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Toekomst krijgt vormeditoriaal

Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder

Het aantal studenten verpleegkunde blijft 
stijgen. Ook de andere studierichtingen 
in de zorg doen het goed. Bij de zieken-
huizen is er voor het eerst sinds jaren 
sprake van een kentering. Het aantal va-
catures is er met bijna de helft gedaald. 
Dat is positief nieuws. Al heeft die daling 
ongetwijfeld ook te maken met de bespa-
ringen van de federale regering, die zie-
kenhuizen dwingen om te snoeien in hun 
personeelskosten.

Ondanks deze goede cijfers is het niet het 
goede moment om op onze lauweren te 
rusten. Ook zorgambassadeur Lon Holtzer 
wees al op de grote pensioneringsgolf 
die vanaf volgend jaar start. De komen-
de jaren zijn heel wat verpleegkundigen 
pensioengerechtigd en daardoor zou het 
best kunnen dat het aantal vacatures in 
de ziekenhuizen snel weer toeneemt. Bo-
vendien zijn er ook nog de ouderenzorg 
en de geestelijke gezondheidszorg, waar 
de schaarste op de arbeidsmarkt zich nog 
altijd laat voelen. En in alle sectoren blijft 
er nood aan goede leidinggevenden.

Toch zijn er ook andere tekenen die tot 
voorzichtig optimisme stemmen. Het is 
al jaren duidelijk dat we met creatieve 
oplossingen zullen moeten komen om de 
vergrijzing en de stijgende zorgvraag die 
ermee gepaard gaat, aan te pakken. Met 
alleen maar meer medewerkers redden 
we het niet. Er wordt vooral heil verwacht 
van nieuwe vormen van arbeidsorganisa-
tie en van nieuwe technologische moge-
lijkheden. Op beide gebieden is er onder-
tussen ook van alles aan het bewegen.

Zo leest u in deze Zorgwijzer over het 
project ZIRKO van Flanders Synergy, een 
spin-off van de KU Leuven. Flanders Sy-
nergy is een kenniscentrum dat op inno-
vatieve arbeidsorganisatie focust. Minder 

hiërarchie, plattere structuren, meer zelf-
sturing en gestroomlijnde processen zijn 
de sleutelbegrippen. Door in te grijpen 
in de structuur zelf van de organisatie 
verhoogt de efficiëntie en tegelijk ook de 
kwaliteit van de arbeid. Dat is het mooie 
van dit verhaal: innovatieve arbeidsor-
ganisatie heeft niet alleen een positieve 
impact op de aangeboden zorg, maar ook 
op de medewerkers. Geef hen meer ruim-
te voor initiatief en creativiteit en u wint 
niet alleen aan efficiëntie, u krijgt ook 
meer tevreden werknemers.

Ook op het vlak van nieuwe technologie 
staat de wereld niet stil. Flanders’ Care 
zet hier sterk op in en een organisatie 
zoals Imec staat mee aan de wereldtop 
op het gebied van nanotechnologie en al 
haar toepassingen. Maar ook onze noor-
derburen zitten niet stil. Een veertigtal 
leden van Zorgnet Vlaanderen bracht in 
september een bezoek aan het Radboud 
REshape & Innovation Center van het 
Universitair Medisch Centrum in Nij-
megen. Ze maakten er kennis met een 
aantal technologische innovaties die de 
toekomst van de zorg ongetwijfeld zul-
len mee bepalen. Innovaties die op de 
drempel van een grote doorbraak lijken 
te staan. En heel opvallend: ook hier is 
er een pleidooi voor minder hiërarchie, 
meer zelfsturing en ja, zelfs een gezonde 
vorm van ‘piraterij’ als ideale voedings-
bodem voor innovatie.

Al blijft de belangrijkste boodschap 
van het Radboud verrassend simpel en 
no-nonsense: betrek de patiënten, de fa-
milie en de mantelzorgers bij alles wat je 
doet. Patients Included. Luisteren naar de 
patiënt en zijn omgeving is cruciaal voor 
succesvolle innovatie. In Nijmegen heb-
ben ze hiervoor zelfs een Chief Listening 
Officer in dienst. Laat je inspireren!
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kort

Mediarichtlijnen berichtgeving rond zelfdoding

‘Als journalist  

kan je levens redden’

nieuwe losbladige publicatie

HR in de zorg –  

beleid en praktijk

Zorg en  
innovatie in 
de kijker  
op Kanaal Z
Vanaf eind oktober wijdt Kanaal Z een 
nieuw reportageprogramma aan de 
zorgsector. Met “Z-Healthcare” wil de 
zakenzender innovatie in de zorgsector 
ruim onder de aandacht brengen. Het 
programma zal onder meer aandacht 
besteden aan nieuwe technologie in zie-
kenhuizen, nieuwe vormen van ouderen-
zorg, de wetenschappelijke onderbouw 
van EHBO  enz.  Onder meer samen met 
Zorgnet Vlaanderen worden trends en 
cases gezocht van innovatie in de zorg-
sector. Dat levert niet alleen een blik op 
de technologische vooruitgang die in de 
sector wordt geboekt, maar vooral veel 
menselijke verhalen over hoe innovatie 
voor meer comfort, meer kwaliteit en een 
menselijker aanpak helpt te zorgen. 

Z-Healthcare is vanaf eind oktober weke-
lijks te bekijken via digitale televisie.

Het Vlaamse suïcidecijfer ligt anderhalf 
keer hoger dan het Europese gemiddel-
de. Dat vraagt om actie. Ook de media 
dragen een verantwoordelijkheid. Be-
richten of reportages kunnen suïcide 
uitlokken, terwijl goed opgestelde me-
dedelingen juist beschermen tegen zelf-
doding.

Daarom verspreidt Werkgroep Ver-
der mediarichtlijnen, die samen met 
de Raad voor de Journalistiek en de 
Vlaamse Vereniging van Journalisten 
zijn opgesteld. De eerste richtlijnen da-
teren van 2007. Dit jaar werden ze geüp-
datet op basis van nieuwe, wetenschap-

pelijke inzichten en rekening houdend 
met de ervaringen van journalisten. Op 
die manier wordt een groter draagvlak 
gecreëerd én vergroot de haalbaarheid.

De drie pijlers van een goede bericht-
geving over zelfdoding zijn: geef juiste 
informatie, geef hoop, beperk bereik 
en hoeveelheid van de berichtgeving. 
Deze richtlijnen zijn ook opgenomen 
in de Deontologische Code voor Jour
nalisten.

De mediarichtlijnen kaderen binnen het 
Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Lees 
meer op www.mediarichtlijnen.be.

“Goede medewerkers zijn noodza-
kelijk, maar het aanbod is helaas 
schaars. Om bekwame en betrokken 
medewerkers aan te trekken en in te 
schakelen, is een scala van technie-
ken ontwikkeld. Het is belangrijk om 
energie te steken in de uitbouw van 
de organisatie, zodat medewerkers 
zich blijvend willen engageren en niet 
voortdurend zitten uit te kijken om 
van werkplaats te veranderen.”

Bovenstaand citaat komt uit een inlei-
dende tekst van Michel Van der Borght, 
voormalig HR-directeur Gasthuiszusters 
Antwerpen, in het nieuwe Handboek  
HR in de zorg – Beleid en praktijk. Het 
handboek is een losbladige publicatie 
met abonnementsformule van uitgeverij 
Politeia.

In het handboek wordt de grote diversi-
teit van HR-activiteiten en managemen-

taspecten verduidelijkt en dit zowel met 
een beleidsmatige als met een praktische 
insteek. Het handboek telt drie grote 
luiken: Wat is HR, De gezondheidszorg 
en maatschappelijke dienstverlening en 
Kernactiviteiten van HR. Elk luik is on-
derverdeeld in verschillende hoofstuk-
ken, die samen het hele werkveld van HR 
bestrijken.

Michel Van der Borght is hoofdredacteur 
van de nieuwe publicatie. In de redactie 
zitten verder: Karel Bosmans (Jessa Zie-
kenhuis Hasselt), Peter Catry (Rode Kruis 
Vlaanderen), Lode Godderis (IDEWE), Lon 
Holtzer (Ambassadeur Zorgberoepen), 
Ilse Janssens (Groep Emmaüs), Martine 
Maloens (zelfstandig consulent), Didier 
Martens (IFIC) en Piet Vandenbussche 
(SD Worx).

Meer informatie op www.politeia.be.
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75 zorgballonnen voor 75 zorgvips: 
Feest op 21 november, Capitool Gent
 

2013 is voor Zorgnet Vlaanderen een feest-
jaar. Onze organisatie bestaat 75 jaar. Die 
75 jaar willen we symboliseren door de 
zorg bij onze leden in al zijn vormen en 
verschijningen een stem en een gezicht ge-
ven. We geven 75 zorgballonnen cadeau 
aan 75 zorgvips. Die zorgvips zijn enthou-
siaste, gedreven en bezielende zorgmede-
werkers die door een collega werden ge-
nomineerd. In totaal kregen we maar liefst 
200 inzendingen binnen. We selecteerden 
75 kandidaten, wiens verhalen we – aan 
het ritme van twee per week - publiceren 
op www.zorgnetvlaanderen75.be.  

Dokter, 

ik heb ook iets 
te zeggen

Veel uitdagingen van vier decennia 
geleden staan ook vandaag nog al-
tijd centraal in de gezondheidszorg: 
de toegankelijkheid van de ge-
zondheidszorg, de kwaliteit van de 
ziekenhuisgeneeskunde, het toene-
mend belang van de thuiszorg, het 
menswaardig sterven, de commu-
nicatie tussen zorgverstrekkers en 
zorgvragers... Tegelijk is er ontzet-
tend veel veranderd. Yvo Nuyens en 

Hugo De Ridder vonden het dan ook 
tijd voor een update van hun boek 
van 40 jaar geleden.

