar niet alleen zorgvoorzieningen dra-
gen hier verantwoordelijkheid, ook de sa-
menleving moet zich bezinnen. Hoe gaan 
we zinvol om met tragiek? Hoe gaan we 
om met dingen die we niet beheersen? 
Wij willen allemaal alles heel graag plan-
nen. Maar je kunt niet alles plannen! Hoe 
ga je om met een plotse ziekte? Met ouder 
worden?”

“Beeldvorming is erg belangrijk. En die 
beeldvorming is jammer genoeg vaak 
negatief. Herinner je de reeks in De Stan-
daard: ‘Rusthuis Tristesse’. Ja, als dat 
plaatje helemaal zou kloppen, dan snap 
ik al beter waarom mensen voor euthana-
sie  kiezen. Ik kan me ook ergeren aan de 
beeldvorming over dementie. Neem die 
affiche van de Alzheimerliga met man 
en vrouw bij een verjaardagstaart en het 
opschrift ‘Zij was er ook graag nog bij ge-
weest’. Lees: deze vrouw heeft dementie 
en is er dus niet meer bij. Hoezo? Is ze 
dan dood misschien? Kijken we zo naar 
dementie? Let wel, het zijn complexe 
kwesties. Ook ik heb meer vragen dan 
antwoorden. Maar we moeten samen het 
debat voeren en de moeilijke vragen niet 
uit de weg gaan.”

Voortdurend leerproces

“Veel woonzorgcentra hebben een ethisch 
beleid over het levenseinde ontwikkeld. 
Dat is een leerproces. In de woonzorg-
groep GVO zijn we met alle medewerkers 

Moeilijke vragen

“Naast taal is ook timing erg belangrijk”, 
vindt Linus Vanlaere. “Op het ogenblik 
dat iemand een euthanasievraag stelt, 
heeft hij al een proces achter de rug en 
is het een uitgemaakte zaak. Dan maakt 
dialoog maar weinig kans meer. Als or-
ganisatie ben je soms niet betrokken 
geweest bij het proces dat die persoon 
afgelegd heeft. Dan komen we eigenlijk 
te laat. We moeten de dialoog voeren op 
het ogenblik dat iemand worstelt met de 
vraag naar euthanasie. Vaak spelen in 
deze worsteling ook zingevingsvragen 
een rol. ‘Voor wie leef ik nog? Waarom 
leef ik nog?’ Wij mogen deze vragen niet 
uit de weg gaan. Maar zijn we er wel klaar 
voor? Eerlijk, ik weet het niet. Waar leren 
onze medewerkers en artsen vandaag om 
te gaan met zingevingsvragen? Wat heb-
ben ze daarover in hun opleiding meege-
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ludo timmermans Van wZc sint-Vincentius in deinZe

“Het handboek GPS 2021 had het al over 
het slopen van de muren”, zegt Ludo Tim-
mermans. “Wij hebben die boodschap de 
jongste jaren zelf al wat proberen waar 
te maken in onze organisatie. Zo zijn we 
geëvolueerd van een klassiek ‘rusthuis’ 
naar een woonzorgcentrum met meer-
dere entiteiten. Net als veel woonzorg-
centra hebben ook wij serviceflats en een 
dagverzorgingscentrum geopend. Wij zijn 
echter, onder impuls van een dynamische 
raad van bestuur, nog een stapje verder-
gegaan.”

“Al in 2001 maakten wij werk van nacht-
opvang en in 2006 openden we een lokaal 
dienstencentrum. De verbreding kwam er 
pas echt toen we in 2006 ook een dien-
stenchequebedrijf oprichtten. Deze dien-
stencheques kunnen gebruikt worden om 
boodschappen te laten doen, voor aange-
past en rolstoeltoegankelijk vervoer, voor 
de strijkdienst die we aanbieden aan ou-
deren en aan eigen medewerkers en voor 
de poetsdienst voor de ouderen in onze 
serviceflats. Met de introductie van dien-
stencheques zetten  we een belangrijke 
stap in de richting van integratie en sa-
menwerking met thuiszorgdiensten. Maar 
daar bleef het niet bij.”

Over het tuinhek

“In 2007 hebben we de sprong gewaagd 
over ons eigen tuinhek”, zo omschrijft 
Ludo Timmermans de oprukkende 
ontschotting. “De samenwerking met 
een centrum voor mensen met een mo-
torische handicap resulteerde in een 
uniek project om mensen met een niet-
aangeboren hersenletsel (NAH) een be-
schutte woonvorm aan te bieden in de 
schaduw van het woonzorgcentrum. Zij 
kunnen er een beroep doen op de alge-
mene diensten, op de verpleegkundige 
permanentie in noodgevallen en op het 
sociaal restaurant voor de middagma-
len. Dat geheel biedt niet alleen deze 
mensen zelf, maar ook hun familie, ze-
kerheid.”

“Bovendien is het ook voor de verwij-
zende voorzieningen een geruststelling 
te weten dat deze mensen hier zelfstan-
dig kunnen leven, op een boogscheut 
van de opvang en met de signaalfunctie 
die ons woonzorgcentrum biedt. Dankzij 
deze opendeurmentaliteit kunnen deze 
personen met een NAH ook een zinvolle 
dagbesteding vinden in het lokaal dien-
stencentrum. In het restaurant van het 

dienstencentrum kunnen ze sociale con-
tacten uitbouwen. Ook het arbeidszorg-
atelier, dat net als de beschutte woon-
vormen is ondergebracht in het project 
‘Huis Ten Bosse 120’, staat open voor deze 
NAH-cliënten.”