Daarvoor deden  ze een beroep op 
tal van prominente deskundigen, 
waaronder Inge Vervotte, Louis 
Ferrant, Guy Tegenbos, Ilse Weegh-
mans, Peter Degadt, Luc Van Gorp, 
Dirk De Wachter, Raf De Rycke en 
vele anderen. In tien hoofdstukken 

De 75 zorgvips worden nog eens speciaal 
in de bloemetjes gezet op ons slotevent 
op 21 november 2013 in de Capitool in 
Gent. We laten dan 75 zorgballonnen de 
lucht in. Een bijzondere feesteditie van 
Zorgwijzer zal al de portretten bundelen.

Lees de verhalen van 
de 75 zorgvips op 
www.zorgnetvlaanderen75.be

40 jaar geleden legden Yvo Nuyens en Hugo De Ridder 
de gezondheidssector onder de loep in hun spraakma-
kende boek Zeg maar ‘a’ tegen je dokter. Vandaag kijken 
ze samen met een resem deskundigen opnieuw kritisch 
naar de sector. Het resultaat is het lezenswaardige boek 
Dokter, ik heb ook iets te zeggen.

gezondheid onder de scanner

maken zij gezamenlijk een volledige 
stand van onze gezondheidszorg, zo-
als de cover van het boek belooft.

Het tiende en laatste hoofdstuk is 
een brief van Yvo Nuyens, Hugo De 
Ridder en Lieven Annemans aan de 
beleidsvoerders. Samen halen ze 
uit de voorafgaande teksten dertien 
prioritaire aandachtspunten voor 
onze gezondheidszorg.

Meer informatie op 
www.lannoocampus.be.

75
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Huisarts Gert Huysmans is al zeventien 
jaar verbonden aan de palliatieve een-
heid CODA en het netwerk palliatieve 
zorg Noorderkempen. Sinds december 
2012 is hij ook voorzitter van de Federa-
tie Palliatieve Zorg Vlaanderen (zie ook 
kader, red.).

op 1 oktober vindt het tiende vlaams congres palliatieve zorg plaats met als titel ‘bezorgd om 
breekbaarheid’. dat vormt meteen de ideale aanleiding om een stand van zaken op te maken van de 
palliatieve zorg in vlaanderen. wij bezochten hiervoor een woonzorgcentrum, een algemeen ziekenhuis 
en een thuiszorgequipe. Maar we openen ons dossier met dr. gert huysmans, voorzitter van de 
federatie palliatieve zorg vlaanderen.

Vanwaar uw engagement in de pallia-
tieve zorg?
Dr. Gert Huysmans: Een bevriend col-
lega was betrokken bij de opstart van 
CODA en dat wekte mijn interesse. Vooral 
de holistische en zorgende aanpak beviel 
me. Palliatieve zorg was toen nog in grote 

mate onbekend terrein. Ik had wat erva-
ring in de geriatrie en had op die manier 
een zekere gevoeligheid ontwikkeld voor 
de problematiek van het levenseinde. 
Het menselijke aspect, dat je als huis-
arts dichtbij de patiënt en zijn naasten 
brengt, spreekt mij sterk aan.

Dr. Gert Huysmans: “In een palliatieve 
situatie is het gevoel van onmacht altijd 
intrinsiek aanwezig. Het komt erop aan 

om dat om te buigen tot iets dat opnieuw 
kracht kan geven.”

“Ik voel me dikwijls  
erg bevoorrecht”

palliatieve 
zorg



07   |   september 2013

interview Met dr. gert huysMans, voorzitter federatie palliatieve zorg vlaanderen

Palliatieve zorg richt zich op vier as-
pecten: het lichamelijke, het psychi-
sche, het sociale en het spirituele. Wel-
ke dimensie neemt de overhand?
Artsen focussen zich in eerste instantie 
op de fysieke aspecten en de symptoom-
controle. Ik noem dat weleens de ‘be-
langrijkste bijzaak’ van palliatieve zorg. 
Het bestrijden van pijn, misselijkheid 
en andere symptomen is noodzakelijk 
om de patiënten meer levenskwaliteit te 
kunnen bieden. Maar het is slechts één 
aspect van de totaalzorg. Het sociale 
element, de contacten met de familie en 
de naasten, is prominent aanwezig. Ook 
het spiritueel-existentiële aspect staat 
sterk op de voorgrond. Mensen in pallia-
tieve zorg vallen terug op het wezenlijke. 
Zij beleven de beperkte tijd die hen nog 
rest, zeer intens. ‘Wat wil ik nog doen?’ 
‘Waarmee ben ik nog niet klaar?’ ‘Wat 
is het wezenlijke?’ Zulke vragen krijgen 
veel aandacht. Het psychische beleven 
hangt met dat alles samen. Het pad naar 
het levenseinde verloopt soms grillig, 
met veel emoties en momenten van hoop 
en wanhoop, twijfel en vertwijfeling. Als 
hulpverleners gaan wij samen met de 
patiënt op pad, wij zijn hun begeleiders. 
Al die componenten samen creëren een 
volwaardige palliatieve zorg.

Wat zijn de verschillende contexten 
waarin palliatieve zorg wordt ver-
leend?
Naast de basispalliatieve zorg van de 
eigen hulpverleners – niet elke situatie 
vraagt gespecialiseerde palliatieve zorg 
– zijn er meerdere vormen van georga-
niseerde palliatieve zorg. Zo zijn er de 
palliatieve eenheden voor de residentiële 
opvang van de patiënten. In ziekenhui-
zen begeleiden palliatieve supportteams 
patiënten op zowat alle afdelingen. 
Er bestaan vijf palliatieve dagcentra.  
Multidisciplinaire begeleidingsequipes 
bieden palliatieve thuiszorg aan. In de 
woonzorgcentra ten slotte, zijn er pallia-
tieve referenten.

In de ziekenhuizen en de thuiszorg heb-
ben we multidisciplinair samengestelde 
palliatieve supportteams, de woonzorg-
centra moeten het echter stellen met een 
veel beperktere omkadering. De financie-
ring voor palliatief referenten, die voor-
al sensibiliseren en vorming geven, is 
gering. Sommige woonzorgcentra doen 
weleens een beroep op de thuiszorgequi-
pes. De Netwerken Palliatieve Zorg vor-
men het sluitstuk van al deze activiteiten.

In De Morgen pleitten enkele artsen 
onlangs voor meer spiritualiteit in pal-
liatieve zorg. “Spirituele zorg vraagt 
openheid van de zorgverlener, kwets-
baarheid en ruimte voor verwonde-
ring”, luidde het. De artsen stelden 
voor om hieraan in de opleidingen 
geneeskunde en verpleegkunde meer 
aandacht te besteden.
Het spiritueel-existentiële aspect vormt 
de kern van palliatieve zorg, maar in de 
praktijk staat dat niet altijd even cen-
traal. Meer aandacht in de opleidingen 
is inderdaad nodig. Openheid en kwets-
baarheid zijn belangrijk en dat leer je niet 
zomaar.

Het is ook erg tijdsintensief?
Ja, maar dat is nu net wat wij te bieden 
hebben: ons ‘medicijn’ is tijd en aan-
dacht. Palliatieve zorg heeft de luxe om 
de tijd te nemen. Tijd voor goede zorg in 
al zijn aspecten, maar ook voor de be-
slissingen rond het levenseinde. Vroeg-
tijdige zorgplanning is een belangrijk 
aandachtspunt. Je kan dat niet zomaar 
eventjes doen; het is een proces met 
een heel eigen ritme, mee bepaald door 
de patiënt en zijn ziekte. Hulpverleners 
moeten zich hieraan onderschikken. 
Het is een heel persoonlijk en indrin-
gend proces, waarin ook vrijwilligers ge-
schoold moeten worden. Aandacht voor 
het spirituele aspect komt vaak spontaan 
naar boven tijdens een gesprek over be-
slissingen rond het levenseinde. Gebeurt 
dat niet, dan zullen wij het thema altijd 
actief aankaarten.

Hulpverleners in de palliatieve zorg 
lopen een hoger risico op een burn-
out. Hoe gaat u daarmee om?
Werken in de palliatieve zorg is niet al-
tijd gemakkelijk, maar er wordt geluk-
kig ook veel gelachen en gerelativeerd. 
Toch is het risico op een burn-out reëel. 
Intervisie is hiertegen een goed wapen. 
Zorg voor de zorgenden is meer dan een 
slogan. Palliatieve zorg doet iets met een 
mens. Er spelen grote emoties mee. Je 
ervaart het leven op een intensievere ma-
nier, met hele mooie maar ook hele tries-
te momenten. Dat laat je niet onberoerd. 
En dat mag ook, anders verval je in cy-
nisme. Maar de hulpverlener mag er niet 
het slachtoffer van worden. Tijdens de in-
tervisie delen hulpverleners persoonlijke 
belevenissen in een veilige omgeving. 
Iedereen kan er zijn verhaal kwijt en we 
leren van elkaar. Hulpverleners gaan op 
een bepaalde manier ook samen op weg.

De Federatie organiseert dit najaar 
een studietweedaagse over het om-
gaan met onmacht. Dreigt dat gevoel 
te overheersen in palliatieve zorg?
In een palliatieve situatie is het gevoel 
van onmacht altijd intrinsiek aanwezig. 
Het komt erop aan om dat om te buigen 
tot iets dat opnieuw kracht kan geven. 
Op een bepaald moment beseft iemand 
dat genezing niet meer mogelijk is, dat 
de dood onafwendbaar is. Dat geeft 
een enorm gevoel van onmacht. Bij de  
patiënt, bij de familie, maar ook bij de 
hulpverlener. We moeten die machteloos-
heid aanvaarden en er toch iets waarde-
vols mee doen. Dat brengt ons opnieuw 
bij het spirituele aspect.