Nog maar een begin

Tear down that wall gaat in Deinze ech-
ter niet over één muur”, vervolgt Ludo 
Timmermans enthousiast. “Er moeten 
nog verschillende muurtjes volgen! De 

Tear down that wall!, zegt directeur ludo timmermans van wzc 
sint-Vincentius in deinze. met die verwijzing naar een historische 

uitspraak van zowel president John F. kennedy als president  
ronald reagan over de berlijnse muur, lanceert ludo  

timmermans een oproep. “het wordt tijd om de muren neer te 
halen tussen de residentiële zorg en de thuiszorg, maar ook  

tussen de zorg- en de welzijnssector.” wzc sint-Vincentius  
maakt er alvast werk van.

“Haal die muren neer!”

Ludo Timmermans: “Niet alleen de muren  
tussen de zorgvoorzieningen moeten verdwijnen, 
maar ook die tussen zorg en welzijn.”
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Zowel de thuiszorg, de ouderenzorg als 
de lokale ziekenhuizen zijn hierbij be-
trokken.”

“Het laatste initiatief dat we namen is 
de in september 2011 geopende kinder-
opvang ‘De Kleine Vincent’, verwijzend 
naar de naam van onze stichter en tege-
lijk met een knipoog naar De Kleine Prins 
van Antoine de Saint-Exupéry. Het gaat 
hier trouwens om een samenwerking met 
de openbare sector, met name met de 
Dienst Onthaalouders van de stad Dein-
ze. Zelfstandige onthaalmoeders, aange-

afgelopen 25 jaar heb ik in heel Europa 
tientallen projecten bezocht waar welzijn 
en zorg elkaar de hand reiken. Heel inspi-
rerende en toonaangevende projecten! 
Daarom hou ik een pleidooi om dat ook 
in onze Vlaamse contreien meer te doen. 
We mogen ons niet opsluiten in ons eigen 
landje of regio. Een staatshervorming is 
wellicht een goede zaak, maar we moeten 
meer dan ooit verder kijken dan de eigen 
kerktoren. Zo participeert onze voorzie-
ning sinds 2009 actief in een project voor 
de implementatie van het ideeëngoed 
‘palliatieve zorg’ in Bosnië-Herzegovina. 

sloten bij de stadsdienst, bieden in De 
Kleine Vincent opvang voor kinderen van 
nul tot drie jaar. Niet alleen de brede be-
volking kan daarvan genieten, ook onze 
eigen medewerkers kunnen hier terecht 
met hun kindjes. Op die manier creëren 
we telkens mooie win-winsituaties. En ik 
ben ervan overtuigd dat we nog heel wat 
mooie dingen kunnen realiseren als we 
erin slagen om de oude muren achter ons 
te laten en samen te werken over de gren-
zen van zorg en welzijn heen. De praktijk 
wijst uit dat het kan. Meer zelfs, dat het 
moet!”

innovatie

In samenwerking met de stad Deinze richtte wzc Sint-Vincentius  
ook een kinderopvang op, ‘De Kleine Vincent’.
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maatschappelijk Verantwoord ondernemen (mVo) staat nog  
in de kinderschoenen in de zorg- en welzijnssector. maar er  
beweegt een en ander, zowel bij de koepelorganisaties als bij  
de overheid en op het werkveld. met dit mVo-dossier geeft  
Zorgwijzer alvast een introductie in de theorie én de praktijk.

“Waarden binnenbrengen   

op het werk”
dossier

MVO

Dominiek Lootens van Caritas Vlaanderen:  
“Zonnepanelen op het dak van je organisatie 
plaatsen is niet voldoende om van een beleid 

van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) te spreken. Als het daar ophoudt,  
is het louter façade. Organisaties die het  
menen met MVO, krijgen een andere kijk  

op zorg en op de manier van werken.”

 mogeliJkheden Van mVo in de  
Zorg- en welZiJnssector

Dr. Dominiek Lootens studeerde filoso-
fie en theologie in Leuven en Duitsland 
en behaalde in 2008 een doctoraat in de 
praktische theologie. Hij werkt als trai-
ner en consultant bij Caritas Antwerpen 
– DNGW (Dienst Navorming voor Gezond-
heids- en Welzijnsvoorzieningen). Naast 
deze opdracht is hij projectmedewerker 
bij Caritas Vlaanderen en gastdocent aan 
de Filosofisch-Theologische Hogeschool 
PTHV in Vallendar (Duitsland).

“Ik heb mijn doctoraat gemaakt over de 
kracht van de verbeelding”, vertelt Domi-
niek Lootens. “Zonder verbeelding geen 
innovatie. Organisaties die voor MVO 
kiezen, zijn als vanzelf sterk gericht op 
innovatie. Ik spreek overigens liever over 
‘maatschappelijke verantwoordelijkheid 
in organisaties’ dan over ‘maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen’. Elke zorg-
organisatie draagt die verantwoordelijk-
heid. Hoe je daarmee omgaat, maakt deel 
uit van je identiteit als organisatie. Ik be-

reid op dit ogenblik een project voor over 
organisatie-identiteit in de GZA-groep. 
Ook daar maak ik de koppeling met MVO. 
Wat opvalt, is dat er al heel veel over MVO 
geschreven is, maar weinig over MVO 
in de zorgsector. Er is wel een link met 
ISO26000 en met GRI (Global Reporting 
Initiative). Die beide invalshoeken ga ik 
als rode draad gebruiken in een publica-
tie komend najaar, waarin ik samen met 
enkele partners de mogelijkheden van 
MVO in de zorg- en welzijnssector aftast.”

Eén doel

“Doorgaans heeft men het bij MVO over 
de drie P’s: people, profit en planet. Voor 
zorg en welzijn worden daar nog twee 
thema’s aan toegevoegd: de community 
service of de zorg voor de directe omge-
ving en voor de samenleving, en de rela-
tionship with patients. Profit wordt enigs-
zins hertaald als ‘een financieel gezond 
beleid’. En bij planet gaat het vooral over 
de ecologische voetafdruk van een orga-
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nisatie. Die vijf thema’s maken het wezen 
uit van MVO in zorg en welzijn.

Een onderzoek bij tien West-Europese 
ziekenhuizen die MVO in het vaandel dra-
gen, leert dat de aanleiding om met MVO 
te beginnen vooral de ecologische voetaf-
druk betreft. Dat hoeft niet te verbazen. 
Ziekenhuizen en andere zorgvoorzienin-
gen hebben een relatief hoge ecologische 
voetafdruk. Als voorzieningen bouwen of 
verbouwen, wordt gelukkig meer en meer 

rekening gehouden met het milieu. Dik-
wijls is dat een eerste stap naar een inte-
graal MVO-beleid.

Op de tweede plaats als aanleiding om 
met MVO van start te gaan, stond de fi-
nanciële gezondheid van de organisatie, 
gevolgd door de relatie met de patiënt, 
de zorg voor de samenleving en de zorg 
voor de medewerkers. Allemaal thema’s 
waarmee elke voorziening sowieso bezig 
is, maar het mooie aan MVO is dat het 
een kader biedt voor de verschillende 
departementen. Zowel het financieel de-
partement als het medisch departement 
kunnen ermee aan de slag, net zo goed 
als de dienst personeel en organisatie. 
MVO werkt integrerend. Het toont dat we 
uiteindelijk allemaal voor hetzelfde doel 
gaan in onze organisatie.”

Core business

Is MVO soms ook niet gewoon façade? 
Window dressing, zoals dat zo mooi heet 
in het Engels? Dominiek Lootens: “Dat 
klopt. Bepaalde bedrijven hebben een 
kwalijke reputatie op dat gebied, omdat 
ze MVO vooral als een PR-uithangbord 
zagen en in de praktijk helemaal niet op-
recht met MVO bezig waren. Je kunt als 
multinational niet beweren dat je maat-
schappelijk verantwoord bezig bent en te-
gelijk kinderarbeid toelaten in je bedrijf. 
Maar die uitwassen zijn er ondertussen 
grotendeels uit. De hype rond MVO is ook 
wat voorbij. Dat biedt het voordeel dat we 
ons nu op de echte verdiensten van MVO 
kunnen concentreren.

Waar het om draait, is dat het MVO-beleid 
je corebusiness mee stuurt en bepaalt. 
Zonnepanelen op het dak van je organi-
satie plaatsen is niet voldoende om van 
een MVO-beleid te spreken. Als het daar 
ophoudt, is het louter façade. Organisaties 
die het menen met MVO, krijgen een andere 
kijk op zorg en op de manier van werken. 
Dat hoeft niet altijd spectaculair te zijn. Veel 
organisaties hebben projecten die je gerust 
MVO-initiatieven kunt noemen, zonder dat 
zij zich daarvan bewust zijn.

Neem bijvoorbeeld de samenwerking van 
de GZA-groep met ‘Dokters van de we-
reld’. Dat is een maatschappelijk engage-
ment dat sterk aanleunt bij de corebusi-
ness van het ziekenhuis. Door verder te 
kijken dan de eigen organisatie en regio, 
werk je bovendien aan een netwerk en 
leer je de dingen anders bekijken. Die an-
dere kijk kan gaandeweg je corebusiness 
beïnvloeden.

Ook het project in het Sint-Vincentius-
ziekenhuis in Antwerpen, waar vanuit 
de pastorale dienst een integraal beleid 
is uitgewerkt rond het afscheid nemen 
van doodgeboren kindjes (nvdr, zie Zorg-
wijzer 17), past binnen een MVO-beleid. 
Vanuit dat project is ruimer nagedacht 
over dood en sterven en over de identi-
teit van het ziekenhuis en de multidisci-
plinaire samenwerking. Het Sint-Vincen-
tiusziekenhuis heeft dit vermoedelijk 
niet opgezet als MVO, maar het is het 
wel.

Wat een MVO-beleid extra bijbrengt, is 
de gestructureerde aanpak van dit soort 
projecten en de gemeenschappelijke taal 
over alle departementen heen. MVO kan 
de bestaande polarisatie tussen medisch 
en niet-medisch of tussen management 
en werkvloer opheffen, omdat het de 
nadruk legt op de gemeenschappelijke 
belangen. Bovendien laat MVO toe om 
waarden binnen te brengen op het werk. 
Ecologie, maatschappelijke rechtvaar-
digheid, langetermijndenken... kan je 
via MVO in je professionele omgeving 
binnenloodsen. Integriteit op het werk, 
een gezonde balans tussen werk en pri-
vé, participatief leiderschap... het hoort 
er allemaal bij! Een oprecht en doorge-
dreven MVO-beleid geeft inhoud aan de 
identiteit van een organisatie. Je kunt je 
hiermee als organisatie profileren, bij-
voorbeeld in contrast met commerciële 
initiatieven. Bezig zijn met MVO, is op 
zoek gaan naar de eigen wortels.”