Onlangs had ik een patiënt die in het le-
ven heel vaak gekwetst was. Die man had 
een heel negatief beeld over zichzelf en 
zijn eigen leven. Een intrieste situatie. 
Ook voor de arts. Ik heb geprobeerd om 
hem op de een of andere manier te be-
schermen tegen die negatieve gevoelens. 
Maar ik ben er niet in geslaagd. Het enige 

Federatie Palliatieve Zorg 
Vlaanderen
De Federatie Palliatieve Zorg Vlaan-
deren is de koepelorganisatie van de 
Vlaamse netwerken palliatieve zorg. 
De Federatie is pluralistisch en werkt 
vanuit vijf beleidslijnen:

1. Ze fungeert als kennis- en exper-
tisecentrum.

2. Ze creëert een breed maatschap-
pelijk draagvlak voor palliatieve 
zorg door de bevolking te infor-
meren en met hen te communi-
ceren.

3. Ze is een partner in de perma-
nente ontwikkeling van hulpver-
leners door vorming, training en 
opleiding aan te bieden.

4. Ze voert een beleid naar de over-
heid en het werkveld dat gericht 
is op een verdere inbedding en 
financiering van de palliatieve 
zorg in de verschillende zorgset-
tings en het onderwijs.

5. Ze organiseert het overleg tussen 
de actoren in de palliatieve zorg 
met als doel de doorstroming van 
informatie en de verbetering van 
de palliatieve zorg in Vlaanderen.
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wat ik kon doen, was bij hem blijven en 
tonen dat hij voor mij als mens wel waar-
devol was. Het is niet gemakkelijk om al-
tijd antwoorden te vinden.

Op dinsdag 1 oktober organiseert de 
Federatie haar tiende congres onder 
de titel ‘Bezorgd om breekbaarheid’. 
Waarop ligt de focus?
Breekbaarheid zit in mensen, in relaties, 
in zorg... Ze vormt zowel een bedreiging 
als een kracht. Die dualiteit is belang-
rijk. Daarnaast focust het congres zich 
ook op een nieuw actieterrein van de 
palliatieve zorg, dat zich richt op fragie-
le ouderen. Palliatieve zorg wordt nog 
vaak met oncologie geassocieerd, maar 
het actieveld is veel breder. Frêle oude-
ren hebben dikwijls diverse aandoenin-
gen, ze horen of zien slecht, ze geraken 
sociaal geïsoleerd en dat beïnvloedt hun 
levensverwachting. 

Palliatieve ouderen komen vaak uit een 
periode waarin ze als patiënt vooral 
hebben moeten ‘ondergaan’. Patiënten 
hebben wel inspraak, maar de medische 
kennis en wijsheid liggen uiteindelijk bij 
de artsen. Als de kans op genezing opge-
geven wordt, komt de patiënt, in al zijn 
fragiliteit, in een ander kader terecht. In 
de palliatieve fase gaan we samen met 
de patiënt op pad.

Hebt u het gevoel dat er dankzij pal-
liatieve zorg vandaag minder ‘the-
rapeutische hardnekkigheid’ is dan 
vroeger?
De bewustwording hierover is in elk ge-
val sterk gegroeid. En er zijn positieve 
signalen. Mensen blijven in de laatste 
levensfase meer in het vertrouwde woon-
zorgcentrum en ook in de thuiszorg zorgt 
palliatieve zorg voor een vermindering 
van onterechte ziekenhuisopnames. 
Maar goedbedoelde therapeutische hard-
nekkigheid komt nog altijd voor. Vanuit 
de palliatieve zorg gaan we in dialoog 
met de verschillende disciplines om sa-
men naar de beste oplossingen voor een 
‘redelijke zorg’ te zoeken.

Specifiek voor palliatieve zorg is ook 
de grote inbreng van vrijwilligers. Wat 
is het belang van hun engagement?
Vrijwilligers versterken de mankracht, 
maar ze doen zoveel méér. Ze vervullen 
een andere rol dan de professionele zorg-
verleners. Hun vrijwillige inzet geeft ex-
tra waarde aan het werk dat ze doen. Ook 
voor de patiënten. Vrijwilligers kijken 
met een andere bril, ze maken de zorg rij-
ker en completer.

In een opiniebijdrage in De Morgen 
trof mij de uitspraak van de artsen dat 
ze het als een voorrecht beschouwen 

mensen te mogen begeleiden tot ze 
sterven. U herkent dat gevoel?
Zeker en vast, ik voel me dikwijls erg be-
voorrecht. Je voelt de intensiteit van het 
leven. Het is een privilege om daarvan 
getuige te mogen zijn. Zoals bij die man 
die ik thuis begeleidde. Hij zat in zijn 
zetel en de symptoombestrijding verliep 
moeilijk, ik moest verschillende keren 
per dag langsgaan. Zijn kinderen waren 
bij de scouts en hadden hun slaapzakken 
in de woonkamer gelegd om tijdens die 
laatste nachten voortdurend bij hun va-
der te blijven. Dat was zo intens, zo mooi, 
zo bijzonder. Zoiets vergeet je nooit.

Let wel, we mogen ook niet idealiseren of 
romantiseren. Sterven is niet altijd mooi. 
Maar het blijft een voorrecht om mensen 
in dat proces te mogen bijstaan.

Bent u er zelf een ander mens van ge-
worden?
Ongetwijfeld. Palliatieve zorg vormt je 
als hulpverlener, maar ook als mens. Het 
is een proces van jaren. Je gaat dingen 
anders bekijken. Je leeft bewuster. De 
broosheid van het leven, ook van je eigen 
leven, wordt duidelijker.

Voor meer informatie en voor inschrijvingen 
voor het congres van de Federatie Pallia
tieve Zorg Vlaanderen: www.palliatief.be.

Palliatieve zorg in cijfers

Vandaag ontbreekt vooralsnog een veral-
gemeend registratiesysteem voor palliatie-
ve zorg. Onderstaande cijfers van de Fede-
ratie zijn dan ook ‘berekende schattingen’.

Er zijn 6.000 à 12.000 palliatieve patiën-
ten (KCE studie 2009).

In 2011 werd ongeveer 45% van de 
niet-plotse overlijdens ondersteund door 
gespecialiseerde palliatieve zorg. In to-
taal ging het om 20.348 overlijdens met 
gespecialiseerde palliatieve zorg.

Het totale aantal palliatieve begeleidin-
gen ligt uiteraard hoger en kunnen we 
voor 2011 als volgt onderverdelen:
• thuisbegeleiding door multidiscipli-

naire begeleidingsequipes: 7.747 be-
geleidingen (4.727 overlijdens thuis);

• palliatief supportteam in het zieken-
huis: 20.184 begeleidingen (5.817 
overlijdens in het ziekenhuis);

• palliatieve zorgeenheden: 3.695 op-
names (3.337 overlijdens);

• woonzorgcentra: op 14.766 overlij-
dens kregen 6.467 bewoners pallia-
tieve zorg.

Deze cijfers komen uit de registratie door 
de netwerken op vraag van de Vlaamse 
Gemeenschap.

Studies van de onderzoeksgroep aan de 
VUB tonen aan dat het aantal mensen dat 
in het ziekenhuis sterft, gestaag daalt. 
Het aantal mensen dat in woonzorgcen-
tra sterft, stijgt dan weer geleidelijk . Het 
aantal mensen dat thuis sterft, blijft sta-
biel (cf. Houttekier, D., Cohen, J., Surkyn, 
J. et al. 2011. “Study of recent and future 
trends in place of death in Belgium using 
death certificate data: a shift from hospi-
tals to care homes”, BMC Public Health 
11: 228). Dezelfde auteurs gaven in een 
eerder onderzoek aan dat de betrokken-
heid van gespecialiseerde palliatieve 
zorg in belangrijke mate bepaalt waar ie-
mand sterft. Uit de gegevens blijkt dat de 
inzet van multidisciplinaire begeleiding-
equipes (MBE’s) en de palliatieve refe-
rentiepersoon in woonzorgcentra er mee 
voor zorgen dat het aantal overlijdens in 
de ziekenhuizen daalt.
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az Maria Middelares in gent heeft geen palliatieve eenheid. Maar dat beschouwen dr. peter 
burvenich en palliatief verpleegkundige Marc Merchier niet als een nadeel. “net omdat we 
geen palliatieve eenheid hebben, heeft het ziekenhuis zo sterk kunnen investeren in het 
palliatief support team (pst).”

“Het PST bestaat vandaag uit zeven 
mensen: drie verpleegkundigen, een 
psycholoog, een pastor en twee artsen 
(gastro-enteroloog dr. Burvenich en anes-
thesist dr. Rosseels)”, licht Marc Merchier, 
coördinator van het PST toe. “Met het 
team werken we zowel op campus Maria 
Middelares als op campus Sint-Jozef. Op 
zowat alle afdelingen komen we bij de pa-
tiënt aan bed. We beschouwen onszelf als 
een schakel in het geheel van palliatieve 
zorg, want ook de behandelende arts, het 
verpleegkundig en paramedisch team op 
de afdeling, de familie en de mantelzor-
gers spelen een grote rol. Als PST richten 
we ons specifiek op de ‘totale pijn’ van 
de patiënt: de psychische, lichamelijke, 
sociale en spirituele pijn. Door te luiste-

ren proberen we die totale pijn in kaart te 
brengen en te helpen lenigen. We nemen 
geen taken over van de verpleegkundi-
gen, we ondersteunen alleen. We nemen 
deel aan overlegmomenten, multidisci-
plinaire teams en aan het stafoverleg van 
de verschillende medische disciplines. 
Door actief aanwezig te zijn, is het pallia-
tief gedachtegoed sterk geïntegreerd in 
het ziekenhuis. Mensen vragen vaak raad 
of bijstand aan ons. We geven ook educa-
tie, informatie en bijscholingen, zowel in 
als buiten het ziekenhuis.”

Vroegtijdige zorgplanning
“Het PST bewaakt tevens het ethisch 
denkkader voor palliatieve zorg in het 
ziekenhuis” zegt dr. Peter Burvenich. 