Good practices delen

“Onderzoek uit Nederland leert dat am-
per 4% van de zorgvoorzieningen MVO 
als agendapunt op de raad van bestuur 
heeft staan. Nochtans is de betrokken-
heid van de raad van bestuur nodig. De 
organisatie moet ervan doordrongen zijn, 
van hoog tot laag. Gelukkig voel je dat er 
een kentering plaatsgrijpt. Nu de hype 
rond MVO wat gaan liggen is, komt de 
diepere interesse naar boven. MVO prik-
kelt veeleer tot creativiteit dan dat het een 
keurslijf is. De link met het EFQM-model 
en met ISO26000 speelt een positieve 
rol. ISO26000 is een richtlijn en geen 
certificaat. Toch ontbreken soms nog de 
gepaste handvatten en de geschikte in-
strumenten. Het zou daarom goed zijn als 
zorg- en welzijnsvoorzieningen een plat-
form hadden om good practices en ande-
re ervaringen uit te wisselen. Samen met 
Zorgnet Vlaanderen en met het Vlaams 
Welzijnsverbond tasten we hiervoor de 
mogelijkheden af.”



“In ‘Vlaanderen in Actie’ stelt de Vlaamse 
overheid als doel dat alle organisaties 
en bedrijven in Vlaanderen tegen 2020 
hun maatschappelijke verantwoordelijk-
heid opnemen”, licht Gert Van Eeckhout 
toe. “Daarmee kiezen we voor duurzame 
ontwikkeling, die ook aan komende ge-
neraties alle kansen wil geven. Boven-
dien heeft MVO directe voordelen voor 
het bedrijf. Zo blijkt dat bedrijven die op 
strategisch niveau maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen, innovatiever zijn 
dan andere bedrijven. Zo staan ze beter 
gewapend in de concurrentiestrijd. Be-
drijven en organisaties zien ook meer en 

meer de voordelen op het gebied van HR. 
Veel jonge mensen hechten een groot be-
lang aan de maatschappelijke positie van 
het bedrijf of de organisatie waarvoor ze 
werken. In de war for talent kan MVO een 
verschil maken.”

“Aan het begin van deze legislatuur is 
onder impuls van minister Freya Van den 
Bossche een strategisch actieplan opge-
steld om MVO te introduceren. We maken 
daarbij geen onderscheid tussen com-
merciële bedrijven en nonprofitorganisa-
ties. Zorgvoorzieningen doen misschien 
wel aan maatschappelijke dienstverle-

“In de ‘war for talent’  

kan MVO het verschil maken”
ook de Vlaamse overheid zet in op maatschappelijk Verantwoord ondernemen (mVo).  

hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen profit en non-profit. Voor de zorgsector  
is zelfs een mVo-paspoort op maat in de maak. gert Van eeckhout, beleidsondersteuner  

mVo en sociale economie, vertelt hoe en waarom.

Gert Van Eeckhout: “We werken aan een  
blauwdruk  met MVO-uitdagingen, specifiek voor  
de zorgsector. Dat paspoort of die blauwdruk  
mag nooit een  keurslijf zijn, want elke organisatie  
is anders, maar het kan wel een leidraad zijn  
die heel wat tijd en denkwerk kan besparen.”

ning, maar ze hebben ook uitdagingen op 
het gebied van MVO, bijvoorbeeld op het 
vlak van milieuzorg.”

“De Vlaamse overheid neemt verschil-
lende initiatieven. Zo is er de website 
mvovlaanderen.be, een online databank 
voor alles wat met MVO te maken heeft. Je 
vindt er informatie, praktijkvoorbeelden, 
studies, opiniebijdragen, een agenda met 
workshops enzovoort. Iedereen die met 
MVO begaan is, kan van de website ge-
bruikmaken en zo mee bouwen aan een 
heus kenniscentrum voor MVO. Die ken-
nis willen we ook offline uitdragen. In 
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mVo in de prakiJk: aZ sint-blasius in dendermonde

“Ik geloof sterk in openheid. Koudwatervrees  
is niet nodig” weinig zorgvoorzieningen integreren maatschappelijk Verantwoord  
 ondernemen (mVo) vandaag al in hun strategisch en dagelijks 
beleid. nochtans sluit mVo perfect aan bij het kwadrantmodel waarmee veel zorgvoorzieningen  
aan de slag gaan. dat blijkt ook uit de positieve ervaringen van az sint-blasius in dendermonde.  
“az sint-blasius heeft een zorgregio met een potentieel van 220.000 inwoners die op ons een  
beroep kunnen doen. wij willen maatschappelijke verantwoording afleggen tegenover die mensen”, 
zegt stafmedewerker brenda droesbeke. 

2010 hebben we een eerste reeks work-
shops georganiseerd, dit jaar volgt een 
nieuwe reeks. Deze workshops organise-
ren we in samenwerking met diverse or-
ganisaties en koepels, om zo een netwerk 
voor ervaringsuitwisseling te creëren. Via 
die workshops en de website kunnen ook 
ideeën vanuit de bedrijven en organisa-
ties gelanceerd worden. En omgekeerd 
kan ook de minister haar beleid toetsen 
bij de mensen die in de praktijk met MVO 
bezig zijn. Zo ontstaat een dialoog die 
voor iedereen inspirerend kan zijn.”

MVO-paspoort voor de zorg

“Een ander initiatief dat dit jaar vorm 
krijgt, is de ontwikkeling van MVO-
paspoorten per sector”, vertelt Gert Van 
Eeckhout. “Alle ziekenhuizen staan voor 
gelijkaardige uitdagingen als ze MVO 
willen integreren in hun beleid, net als 
alle woonzorgcentra: de relaties met pa-
tiënten en familie, het afvalbeheer, een 
wervend HR-beleid, noem maar op. Niet 
iedereen hoeft het warm water uit te vin-

den. Daarom werken we aan een blauw-
druk met MVO-uitdagingen, specifiek 
voor de zorgsector. Dat paspoort of die 
blauwdruk mag nooit een keurslijf zijn, 
want elke organisatie is anders, maar het 
kan wel een leidraad zijn die heel wat tijd 
en denkwerk bespaart. Zo hopen we dat 
bedrijven en organisaties sneller over-
gaan tot duurzaamheidsrapportering. Op 
sectorniveau kunnen hiervoor richtlijnen 
of adviezen ontwikkeld worden, met aan-
dachtspunten die telkens terugkeren in 
die sector.”

“Op dit ogenblik hebben we ook een 
project lopen rond coöperatief onderne-
men. Die vennootschapsvorm kan heel 
geschikt zijn voor organisaties die nauw 
willen samenwerken met patiënten, be-
woners en/of hun familieleden. Er was 
ruimte voor zestien pilootprojecten, die 
elk een jaar tijd krijgen om een blauw-
druk voor een businessplan op te maken. 
Die zestien blauwdrukken kunnen dan 
inspiratie bieden aan andere organisaties 
die openstaan voor dat soort samenwer-
king. Er waren meer dan zestig kandi-

daten, waaronder een aantal die via een 
coöperatie de uitdagingen rond wonen 
en zorg willen aangaan. Coöperatieven 
sluiten mooi aan bij het ideeëngoed van 
MVO.”

“Zelf gaan wij ook op zoek naar goede 
voorbeelden die we kunnen uitdragen. 
Ook in het buitenland. Onlangs zijn we, 
onder meer samen met Verso, enkele bui-
tenlandse voorbeelden gaan bekijken. 
Die internationale gerichtheid is ken-
merkend voor MVO. De grenzen vervagen 
en uiteindelijk staan we allemaal voor 
dezelfde uitdagingen op het gebied van 
duurzaamheid. Vlaanderen is vrij goed 
mee met MVO als je het internationaal be-
kijkt. Maar we hebben nog een hele weg af 
te leggen. Ook in de zorgsector. Al merk je 
dat MVO ook daar stilaan binnen sijpelt. 
De war for talent zal daaraan niet vreemd 
zijn. Maar er is pas echt sprake van MVO 
als het op een structurele manier geïnte-
greerd is op het strategische niveau van 
een organisatie. Pas dan werpt MVO ook 
ten volle vruchten af.”

“Eind jaren 1990, bij de fusie van vijf zie-
kenhuizen tot az Sint-Blasius, hadden we 
nood aan een gemeenschappelijk doel, 
een missie, een visie en een organisa-
tiestructuur”, vertelt Brenda Droesbeke. 
“We hebben hiervoor toen het Kwadrant-
model gehanteerd. De focus lag van in 
het begin op vraaggestuurde zorg, op de 
processen en het voortdurend verbeteren 
ervan. We hebben altijd veel aandacht be-
steed aan meten en monitoren, als basis 
voor ons beleid. Patiëntentevredenheid 

en medewerkerstevredenheid kun je me-
ten, en er zijn ook tal van klinische indi-
catoren. Maar voor één luik vonden we 
niet meteen een gepast instrument, met 
name voor het resultaatgebied ‘waarde-
ring door de maatschappij’. Dat was de 
concrete aanleiding om de MVO-princi-
pes van naderbij te bekijken.”

“In onze missie staat medisch verant-
woorde zorg voorop, maar tegelijk willen 
we aandacht schenken aan mens, milieu 

en middelen. Dat is onze vertaling van 
de bekende P’s van MVO: people, planet 
en profit. In 2009 zijn we concreet van 
start gegaan. We hebben ons toen inge-
schreven op het ‘Milieucharter 2010’ van 
Voka Oost-Vlaanderen. Om dat charter 
te behalen, moet je actiepunten realise-
ren rond tien thema’s die alle domeinen 
van milieubeleid bevatten. Dat gaat veel 
verder dan wat wettelijk verplicht is. Zo 
was er een item over waterbesparende 
initiatieven, waarbij we de vacuüm-
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door de raad van bestuur. Dat is erg be-
langrijk, want het houdt een engagement 
in om MVO in het strategische en het da-
gelijkse beleid te integreren én daarvoor 
ook de middelen vrij te maken. Let wel, 
MVO is geen louter top-down verhaal. 
Ook bottom-up beweegt er heel wat. Zo 
is er een ecoteam met mensen van ver-
schillende disciplines, dat adviezen geeft 
op het gebied van milieu. Vaak gaat het 
om kleine dingen met een grote milieu-
impact, zoals het sorteren van papier op 
de raadplegingen.”

Geen koudwatervrees

“Eenmaal de intentieverklaring er was, 
hebben we een actieplan ontwikkeld vol-
gens de PDCA-cyclus: plan, do, check, act. 
We hebben hiervoor een duurzaamheids-
analyse laten uitvoeren door een externe 
instantie. Die analyse focust op zeven 
thema’s: behoorlijk bestuur, mensen-
rechten, milieu, arbeidsomstandigheden, 
eerlijk zakendoen, consumentenvraag-
stukken en betrokkenheid en ontwikke-
ling van de gemeenschap. Dat lijken vage 
en algemene thema’s, maar de richtlijnen 

Brenda Droesbeke: “We zijn verantwoording verplicht aan  
onze patiënten. Bovendien is het altijd beter om zelf het  
initiatief te nemen, liever dan te wachten tot anderen  
naar buiten komen met jouw cijfers en indicatoren,  
want dikwijls ontbreekt dan de juiste context.”

pomp vervingen door een pomp die niet 
gekoeld wordt door water. Om het ener-
gieverbruik te reduceren werden de hy-
draulische liften vervangen door elektri-
sche liften. Een rit van een elektrische lift 
vraagt slechts één tiende van de energie 
van een rit met een hydraulische lift. Te-
gelijk werd deze vervanging aangegrepen 
voor een sensibiliseringscampagne naar 
de medewerkers om de trap te nemen, 
wat weer resulteerde in een extra vermin-
dering van het energieverbruik door de 
liften. Ook het papierverbruik hebben we 
drastisch teruggedrongen. In 2011 hebben 
we, na een externe audit, dat milieuchar-
ter behaald.”