“Ook alle vragen naar euthanasie komen 
bij het PST terecht, als een soort van pal-
liatieve filter. Dat ervaren de collega-art-
sen als een meerwaarde. Met het PST ne-
men we geen beslissingen; we gaan wel 
na of het proces zorgvuldig doorlopen is. 
We geven ook advies en proberen tot een 
gezamenlijke beslissing te komen. Onze 
leidraad is dat we geen enkele patiënt in 
de steek laten.”

“We promoten een vroegtijdige zorg-
planning en het opstellen van een wils-
verklaring. Die wordt dan opgenomen in 
het elektronisch patiëntendossier, zodat 
elke arts op de hoogte is van de wensen 
en de keuzes van de patiënt. Het aantal  
patiënten dat effectief aan vroegtijdige 

palliatief support teaM az Maria Middelares gent

“Palliatief gedachtegoed 

sterk geïntegreerd  
in het ziekenhuis”

palliatieve 
zorg

Coördinator en palliatief verpleegkundige 
Marc Merchier en dr. Peter Burvenich: 

“Goede palliatieve zorg is alleen mogelijk 
in een degelijke structuur.”
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zorgplanning doet, stijgt. Ook bij de art-
sen is er een evolutie merkbaar. De over-
grote meerderheid staat positief tegen-
over palliatieve zorg. Slechts een kleine 
minderheid beschouwt palliatieve zorg 
nog als een nederlaag – het moeten toe-
geven dat er niets meer aan te doen valt. 
Huisartsen spelen vandaag ook een actie-
vere rol. Ze komen op voor hun patiënten 
en nemen contact met de behandelende 
arts om over de zorgplanning te praten”, 
vertelt dr. Burvenich.

“We houden zoveel mogelijk rekening 
met de wensen van de patiënt”, beaamt 
Marc Merchier. “Als de patiënt het liefst 
thuis of in het woonzorgcentrum wil ster-
ven, dan doen we er alles aan om dat mo-
gelijk te maken. Daarvoor werken we sa-
men met onze collega’s van de palliatieve 
thuiszorg en met de woonzorgcentra. 
Soms kiezen patiënten ervoor om naar 
een palliatieve eenheid overgebracht te 
worden. Ook daar gaan we graag op in, 
al bestaan er wachtlijsten in de Gentse 
agglomeratie.”

Sterke structuur
“Op jaarbasis begeleiden we met het PST 
zowat 450 à 500 patiënten”, weet Marc 
Merchier. “Vroeger lag de focus vooral 
op pijn- en symptoombestrijding, terwijl 
er vandaag echt sprake is van een totaal-
zorg. De palliatieve zorg begint op het 
moment dat de curatieve therapie stopt 
en er overgeschakeld wordt op comfort-
zorg. Palliatieve zorg is veel ruimer dan 
terminale zorg. Zoals ook vroegtijdige 
zorgplanning over meer gaat dan louter 
stervensbegeleiding. In de media bestaat 
hier onduidelijkheid over.”

“Patiënten vragen ons weleens: waarom 
is het PST niet eerder langsgekomen? 
Maar het moment waarop iemand stopt 
met vechten en voor comfortzorg kiest, 
is natuurlijk niet mooi afgelijnd”, zegt dr. 
Burvenich.

“Goede palliatieve zorg is alleen mogelijk 
binnen een degelijke structuur”, bena-
drukt Marc Merchier. “Met het palliatief 
support team komen we elke dinsdag 
samen, afwisselend op campus Maria 
Middelares en campus Sint-Jozef. Samen 
bespreken we drie soorten items: patiën-
tencasussen, persoonlijke en emotionele 
ervaringen, en de structurele inbedding 
van palliatieve zorg in het ziekenhuis. 
Wat dat emotionele luik betreft: het is 
belangrijk dat we bij elkaar op gesprek 

Nancy Schuddings is adjunct- 
directeur van wzc Heilige Familie in 
Kiel drecht. Ze is lid van de raad van 
bestuur en van de werkgroep Ouderen-
zorg van de Federatie Palliatieve Zorg 
Vlaanderen. Wzc Heilige Familie maakt 
deel uit van de vzw Vives, die ook in 
Gent en Gentbrugge actief is. In 2009 
verhuisde het woonzorgcentrum naar 
een volledige nieuwbouw. Het telt 65 
bedden, waarvan 5 kortverblijf, 33 RVT 
en 27 ROB. In het najaar opent een extra 
verdieping met 20 bijkomende bedden. 
“Dat is nodig”, zegt Nancy Schuddings. 
“Kieldrecht heeft een vrij oude popula-
tie. Meer dan 80% van onze bewoners 
komt uit het dorp. Wat zorgzwaarte 
betreft, streven we bewust naar een 
verhouding 30% relatief zelfredzaam 
tegenover 70% meer zorgbehoevend, 
in plaats van de gebruikelijke 20/80-re-
gel. Veel oudere mensen zijn eenzaam 
en angstig, ook als ze niet zwaar zorg-
behoevend zijn. Vaak gaat het om 
90-plussers. Zo woont hier een dame 
die op haar 95ste opgenomen werd met 
een O-profiel (niet-zorgbehoevend). 
Vandaag is ze 98 jaar en heeft ze nog 

palliatieve 
zorg

kunnen komen, dat we elkaar steunen 
en dragen. Niet alleen tijdens die weke-
lijkse bijeenkomsten overigens, maar op 
elk moment van de dag. Als het nodig is, 
weet ik dat ik op mijn collega’s kan reke-
nen en zij op mij.”

“Het PST wordt verder ondersteund door 
een ‘pluridisciplinair team palliatieve 
zorg’ en een ‘palliatieve werkgroep’. Het 
pluridisciplinair team is een soort van 
denktank palliatieve zorg. Naast de leden 
van het PST maken ook directieleden, 
artsen, verpleegkundigen, paramedici, 
medewerkers van de sociale dienst en an-
dere mensen met een hart voor palliatieve 
zorg hier deel van uit. Twee keer per jaar 
komen we samen om het palliatief beleid 
te bespreken, om nieuwe ideeën te toet-
sen en om feedback te vragen. Bovendien 
wordt er ook telkens een casus besproken 
door een verpleegkundige die geen lid is 
van het PST. Zo leren we van elkaar.”

“De palliatieve werkgroep bestaat uit 
medewerkers die een tweejarige basisop-
leiding palliatieve zorg in het ziekenhuis 
hebben gevolgd, met aandacht voor com-
municatie, zelfzorg, vroegtijdige zorg-
planning enz. Wie zo’n ‘vlindergroep’ 
bijgewoond heeft, kan deel uitmaken van 
de palliatieve werkgroep, die twee keer 
per jaar samenkomt rond een bepaald 
onderwerp. Deze groep bestaat ondertus-
sen uit een zestigtal medewerkers. Deze 
mensen zijn ook de referentiepersonen 
palliatieve zorg op de afdelingen.”

Communicatie
“Communicatie, overleg en openheid 
zijn uiterst belangrijk”, besluit dr. Bur-
venich. “Ook studenten die hier stage 
lopen, kunnen de wekelijkse bijeenkom-
sten van het palliatief support team bij-
wonen. Ze kijken daar weleens van op, 
maar die openheid is cruciaal. Palliatieve 
zorg blijft een moeilijk thema. Ja, het gaat 
over doodgaan. Maar het gaat tegelijker-
tijd over zoveel méér, over comfortabel 
leven. Studies tonen aan dat iemand die 
omringd wordt met palliatieve zorg ge-
middeld langer leeft dan iemand die tot 
op het einde chemotherapie kreeg toe-
gediend. Vroeger was het normaal om te 
sterven. Vandaag vechten we meer tegen 
de dood. Soms tot het plots te veel wordt 
en mensen naar euthanasie vragen. Maar 
het aantal vragen naar euthanasie neemt 
niet toe. De meeste mensen ‘laten los’ en 
kiezen voor de comfortzorg die palliatie-
ve zorg kan bieden.”

de omkadering voor palliatieve 
zorg in een woonzorgcentrum 
is heel wat minder dan in een 

algemeen ziekenhuis. toch 
verloopt de palliatieve zorg 

ook hier professioneel en met 
een warm hart. de band tussen 

medewerkers en bewoners is 
vaak heel hecht. veel bewoners 

kiezen er daarom voor om 
in het woonzorgcentrum te 

sterven, wat ook meer en meer 
gebeurt.
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altijd maar een A-profiel (licht zorgbe-
hoevend). Misschien moeten we naast die 
profielen ook voorrang geven aan 90-plus-
sers? Ook voor die mensen is een opname 
in het woonzorgcentrum meer dan ver-
antwoord, ondanks de recente uitspraken 
van de CM in de pers (een derde van de 
ouderen zou volgens de organisatie te snel 
naar het rusthuis gaan, red.).”

Hun thuis
“We besteden veel aandacht aan vroegtij-
dige zorgplanning”, vertelt Nancy Schud-
dings. “Onze hoofdverpleegkundige, die 
een opleiding tot palliatief referente 
volgde, praat hierover met de bewoners, 
de familie en de huisarts. Als het levens-
einde nadert, maken we een ‘palliatief 
zorgdossier’ op met veel aandacht voor 
de wensen van de patiënt. Wil hij of zij 
nog naar een ziekenhuis bij een longont-
steking? Welke medicatie mogen we nog 
toedienen? Het zorgplan is overigens al-
tijd herroepbaar. Soms kiezen ouderen 
er toch voor om nog even vol houden, 
bijvoorbeeld om de geboorte van hun 
kleinkind of achterkleinkind nog mee te 
kunnen maken.”

“In het woonzorgcentrum hebben we 
geen supportteam, wel een palliatieve 
werkgroep onder leiding van de stafme-
dewerker bewonerszorg. Die bestaat uit 
verpleegkundigen, verzorgenden, een 
ergotherapeut, de animatieverantwoor-
delijke, de directie en de hoofdverpleeg-
kundige. Samen met hen bespreekt de 
stafmedewerker alle bewoners met een 
palliatief dossier en gaat hij na welke  
extra aandachtspunten er zijn op het 
gebied van zorg, ondersteuning of ma-
teriaal. De zorg zelf breidt in principe 
niet uit, want die moet altijd goed zijn. 
We merken wel dat de zorgmedewerkers 
spontaan extra aandacht geven aan pal-
liatieve patiënten. De familie stelt die 
nabijheid, ook op het moment van het 
waken, erg op prijs.”

palliatieve zorg in woonzorgcentruM heilige faMilie in Kieldrecht

“Dit is hun thuis,  
hier willen ze sterven”

Adjunct-directeur Nancy Schuddings van wzc Heilige Familie in Kieldrecht: 
“De zorg voor onze mensen hebben we altijd vooropgesteld. We begeleiden 
hen helemaal tot op het einde, dat hoort bij onze opdracht. Het maakt ons 
werk in zekere zin af.”
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“We streven ernaar dat de bewoners rus-
tig kunnen overlijden in het woonzorg-
centrum, tenzij ze er zelf voor kiezen om 
naar het ziekenhuis te gaan, maar dat ge-
beurt zelden. Als er toch een ziekenhuis-
opname nodig is, dan blijven we de be-
woner van dichtbij volgen en nemen we 
minstens twee keer per week contact op. 
De mensen willen graag zo snel mogelijk 
terug naar het woonzorgcentrum; hier is 
hun thuis, hier willen ze sterven.”

“Elk jaar organiseren we een gezamen-
lijke ziekenzalving, waar negen op de 
tien bewoners vrijwillig aan deelnemen.  
Op Allerheiligen herdenken we alle 
overledenen van het voorbije jaar. Hier-
op nodigen we de familieleden en alle 
medewerkers uit en maken we voor elke 
overledene een persoonlijk tekstje. Dat 
is een soort afsluiter, en vaak een heel 
emotioneel moment. Nadien praten we 
nog wat na met de familie. We weten dat 
ze daar veel aan hebben. Vaak engageren 
familieleden van een overledene zich 
achteraf als vrijwilliger in het woonzorg-
centrum.”

Gedragen beslissingen
“Met 65 en straks 85 bedden is wzc Heili-
ge Familie een relatief kleine setting. Ook 
het aantal huisartsen met wie we samen-
werken is tamelijk beperkt. Dat maakt 
een actieve samenwerking mogelijk. We 
betrekken de huisarts nauw bij het op-
stellen van de advanced care planning.”

“De kleinschaligheid biedt ook ruimte 
voor de vier aspecten van palliatieve zorg: 
het lichamelijke, het sociale, het psychi-
sche en het spirituele. We staan dicht bij 
de mensen. We hebben een goede band 
met de bewoners. Onze gesprekken over 
de zorgplanning en het levenseinde ver-
sterken die vertrouwensrelatie nog meer. 
Elke medewerker van het woonzorgcen-
trum heeft trouwens een basisopleiding 
van 40 uur palliatieve zorg gevolgd.”

“Levenseindeplanning wordt meer en 
meer bespreekbaar. Alleen voor hoogbe-
jaarden is het nu en dan nog een taboe. 
Zij zijn soms levensmoe en geven aan dat 
‘het gedaan mag zijn’, maar ze wachten 
hun tijd af. Bij de jongere generatie klinkt 
het meer van ‘het hoeft niet meer, doe er 
iets aan’.”

“Uiteindelijk beslist de huisarts over de 
afbouw van medicatie of het geven van 

Aan elk van de vijftien Vlaamse net-
werken palliatieve zorg is ook een 
‘multidisciplinaire begeleidingsequi-
pe’ of thuiszorgequipe verbonden. 
Zij hebben hun handen meer dan vol. 
Het aantal patiënten dat op hen een 
beroep doet, stijgt jaar na jaar. Ook 
hulpverleners kunnen er voor advies 
en ondersteuning terecht. Ria Van-
dermaesen van Panal vzw geeft tekst 
en uitleg.

Ria Vandermaesen is verpleegkundige, 
sociologe en coördinator bij Panal, het 
Palliatief Netwerk Arrondissement Leu-
ven. Dat is één van de vijftien Vlaamse 
netwerken en thuiszorgequipes. Het doel 
van zo’n netwerk is de ondersteuning 
van de uitbouw van de palliatieve zorg 
in een regio. “Vanuit de tweedelijnszorg 
biedt een multidisciplinaire begeleiding-
sequipe advies en ondersteuning aan 
alle betrokkenen in de thuiszorg: de pa-
tiënt, zijn familie, zijn entourage en de 
hulpverleners. ‘Thuis’ mag je breed in-
terpreteren: ook thuisvervangende om-
gevingen zoals woonzorgcentra, voorzie-
ningen voor personen met een mentale 
beperking en initiatieven beschut wo-
nen kunnen ons inschakelen. Indien no-
dig gaan we de zorg mee organiseren en 
coördineren, maar we nemen géén taken 
over. Ons advies omvat verschillende ge-
bieden: van pijn- en symptoomcontrole 
tot emotionele problemen en ethische 
keuzes. We zullen nooit opleggen hoe 
het moet, maar geven informatie over de 
diverse mogelijkheden”, zegt Ria Van-
dermaesen.

Actief mee beslissen
“De patiënt die vandaag zelf wil be-
slissen over zijn levenseinde, kan dat. 
Meer en meer mensen zijn daar actief 
mee bezig: ze zoeken informatie, voe-
ren hierover gesprekken en willen dat 
alles geregeld is (begrafenis, adminis-
tratie...). Soms is dat tegen de zin van 
de omgeving, die het daarmee moeilijk 
heeft. Het is ook confronterend. Boven-
dien wil niet iedereen actief mee be-
slissen over zijn levenseinde. Sommige 
mensen geven die beslissing liever uit 
handen. Omdat ze bijvoorbeeld ver-
trouwen hebben in het verdere verloop, 
omdat ze de situatie niet volledig meer 
kunnen vatten of omdat ze dat soort 
paternalisme nu eenmaal gewoon zijn. 
Daarnaast speelt er ook een emotionele 
component: “Als ik het niet weet, kan 
ik doen alsof er niets aan de hand is.” 
Ook die keuze moeten we respecteren. 
In veel gevallen weet de huisarts vrij 

morfine als extra pijnstillend en rustge-
vend middel. De ene huisarts gaat daar 
sneller op in dan de andere. Als we voe-
len dat het nodig is, dan nemen we con-
tact op met de huisarts. Dat leidt niet tot 
conflicten, integendeel, het leidt tot ge-
dragen beslissingen.”

“Ach, eigenlijk verandert er niet zoveel 
hoor. Ik was vroeger hoofdverpleegkun-
dige en toen ik voor de eerste keer een 
vorming van de Federatie Palliatieve 
Zorg volgde, dacht ik: ‘maar dat doen wij 
al jaren’. We hebben altijd goed gezorgd 
voor onze mensen. We begeleiden hen tot 
op het einde, dat hoort bij onze opdracht. 
Het maakt ons werk in zekere zin af. Al-
leen heeft het nu een naam en gebeurt 
het meer gestructureerd, waardoor we 
alles beter kunnen overleggen.”

“In de werkgroep palliatieve zorg be-
spreken we ook elk overlijden in een 
intervisiegesprek. Iedereen kan er zijn 
gevoelens ventileren. Medewerkers heb-
ben daar nood aan. Onderschat de band 
niet die ze met de bewoners hebben. Het 
knelt zeker als een patiënt toch in het zie-
kenhuis overlijdt. Dat voelt alsof we geen 
afscheid hebben kunnen nemen.”

“Roeien met de riemen die 
we hebben”

“Voor de organisatie van de pallia-
tieve zorg in het woonzorgcentrum 
krijgen we maar een habbekrats aan 
subsidie”, vertelt Nancy Schuddings. 
“Veel extra omkadering is er dan 
ook niet. In principe zouden we een 
beroep kunnen doen op palliatieve 
thuiszorg, maar dat gebeurt zelden. 
Sommigen pleiten voor een pallia-
tief forfait zoals in de thuiszorg. Alle 
beetjes zijn natuurlijk welkom, maar 
dat zou ten gronde niet veel verande-
ren. Het is te weinig om er een per-
soneelslid mee vrij te stellen. Boven-
dien zit het materiaal al in ons forfait 
vervat. Je zou het geld ook aan de 
bewoner kunnen bezorgen om er de 
laatste factuur mee te betalen, maar 
dan geef je het geld eigenlijk aan de 
familie. Neen, er zijn betere manie-
ren om de beperkte middelen in te 
zetten. We roeien met de riemen die 
we hebben.”
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goed wat de patiënt denkt en wil. Daarom 
werken we nauw met hem samen.”

“Een derde van de patiënten komt bij ons 
terecht via de huisarts, een derde via het 
palliatief supportteam of de sociale dienst 
van het ziekenhuis en een derde uit eigen 
beweging, via de familie of de thuisverple-
ging. De meeste mensen kiezen ervoor om 
thuis te sterven en daar houden we zo veel 
mogelijk rekening mee. Het aantal patiën-
ten dat een beroep doet op ons stijgt dan 
ook spectaculair. In 1997 begeleidde Panal 
80 patiënten, in 2000 waren er dat 219, 
in 2010 al 473 en in 2012 hadden we 635  
patiënten. In juni telden we een record-
aantal van 61 nieuwe aanmeldingen in 
één maand. Jaar na jaar stijgt de werkdruk, 
want we moeten uiteraard altijd klaarstaan 
voor de vaak acute vragen. Bovendien wer-
ken we erg op maat. Ik ben ervan overtuigd 
dat we door onze flexibele inzet hogere 
kosten vermijden. We voorkomen crisissi-
tuaties en onnodige ziekenhuisopnames 
door tijd te nemen, dingen uit te praten en 
te regelen.”