“Ongeveer gelijktijdig, ook in 2009, heb-
ben we ons ingeschreven voor het ‘Le-
rend netwerk Quadrant’ van Voka. In 
gemengde workshops met commerciële 
bedrijven, beschutte werkplaatsen… zijn 
we op zoek gegaan naar manieren om 
MVO te integreren in het beleid van de 
organisatie. Dat netwerk is een stimu-
lans geweest om echt werk te maken van 
MVO. Zozeer zelfs, dat we een intentie-
verklaring gemaakt hebben, die is on-
derschreven door het directiecomité en 
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die ze bevatten zijn erg concreet. Zo bleek 
uit de analyse van het thema ‘consumen-
tenvraagstukken’ dat het aankoopbeleid 
van het ziekenhuis duurzamer kon. Ook 
op het gebied van HR was er ruimte voor 
innovatie. Uiteraard was dat niet echt 
een verrassing, maar het helpt toch als 
je de zaken objectiveert en aantoonbaar 
maakt.”

“In een volgende stap hebben we een 
beroep gedaan op studenten business 
engineering van de Louvain School of 
Management, die zowel voor ons aan-
koopbeleid als voor ons HR-beleid een 
actieplan hebben opgesteld. Dat gebeur-
de in nauw overleg met onze stakehol-
ders, waaronder ook een vertegenwoor-
diger van de ondernemingsraad. Dat 
actieplan leverde heel wat voorstellen 
op, die we getoetst hebben op relevantie 
en op de mogelijkheid tot significante 
verbetering. Het heeft geen zin om veel 
middelen en energie te steken op domei-
nen waar je geen significant verschil kunt 
realiseren.”

“We hebben onszelf vijf jaar gegeven om 
MVO te implementeren in de organisatie. 
Tegen 2015 moet MVO een automatisme 
zijn, een vanzelfsprekende toetssteen 
bij elke beslissing op het directiecomité. 
Erg belangrijk is ook de transparantie. Zo 
hebben we in juni 2011 ons eerste duur-
zaamheidsverslag gepresenteerd, in aan-
wezigheid van minister Jo Vandeurzen. 
In dat duurzaamheidsverslag geven wij 
volledige openheid. Indicatoren als de-
cubitusprevalentie, valincidentie, pijn-
beleid, maar ook de MRSA-incidentie 
staan er allemaal in. In overleg met onze 
stakeholders onderzoeken we welke ge-
gevens nog relevant kunnen zijn om over 
te communiceren. Ik geloof sterk in die 
openheid. Koudwatervrees is niet nodig. 
We zijn verantwoording verplicht aan 
onze patiënten. Bovendien is het altijd 
beter om zelf het initiatief te nemen, lie-
ver dan te wachten tot anderen naar bui-
ten komen met jouw cijfers en indicato-
ren, want dikwijls ontbreekt dan de juiste 
context. Ook voor az Sint-Blasius zou het 
goed zijn als nog andere ziekenhuizen de 
stap naar MVO zetten. De kwaliteit van 
onze zorg kan er alleen maar bij winnen. 
En dat blijft het belangrijkste”, besluit 
Brenda Droesbeke.

Het ‘Duurzaamheidsverslag 2010’ van az 
Sint-Blasius vindt u op www.azsintblasius.
be. Wie vragen heeft over MVO in een zorg-
instelling, kan contact nemen via mvo@
azsintblasius.be.
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“Dat ik in een ziekenhuis werk, is geen 
toeval. Ik heb dat altijd willen doen. Ver-
pleegkunde wou ik studeren, maar daar 
ben ik door omstandigheden nooit toe 
gekomen. Maar ook toen ik een onthaal-
functie zocht, heb ik alleen bij ziekenhui-
zen gesolliciteerd. Inmiddels is dit al mijn 
twintigste jaar in AZ Monica. 

Onze onthaaldienst telt 22 medewerkers. 
Ik ben hun verantwoordelijke. Samen 
bemannen we zowel de centrale balie 
van het ziekenhuis als de balie van de 
spoedgevallendienst. Binnenkort krijg ik 
ook het onthaal van het gynaecologisch 
centrum onder mijn hoede. De centrale 
balie is open van 7u tot 20u, die van de 
spoedgevallen van 8u tot 23u. Daar komt 
wat planning bij kijken.

Vroeger, toen ik nog onthaalbediende 
was, werkte ik ook in shiften. Ik heb dat 
altijd heel graag gedaan, maar toen ik 
kinderen kreeg, viel dat moeilijk te com-
bineren. Met enige pijn in het hart ben 
ik toen beginnen zoeken naar een job 
met vaste uren. Tot ik het voorstel kreeg 
om verantwoordelijke voor het onthaal 
te worden. Ik heb dat aanvaard, op één 
voorwaarde: dat ik mijn werk aan de ba-
lie niet zou moeten opgeven. Ik werk nu 
nog elke dag aan het onthaal. Omdat ik 
het graag doe, maar ook omdat je echt ‘in’ 
de job moet staan om te weten waarover 
je praat.