Emotioneel zwaar
“Verder begeleiden we ook de familie. Voor 
hen is het belangrijk dat we het lichamelijk 

comfort van de patiënt verzorgen en in de 
mate van het mogelijke verhelpen aan de 
pijn, de kortademigheid en het braken. Als 
de patiënt rustig gestorven is, dan is dat 
voor de naasten een hele geruststelling. We 
informeren de omgeving zo goed mogelijk 
over het verloop van de situatie, de voor-
uitgang van het ziekte- en stervensproces, 
ook al is dat nooit 100% voorspelbaar. Ook 
helpen we de familie bij het organiseren 
van de zorg, we brengen hen in contact met 
bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties, een 
dienst voor gezinszorg of thuiszorg... Alle 
steun is welkom. Vaak weegt een palliatief 
proces emotioneel heel zwaar. De mensen 
zijn moe, ze weten niet hoe lang het nog zal 
duren en voelen zich onzeker over de zorg 
die ze zelf geven. Enige omkadering en een 
klankbord zijn dan geen overbodige luxe. 
Tegelijkertijd proberen we de privacy van de 
mensen te respecteren. In een mum van tijd 
komen er zoveel hulpverleners langs, denk 
aan de huisarts, de gezinshulp, de thuisver-
zorgende, de thuisverpleegkundige, Panal… 
waardoor de mensen nog nauwelijks een 
minuut rust en privacy hebben.”

“Door vermoeidheid en machteloosheid 
kan ook de periode van waken en wachten 
zwaar wegen. Daarom raden we de familie 

bijvoorbeeld aan om elkaar af te wisselen 
of geven we hen tips om zelf een bepaalde 
vorm van waardevolle zorg te geven zoals 
handmassage of mondverzorging.”

Klankbord
“Onze derde en, zeker wat tijdsbesteding be-
treft, belangrijkste doelgroep zijn de hulp-
verleners: artsen, verpleegkundigen, ver-
zorgenden... Ook zij kunnen bij ons terecht 
voor advies en ondersteuning, bijvoorbeeld 
op het vlak van pijn- en symptoombestrij-
ding of ethische thema’s. Meestal zoeken 
de hulpverleners een klankbord bij ons. We 
zijn iets minder direct betrokken bij hun 
patiënten en kunnen dus ook meer afstand 
nemen. We laten hen ventileren, gaan met 
hen in dialoog, maar uiteindelijk nemen zij 
de beslissingen en houden ze de touwtjes in 
handen”, besluit Ria Vandermaesen.

Financiële aspecten van  
palliatieve thuiszorg

Palliatieve patiënten die thuisblijven, kunnen 
via hun huisarts een palliatief thuiszorgfor-
fait aanvragen. Dat bedraagt 638 euro. Na een 
maand kan er een tweede forfait aangevraagd 
worden. Dat is het maximum.
“Het forfait dient om extra kosten te dekken”, 
zegt Ria Vandermaesen, “zoals een elektrisch 
hoog-laagbed, palliatief verlof of gezinszorg. 
Wie bovendien een palliatief forfait krijgt, 
hoeft ook geen remgeld voor de huisarts en 
kinesitherapeut te betalen. Ook de thuisver-
pleegkundige mag dan een hoger forfait aanre-
kenen: dat bedrag is bedoeld voor de volledige 
beschikbaarheid (24 uur op 24) van de zorg. 
Voor de diensten van Panal hoeft de patiënt 
niet te betalen”, legt Ria Vandermaesen uit.
 
Panal zelf haalt haar middelen uit diverse hoe-
ken. De vzw krijgt bijdragen van de Vlaamse 
Gemeenschap, de FOD Volksgezondheid, het 
RIZIV, de Provincie Vlaams-Brabant, enkele 
steden, gemeenten en OCMW’s, de Vlaamse 
Liga tegen Kanker, serviceclubs en een aan-
tal donateurs, particulieren en bedrijven. 
“We houden ons hart vast voor de toekomst”, 
bekent Ria. “Door de interne Vlaamse staats-
hervorming dreigt de steun van de provincie 
vanaf 2014 weg te vallen en ook de zesde 
staatshervorming zorgt voor onzekerheid. Ho-
pelijk komt er snel duidelijkheid.”

palliatieve 
zorg

ria vanderMaesen, coördinator palliatief netwerK en thuiszorgequipe panal

“Aantal patiënten palliatieve thuis

zorg stijgt spectaculair”
Ria Vandermaesen: “Ik ben ervan 
overtuigd dat we door onze flexibele 
inzet hogere kosten vermijden. 
We voorkomen crisissituaties en 
onnodige ziekenhuisopnames door 
tijd te nemen, dingen uit te praten en 
te regelen.”
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In het verleden deed prof. Van Gorp al 
onderzoek naar de beeldvorming over de-
mentie en hoe we die kunnen bijsturen. 
Dat resulteerde in de campagne ‘Vergeet 
dementie, onthou mens’ van de Koning 
Boudewijnstichting, voor een meer even-
wichtige kijk op dementie.

De Koning Boudewijnstichting heeft u 
gevraagd om dezelfde oefening te maken 

intergene
rationaliteit 

werK aan de winKel voor een correcte beeldvorMing over ouderen

“We hebben allemaal baat bij 
meer nuance”

Prof. Baldwin Van Gorp: “23% van de 
maatschappij bestaat uit oudere men-
sen, maar hun stem weerklinkt maar 
voor 3% in de media. Dat is markant: 
nieuws vanuit het standpunt van een 
oudere is blijkbaar niet relevant.”

onlangs verscheen bij de Koning boudewijnstichting de studie Van over en out tot het zilveren goud. 
prof. baldwin van gorp, docent media en journalistiek aan de Ku leuven, biedt hierin enkele handvaten 
voor een meer genuanceerde beeldvorming over ouderen en de ouderenzorg. ook zorgvoorzieningen 
kunnen ermee aan de slag.

over de beeldvorming rond ouderen. 
Wat is daar de kern van het probleem?
Prof. Baldwin Van Gorp: Mensen heb-
ben schrik om oud(er) te worden, wat 
ervoor zorgt dat ze het plannen van hun 
oude dag systematisch uitstellen. Dat 
is een gevolg van hoe de samenleving 
over ouderen denkt. Het is intrigerend: 
we willen allemaal graag oud worden, 
maar waarom maken we het onszelf dan 

zo moeilijk? We hebben allemaal baat bij 
een meer genuanceerde visie op ouder-
dom. Ook in de manier waarop we over 
woonzorgcentra denken. In een bepaald 
artikel werden ze beschreven als ‘het 
voorgeborchte van de hel’. Onze angst 
voor het verlies van autonomie en voor 
aftakeling houdt ons bewust en onbe-
wust bezig. We beseffen dat oud worden 
de laatste fase is. Vroeger bood het ge-
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loof nog enig tegengewicht: we hielden 
ons daarmee vast aan de belofte van een 
beter leven na de dood, maar dat werkt 
steeds minder.

Over ouderen bestaan er zowel negatie-
ve als positieve vooroordelen. Negatieve 
stereotyperingen beschrijven bepaal-
de eigenschappen van ouderen: ze zijn 
traag, ouderwets, betweterig, eenzaam, 
naïef en hulpbehoevend. In reclame en 
tv-series wordt ouderdom dan weer ge-
romantiseerd met het valse beeld van de 
eeuwige jeugd, het drukke sociale leven 
en de grote financiële middelen.

In mijn onderzoek ben ik nagegaan hoe 
die beeldvorming tot stand komt. Achter 
elk stereotype schuilt namelijk een domi-
nant denkkader, een ‘frame’. Tegenover 
elk frame kunnen we een ‘counterframe’ 
plaatsen, waardoor we meer kunnen nu-
anceren. Het gaat dus niet over juist of 
fout. De angst voor aftakeling is reëel, 
maar er is wel plaats voor meer even-
wicht in het maatschappelijke debat en 
in de beeldvorming.

Kan u een concreet voorbeeld geven 
van zo’n frame en counterframe?
Tegenover het frame ‘angst voor het ver-
lies van autonomie en voor aftakeling’ 
kunnen we het counterframe ‘persoonlij-
ke ontplooiing’ plaatsen. Het ‘generatie-
conflict’ kunnen we counteren met ver-
halen van ‘solidariteit’. Het ‘afnemend 
nut’ van ouderen kunnen we nuanceren 
met voorbeelden van ouderen die nog 
veel betekenen voor de maatschappij.

In de beeldvorming over ouderen 
worden 60- en 85-jarigen over dezelf-
de kam geschoren. Doet de studie niet 
hetzelfde? Zou het niet kunnen dat de 
counterframes die u voorstelt vooral 
betrekking hebben op ouderen van 60 
tot 75 jaar en dat de frames nog altijd 
opgaan voor 85-plussers?
Er zal inderdaad wel een verschil zijn op 
basis van de leeftijd. De kans op aftake-
ling is sowieso groter bij een man van 
85 jaar dan bij een man van 65 jaar. En 
toch moeten we blijven nuanceren. Wie 
85 jaar is, gaat niet per definitie achter-
uit. Warren Buffet is net 83 jaar gewor-
den. Niemand zal hem associëren met 
‘aftakeling’. Ook veel gerenommeerde 
kunstenaars hebben op hoge leeftijd nog 
nieuwe artistieke paden verkend. Op 
elke leeftijd liggen mogelijkheden open. 
Vooral sociale contacten en relaties zijn 
belangrijk. Ook intergenerationeel. Voor 
veel jongeren is een bezoek aan hun 

grootouders in het woonzorgcentrum 
echter een ‘opgave’. Ouderen zeuren 
zogezegd te veel over de oorlog en hun 
kwaaltjes, terwijl jongeren bezig zijn met 
studeren, een lief vinden of werk zoeken. 
Maar ook hier mogen we niet zwart-wit 
denken. Nuance krijgt pas een kans als 
er meer contacten zijn tussen ouderen en 
jongeren. Al blijft het moeilijk. Ik ben er 
als docent bijvoorbeeld niet in geslaagd 
om dit jaar een student warm te maken 
voor een masterproef over het thema ou-
deren en beeldvorming. Psychische pro-
blemen, jongeren, kinderen... al wat je 
maar wilt. Maar ouderen niet, dat houdt 
hen niet bezig. Dat vinden ze geen aan-
trekkelijk thema.

Wat gebeurt er verder met de resul-
taten van uw onderzoek en met de 
‘handleiding’ om frames en counter-
frames te gebruiken bij de communi-
catie over ouder worden?
De communicatieprofessionals van zorg-
voorzieningen kunnen er in elk geval 
mee aan de slag. Misschien komt er ook 
weer een campagne van de Koning Bou-
dewijnstichting. Het gaat om een maat-
schappelijk fenomeen. Het is moeilijk 
om de vinger op de wonde te leggen en 
het probleem in een handomdraai op te 
lossen. We hebben vooral een groter be-
wustzijn nodig van hoe communicatie 
en beeldvorming werken. Ook de media 
kunnen hieruit lessen trekken. Journa-
listen gaan er te dikwijls van uit dat ze 
niet ‘framen’ en dat ze de werkelijkheid 
tonen zoals ze is. Maar je kan niet zonder 
frames. Iedereen vertrekt altijd vanuit 
een bepaald denkkader. We moeten ons 
daarvan bewust zijn.

In de studie verwijs ik naar een artikel 
in De Standaard over het onveiligheids-
gevoel bij ouderen. De kop bij het artikel 
luidt: Het verste dat ik durf te gaan, is de 
apotheek. Die titel zet de toon en speelt 
in op een verwachtingspatroon bij de le-
zer. Opmerkelijk genoeg komt er vanuit 
het artikel een veel genuanceerder beeld 
naar voren. Er komen ouderen aan het 
woord die helemaal niet zo passief en 
angstig zijn als de titel suggereert. Ik heb 
die journaliste opgebeld om te vragen 
waarom ze die titel had gekozen. ‘Om de 
aandacht van de lezer te trekken’, luidde 
haar antwoord. Ik zou liever meer even-
wicht zien in de titels.

U spreekt nu duidelijk als onderzoeker, 
maar u bent ook docent journalistiek. 
Stel dat een student deze titel verzint, 
zou u hem dan terechtwijzen? Puur 

journalistiek gezien werkte deze titel 
natuurlijk: hij zet immers aan tot lezen.
Ja, dat klopt. Toch vind ik dat een titel de 
volledige lading moet dekken. Ik stel me 
vragen over de verantwoordelijkheid van 
de media. Journalisten menen dat maat-
schappelijke betrokkenheid niet met 
objectiviteit strookt. Veel journalisten 
beschouwen zichzelf ook als de gemid-
delde lezer voor wie ze schrijven, terwijl 
vooral veel ouderen de krant lezen. De 
maatschappij bestaat voor 23 procent uit 
oudere mensen, maar hun stem weer-
klinkt maar voor 3% in de media. Dat is 
markant: nieuws vanuit het standpunt 
van een oudere is blijkbaar niet relevant.

Veel journalistiek werk wordt routineus 
gemaakt en dan verval je snel in frames. 
Even een stap achteruit zetten, een ander 
perspectief onderzoeken, een originele 
invalshoek... Daarvoor is er meestal geen 
tijd.

Ook het personeel in de ouderenzorg 
is vaak niet gelukkig met de ongenu-
anceerde manier waarop de media 
over ouderen en over woonzorgcentra 
berichten. Kan u als docent journalis-
tiek tips geven om het tij te doen ke-
ren?
Hoe kunnen we routinejournalistiek 
doorbreken? Door actief met counter-
frames te werken en oog te hebben voor 
opportuniteiten die zich voordoen. Zo 
publiceerde de Waalse krant La Meuse 
vorig jaar een artikel over een virtueel 
bowlingtoernooi met deelnemers uit 
verschillende woonzorgcentra. Uit de 
foto bleek dat ouderen wel degelijk mee 
zijn met technologische evoluties. Zulke 
verhalen werken. Bovendien moeten we 
het de journalisten gemakkelijk maken. 
Vergeet niet dat zij vier tot vijf teksten 
per dag moeten schrijven. Lever dus een 
kant-en-klaar en goed geschreven artikel. 
Hoe minder werk ze eraan hebben, hoe 
groter de kans op publicatie. Zorg ook 
voor sprekende foto’s. Al te vaak zie ik 
beelden van kale kamers van woonzorg-
centra, ook op hun eigen websites. Ik 
begrijp dat organisaties hun infrastruc-
tuur willen tonen en de privacy moeten 
respecteren. Maar toch: op elke foto moe-
ten personen staan, het liefst actieve en 
lachende mensen. Goede foto’s zijn be-
langrijk voor de beeldvorming.

Meer informatie over de studie Van over 
en out tot het zilveren goud op de website 
van de Koning Boudewijnstichting 
www.kbsfrb.be.
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Inspirerende verhalen uit het  
leven in het woonzorgcentrum

Catherine Zenner: “We verdelen het 
inspiratieboekje en de vele mooie 
verhalen ook onder journalisten. 

Misschien zal dat sommigen de ogen 
openen en aanzetten om ook eens 

met een andere bril naar de ouderen-
zorg te kijken.”

Meer en meer woonzorgcentra brengen bewoners in contact met kinderen en jongeren 
van alle leeftijden. hiervoor werken ze vooral samen met scholen, maar ook met andere 
verenigingen. stafmedewerker catherine zenner van zorgnet vlaanderen bundelde een 
aantal van deze mooie praktijkvoorbeelden in een inspiratieboekje. die verhalen kunnen 
andere woonzorgcentra op goede ideeën brengen, maar ook een bijdrage leveren om de 
negatieve beeldvorming over ouderenzorg bij te stellen.

intergene
rationeel

“We zijn al enkele jaren bezig met de 
negatieve beeldvorming over de oude-
renzorg in de pers te counteren”, zegt  
Catherine Zenner. “Persartikels met als 
kop Rusthuis Tristesse of die alleen maar 
inzoomen op de dingen die fout lopen, 
werken heel demotiverend voor de men-
sen die zich elke dag inzetten. Zij verdie-
nen beter. Ook voor oudere mensen is die 
eenzijdig negatieve berichtgeving een 
slag in het gezicht. Hoe moet iemand van 
80 jaar die binnenkort naar een woon-
zorgcentrum verhuist, zich voelen als hij 
al die ongenuanceerde artikels leest? Je 
zou van minder schrik krijgen.”

“Het heeft geen zin om een defensieve 
houding aan te nemen. Het is veel be-
ter om zelf met positieve verhalen naar 
buiten te komen en die ook in de media 
proberen te krijgen. Zo kan een meer ge-
nuanceerd beeld ontstaan. Daarom ver-
spreiden we geregeld beeldreportages 
met verhalen uit de praktijk. We hebben 
hiervoor een eigen YouTube-kanaal. Onze 
reportage als antwoord op de Panora-
ma-uitzending Het Grijze Gevaar is onder-
tussen al meer dan 1.300 keer bekeken.”

“Ook ons project ‘Intergenerationele sa-
menwerking’ past in het kader van een 
meer correcte beeldvorming”, meent 
Catherine Zenner. “Met de steun van de 
Koning Boudewijnstichting konden wij 
dit thema grondiger uitwerken. We willen 
hiermee inspiratie bieden aan de woon-
zorgcentra en mooie verhalen naar bui-
ten brengen. En die zijn er in elk geval in 
overvloed! Toen we een oproep lanceer-
den bij de woonzorgcentra, waren we zelf 
verrast door het grote aantal positieve re-
acties. Naast ons oorspronkelijk idee om 

bewoners ontMoeten jongere generaties
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een vijftal filmpjes te maken, hebben we 
dan ook beslist om de praktijkverhalen 
in een inspiratieboekje te bundelen. Het 
boekje bevat heel concrete voorbeelden 
van hoe woonzorgcentra samenwerken 
met peuters, kleuters, kinderen en jonge-
ren. Wat doen ze, hoe pakken ze het aan, 
wat zijn de kansen en de valkuilen...? Je 
leert het allemaal uit de ervaringen van 
collega’s.”

Verwenbeurt
“Zo blijkt de combinatie van ouderen 
met dementie met de doelgroep kleuters 
heel goed te werken. Kleuters letten im-
mers niet op de verwardheid van de ou-
deren als ze bijvoorbeeld samen aan het 
knutselen zijn; ze doen gewoon voort. 
Dat motiveert de bewoners, ze voelen 
zich aangesproken op hun capaciteiten 
en het brengt mooie herinneringen naar 
boven.”

Daarnaast bevat het inspiratieboekje ook 
praktijkvoorbeelden van kinderen uit de 
lagere school en van middelbare scho-
lieren die samen dingen doen met bewo-
ners van het woonzorgcentrum. “Heel 
mooi vond ik bijvoorbeeld het initiatief 

van wzc Maria Boodschap in Niel. Bewo-
ners gingen er op bezoek in het nabijge-
legen Technisch Atheneum Den Biezerd. 
De mannen konden hun hart ophalen in 
de afdeling hout en bouw, terwijl de vrou-
wen een verwenbeurt kregen van leerlin-
gen van de derde graad haartooi. Een 
mooi filmpje daarvan vind je op het You-
Tube-kanaal van Zorgnet Vlaanderen.”

Bij het opzetten van intergenerationele 
projecten neem je best een aantal regels 
in acht. “De ervaring leert dat eenmalige 
initiatieven niet werken”, zegt Catherine 
Zenner. “Als je kinderen maar één keer 
met bewoners van een woonzorgcentrum 
in contact brengt, dan is de kans groot 
dat ze met een negatief beeld van oude-
re mensen naar huis gaan. Pas als ze el-
kaar  vaker zien, leren ze elkaar kennen 
en waarderen. En dan wordt de beeld-
vorming wel positief.”