De onthaalploeg wordt alsmaar jonger. 
Het is goed dat er iemand met ervaring 
achter hen staat die kan inspringen als 
de nood hoog is. Want vergis je niet: ont-
haalwerk is meer dan op een stoel zitten 
en glimlachen. Ook al blijft vriendelijk-
heid een belangrijke kwaliteit – onze 
eerste opdracht is nog altijd: de patiënt 
helpen – de functie op zich is de voorbije 
twintig jaar enorm veranderd.

Ik vermoed dat we vooral bekend zijn 
van het doorverwijzen van patiënten en 
wegwijs maken van bezoekers, maar wij 
schrijven patiënten ook in, zowel voor 
poliklinische bezoeken, dag- en andere 

“Ook aan het onthaal voelen 
we ons zorgverlener”

linda bemelmans, VerantwoordeliJke onthaal aZ monica, campus deurne

opnames. Ondertussen houden we de 
fax in het oog, behandelen we de post en 
doen we een stuk facturatie. En wij heb-
ben ook een kassadienst en een dienst 
opnameplanning. Al die taken zitten te-
genwoordig bij het onthaal. Je moet echt 
stressbestendig zijn en je kalmte kunnen 
bewaren.

Ook al zijn wij nog zo vriendelijk, wie 
aan de andere kant van het onthaal 
staat, is dat niet altijd. Hoe ik daarmee 
omga? Door wat er dan gezegd wordt 
niet te persoonlijk op te nemen. Nieuwe 
patiënten zijn vaak angstig. Een goede 
onthaalmedewerker doorziet dat. Hoe 
vaak patiënten achteraf niet langsko-
men om te zeggen dat het hen spijt dat 
ze zo kortaf waren... Dat zijn de zenu-
wen, hé.

moment- 
opname

Het is belangrijk dat we situaties goed 
inschatten. Patiënten die het ziekenhuis 
bellen, komen eerst bij het onthaal te-
recht. Sommigen hebben de neiging hun 
leven te vertellen, terwijl het voor ons 
zaak is snel te weten te komen wat er echt 
scheelt zodat we hen naar de juiste dienst 
kunnen doorverwijzen.

Of ik me ook zorgverlener voel? Zeker en 
vast. Niet alleen omdat we ons best doen 
om mensen een warm welkom te geven, 
ook omdat we hier af en toe wel eens iets 
meemaken aan het onthaal. Vandaag 
zat er hier bijvoorbeeld een mevrouw te 
wachten die plots allergisch reageerde 
op een net toegediende inspuiting. Wij 
hebben onmiddellijk de betrokken dienst 
gebeld. Dit blijft een ziekenhuis, ook dat 
mag je nooit uit het oog verliezen...”
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Spiegeling

Accreditatie: uit overtuiging
Op 15 maart neem ik afscheid als direc-
teur van het Nederlands Instituut voor 
Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Daarmee 
eindigt voor mij een fantastische peri-
ode van bijna tien jaar waarin ik leiding 
heb mogen geven aan het NIAZ. Tien 
jaar waarin ik accreditatie een grote 
vlucht heb zien nemen in zowel Neder-
land als Vlaanderen en de rest van de 
wereld. Accreditatie is niet meer weg te 
denken uit de zorg.

De mondiale ontwikkelingen heb ik 
vanaf 2004 kunnen volgen in mijn hoe-
danigheid van lid van de ISQua Council 
International Society for Accreditation 
in Healthcare, het adviesorgaan van het 
ISQua-accreditatieprogramma. Wereld-
wijd weten landen elkaar te vinden in 
ISQua-verband. Tijdens ontmoetingen 
wisselen ze kennis en ervaring uit. Ac-
creditatie is ook sterk in opkomst in 
landen in het Midden-Oosten en Azië, 
evenals in Midden- en Oost-Europa. In 
Europees verband (European Accredi-
tation Network) hebben inmiddels ook 
ontmoetingen plaatsgevonden tussen 
bestaande accreditatie-instituten en in-
stituten in oprichting. 

De ontwikkeling van accreditatie in 
Nederland is snel gegaan. In 2002 was 
nog geen handvol ziekenhuizen aange-
sloten bij het NIAZ. Inmiddels nemen 
85 van de 94 ziekenhuizen deel aan het  
NIAZ-accreditatieprogramma. Ook in-
stellingen in de langdurige zorg en gees-
telijke gezondheidszorg kiezen voor ac-
creditatie om de zorg te verbeteren. Ze 
doen dat uit overtuiging: accreditatie 
helpt hen de kwaliteit te verbeteren.

In Vlaanderen manifesteert zich nu 
een enorme drive om aan de slag te 
gaan met accreditatie. Ik heb de ont-
wikkelingen van meet af aan mogen 
volgen. Mijn eerste contacten met de 
brancheorganisaties en directies van 
zorginstellingen stammen uit 2005. Het 
was het begin van regelmatig contact 
waarin ik de politieke belangstelling 
voor accreditatie heb zien toenemen en 
zorginstellingen bekend heb gemaakt 
met accreditatie. De vruchten kunnen 
nu worden geplukt. Meerdere zorgin-
stellingen hebben inmiddels de keuze 
gemaakt om accreditatie in te zetten als 
instrument ter verbetering van de kwa-
liteit van zorg. 

Ik ben ervan overtuigd dat accreditatie 
helpt om de kwaliteit van de zorg daad-
werkelijk te verbeteren. Accreditatie 
zorgt ervoor dat kwaliteit op de agenda 
komt en accreditatie houdt kwaliteit 
op de agenda. Accreditatie mobiliseert 
energie, brengt kwaliteit een slag ver-
der. De feedback van de auditoren is 
daarbij van onschatbare waarde. De 
waarde van accreditatie zie ik voortdu-
rend bevestigd in de zorginstellingen. 
Ik zie grote verschillen tussen instellin-
gen die voor het eerst een accreditatie 
meemaken, of een tweede keer, of een 
derde keer. Instellingen zetten daarbij 
grote stappen vooruit op het gebied van 
kwaliteit en patiëntveiligheid. Accredi-
tatie draagt zichtbaar bij aan een betere 
en veilige patiëntenzorg. En dat is iets 
dat tevreden stelt.

Accreditatie is gestoeld op de expertise 
van ‘peers’ die de toetsing uitvoeren. 
Peers zijn collega’s uit zorginstellingen 
(directies, artsen, kwaliteitsfunctiona-
rissen en andere) die zijn opgeleid tot 
auditor. Zij hebben verstand van zorg. 
Ze weten wat belangrijk is om goede en 
veilige zorg te kunnen leveren en dus 
waarop ze moeten letten. Zij weten de 
vinger op de zere plek te leggen, maar 
hebben ook oog voor het goede dat is 
bereikt. Ze waarderen ‘good practices’. 
De samenwerking in de auditteams 
wordt vooral als zeer leerzaam ervaren, 
door de zorginstellingen én de audito-
ren. 

In het NIAZ zijn de Vlamingen niet meer 
weg te denken. Zij nemen als auditor 
deel aan accreditatietrajecten en par-
ticiperen actief in projecten en klank-
bordgroepen voor normontwikkeling. 
Zij drukken een ‘Vlaamse’ stempel op 
het NIAZ. Door de inzet van ‘peers’ uit 
Vlaanderen in accreditaties en norm-
ontwikkeling evolueert het accredita-
tieprogramma mee met de zorgwereld 
in Vlaanderen. 

Ik dank ICURO, Zorgnet Vlaanderen, 
Zorginspectie, auditoren en alle functio-
narissen die ik heb mogen ontmoeten in 
de zorginstellingen. Met heel veel plezier 
heb ik met u samen gewerkt. Ik dank u 
voor het vertrouwen dat ik heb mogen 
ervaren. Ik heb genoten van alle contac-
ten, ik heb genoten van de Vlaamse gast-
vrijheid. Ik heb me immer in Vlaanderen 
thuis gevoeld. Mijn Brabantse afkomst 
speelt daarin zeker mee. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat de con-
tacten worden voortgezet door mijn 
opvolger Kees van Dun en ik hoop dat 
hij het discours net zo plezierig kan 
voeren.

Drs. Hélène Beaard,  
directeur Nederlands Instituut  
voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ)



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

Functie
•	 Je	 volgt	 de	 brede	 ontwikkelingen	 in	 de	

gezondheidszorg,	 in	 het	 bijzonder	 alle	
aspecten	in	verband	met	de	financiering	
van	de	zorg.

•	 Je	 maakt	 macro-economische	 analyses	
en	beleidsvoorbereidende	dossiers.	

•	 Je	informeert	de	leden-voorzieningen		en	
beantwoordt	hun		vragen.	

•	 Je	vertegenwoordigt	Zorgnet	Vlaanderen	
in	adviesorganen.

Profiel
•	 Je		hebt	een	masterdiploma	(bij	voorkeur	

in	EW,	TEW	of	HIR)	en	enkele	jaren	rele-
vante	ervaring.

•	 Je	 bent	 geboeid	 door	 gezondheidszorg-
beleid,	 ingebed	 in	 een	 bredere	 maat-
schappelijke	 context.	 Je	 houdt	 van	 stu-
diewerk.

•	 Je	 hebt	 goede	 schrijfvaardigheden	 en	
kan	helder	presenteren.		

•	 Een	 goede	 kennis	 van	 het	 Frans	 is	 een	
pluspunt.

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

Interesse?
Mail	dan	vóór	15	april		2012	je	CV	en	motivatiebrief		naar	Lieve	Dhaene,	
ld@zorgnetvlaanderen.be.	We	garanderen	een	vertrouwelijke	behandeling	van		
je	kandidatuur.	

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

Regionaal stafmedewerker (West-Vlaanderen)
Functie
•	 Je	 staat	 in	 voor	 de	 dienstverlening	 aan	

de	 woon-	 en	 zorgcentra	 in	 de	 provincie	
West-Vlaanderen.	 Je	 detecteert	 proble-
men	 en	 vragen	 én	 formuleert	 adviezen	
op	maat.

•	 Je	treedt	op	als	eerste	aanspreekpunt	en	
participeert	aan	de	regionale	overlegor-
ganen.	

•	 Je	stimuleert	op	pro-actieve	wijze	de	sa-
menwerking	tussen	de	voorzieningen.

•	 Je	ontwikkelt	mee	een	onderbouwde	vi-
sie	m.b.t.	actuele	 trends	 in	de	ouderen-
zorg.	Je	toetst	die	visie	op	het	terrein.

Profiel
•	 Je		hebt	een	masterdiploma	(of	gelijkwaar-

dig	door	ervaring)	en	enkele	jaren	relevan-
te	werkervaring.

•	 Je	hebt	inzicht	in	de	werking	van	organisa-
ties	en	hun	management.

•	 Je	kan	op	eigen	initiatief	projecten	opzet-
ten.	

•	 Je	 hebt	 uitgesproken	 sociale	 vaardighe-
den.

•	 Je	bent	in	het	bezit	van	een	wagen	en	ziet	
niet	op	tegen	regelmatige	verplaatsingen.	
Je	 werkterrein	 is	 West-Vlaanderen;	 één	
dag	per	week	ben	je	in	Brussel.

Financieel-economisch stafmedewerker 
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Guimardstraat 1, 1040 Brussel
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