“Woonzorgcentra die intergenerationeel 
werken, halen daar veel voldoening uit. 
Al mag je ook de inspanning niet onder-
schatten. Zeker nu de zorgbehoevend-
heid bij bewoners hoger ligt dan vroeger, 
is dat niet altijd evident. En toch. Als je 
ziet hoeveel sfeer en vrolijkheid deze 

mooie projecten teweegbrengen, dan 
weet je dat het de moeite is om hierin te 
investeren. De woonzorgcentra die ermee 
beginnen, gaan er in elk geval ook mee 
door. Het beste is om met een beperkt 
initiatief te starten en dat geleidelijk aan 
te laten groeien en uit te breiden. Ter in-
spiratie krijgen alle woonzorgcentra van 
Zorgnet Vlaanderen alvast het boekje 
met praktijkvoorbeelden. Daarin staan 
ook nog heel wat tips.”

“We verdelen het inspiratieboekje en de 
vele mooie verhalen ook onder journalis-
ten. Misschien zal dat sommigen de ogen 
openen en aanzetten om ook eens met 
een andere bril naar de ouderenzorg te 
kijken”, hoopt Catherine Zenner.

‘Inspiratieboek Dialoog tussen jong en 
oud’ is een uitgave van Zorgnet Vlaan
deren. Het boekje kadert ook binnen het 
project ‘Vroeger nadenken over later’ van 
de Koning Boudewijnstichting. Zie ook 
www.zorgnetvlaanderen.be (Rubriek: Pu
blicaties)

Op het YouTubekanaal van Zorgnet 
Vlaanderen vindt u vijf filmpjes met in
spirerende praktijkvoorbeelden.

studenten, Kinderen en ouderen saMen in één project

Wijsheid verjaart niet
contacten tussen generaties zijn voor alle leeftijdsgroepen zinvol en leerzaam. toch zijn ontmoetingen 
tussen ouderen en jongeren in onze samenleving niet vanzelfsprekend. uit europees onderzoek blijkt 
dat 59% van de ouderen in belgië weinig of geen contact meer heeft met jongeren, inclusief hun eigen 
kleinkinderen. hier wil de erasmushogeschool brussel iets aan doen, ze brengt elk jaar studenten, 
leerlingen én bewoners samen rond een project. inge de paepe van het departement onderwijs & 
pedagogie van de erasmushogeschool vertelt er meer over.

“Het gebrek aan contacten tussen genera-
ties leidt tot vooroordelen en angst voor 
het onbekende”, zegt Inge De Paepe. “Het 
beeld dat jongeren en ouderen van elkaar 
hebben, is vaak ongenuanceerd. Het re-
sultaat is dat ze naast elkaar leven. Dat 
is jammer, want het contact tussen gene-
raties draagt bij tot een stabiele, geïnte-
greerde samenleving met een sterke  
sociale cohesie.”

“Het is duidelijk dat ouderen en jonge-
ren verschillen. Ze zijn opgegroeid in 

andere tijden, communiceren anders, 
hebben andere vaardigheden, kennis, 
normen en waarden. Maar het zijn net 
die verschillen die intergenerationele 
projecten boeiend en succesvol maken. 
Daardoor kunnen de leeftijdsgroepen 
van elkaar leren. Bovendien zijn er ook 
voldoende elementen die hen binden. 
Kinderen en ouderen hebben beiden 
een minder duidelijke sociale rol en zijn 
allebei meer dan anderen aangewezen 
op de buurt. Bovendien delen ze enke-

le fundamentele basisbehoeften, die 
ze moeilijker kunnen invullen dan de 
middengeneratie: het gevoel van zinvol 
en nuttig te zijn, de behoefte aan een 
identiteit, de behoefte aan acceptatie en 
geborgenheid,…”

Valkuilen
Toch lopen intergenerationele contacten 
niet altijd van een leien dakje, beseft ook 
Inge De Paepe. “Met veel enthousiasme 
worden er allerlei ontmoetingen georga-

17   |   september 2013
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niseerd. Soms blijft het verwachte succes 
echter uit: de kinderen en ouderen ko-
men nauwelijks met elkaar in contact en 
de negatieve stereotypen worden eerder 
versterkt dan ontkracht. Blijkbaar kan 
het dus ook fout gaan. Onderzoek leert 
dat verschillende elementen noodzake-
lijk zijn voor succes. Zo moet de activiteit 
inspelen op de wensen en behoeften van 
beide leeftijdsgroepen. Bovendien is er 
direct contact nodig. Een zangopvoering 
van kinderen kan dan wel plezant zijn, 
maar ze zal weinig effect hebben als er na 
het optreden geen direct contact is tussen 
de bewoners en de kinderen. Ook eenma-
lige contacten helpen niet. Integendeel 
zelfs. Uit Amerikaans onderzoek bleek 
dat kinderen die één keer of sporadisch 
een tehuis bezochten, een negatiever 
plaatje van ouderen hadden dan hun 
leeftijdsgenoten. Hun beeld van de zie-
lige, hulpbehoevende, aan een rolstoel 
gekluisterde oudere was nog versterkt. 
Bij kinderen die regelmatig en voor lan-
gere tijd op bezoek gingen, zag men daar-
entegen een positieve verandering in de 
beeldvorming. Zij zagen ouderen als ple-
zierige, vriendelijke mensen met wie ze 
kunnen praten en spelen. Niet het beeld 
van de oude man in een rolstoel bleef bij 
hen hangen, maar wel dat van de oude 
man met de vriendelijke glimlach die met 
hen speelt.”

Raadsel
“Voor het intergenerationeel project  
Wijsheid verjaart niet werkt de Eras-
mushogeschool samen met wzc Sint- 
Jozef in Moerzeke van Zorgnetwerk Tren-
to en de Vrije Basisschool De 5-sprong”, 

vertelt Inge De Paepe. “Tweedejaarsstu-
denten van de opleiding tot leerkracht 
in het lager onderwijs bereiden een pro-
jectweek voor, waarin leerlingen uit het 
vierde, vijfde en zesde leerjaar met de 
hoogbejaarde bewoners van wzc Sint- 
Jozef samenwerken. We vormen telkens 
vier groepen en elke groep gaat één dag 
langs in het woonzorgcentrum, zodat de 
belasting voor de ouderen niet te zwaar 
wordt. Op de eerste dag van de pro-
jectweek voeren de hogeschoolstudenten 
een show op. Daarin zit een verhaal met 
een raadsel in verwerkt. Dat moeten de 
leerlingen en de bewoners in de loop van 
de week samen oplossen met behulp van 
allerlei activiteiten, zowel in klas als in 
het woonzorgcentrum. Op vrijdag sluit de 
projectweek opnieuw af met een toneel-
stukje, waarin het raadsel zijn ontkno-
ping kent. Het leuke en het spannende is 
dat de bewoners en de leerlingen mee het 
einde van het verhaal bepalen.”

“Voor de studenten die de opleiding 
tot leerkracht volgen, is het altijd even 
schrikken als ze horen dat we naar het 
woonzorgcentrum trekken. ‘Wat hebben 
wij, die met kinderen willen werken, 
daar te zoeken?’, vragen ze zich af. Ze 
zijn het niet gewoon om met mensen 
van 90-plus om te gaan. Maar dat ver-
andert snel als ze merken dat je met ou-
dere mensen op dezelfde manier kunt 
omgaan als jongeren onder elkaar. Ze 
zijn verbaasd over wat de bewoners nog 
allemaal kunnen en weten en over hoe 
grappig ze soms uit de hoek kunnen ko-
men. Ja, in die week ontstaan er soms 
zelfs vriendschappen.”

“De leerlingen van de Vrije Basisschool De 
5-sprong hebben minder drempelvrees. Al 
sinds de kleuterschool doen ze elk jaar ac-
tiviteiten samen met de bewoners van het 
woonzorgcentrum. Onze eigen kinderen 
gaan er ook naar school en we zien dat ze 
heel spontaan en open omgaan met oude-
re mensen. Dat bepaalt ook het succes van 
ons project, want de leerlingen trekken als 
het ware de studenten mee in hun interac-
tie met de bewoners.”

“Voor de bewoners zelf is de projectweek 
een zware, maar vooral ook een heel ple-
zante tijd. Leven in de brouwerij brengen, 
is altijd leuk. En zo hebben ze eens een 
andere leeftijdsgroep om mee te praten. 
Het mooie is dat zowel de ouderen als de 
studenten zelf vroegen om ook eens zon-
der de lagereschoolkinderen iets met el-
kaar te doen. Zo hadden we een beelden-
de activiteit, waarbij bewoners verhalen 
van vroeger vertelden en studenten daar 
een tekening bij maakten. Elk jaar spelen 
de studenten en de bewoners ook een 
wedstrijd zitnetbal tegen elkaar. In het 
begin van de wedstrijd zijn de studenten 
altijd heel voorzichtig en bang om die fra-
giele hoogbejaarden pijn te doen. Maar 
als ze eenmaal doorhebben hoe kras die 
mannen en vrouwen nog uit de hoek kun-
nen komen, gaan ze er helemaal voor. 
Het is heel mooi om te zien hoe jongeren 
de vitaliteit van ouderen ontdekken!”

Dit project werd bekroond met de Award 
of the European Year of Active Ageing and 
Solidarity between Generations 2012’ van 
de Europese Commissie.
www.wijsheidverjaartniet.be

intergene
rationeel
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het wordt een druk najaar voor federaal volksvertegenwoordiger 
nathalie Muylle (cd&v). zowel de erkenning van klinisch 
psychologen als de uitvoeringsbesluiten over de alternatieve 
geneeswijzen – twee dossiers waarin ze zich heeft vastgebeten 
– staan hoog op de agenda. daarnaast maakt ze zich klaar voor 
het grote debat over een nieuwe zorgorganisatie, gekoppeld aan 
een hedendaags financieringsmodel. bovendien is ze sinds kort 
bestuurder van az delta, het grote fusieziekenhuis dat in roeselare 
vorm krijgt. stof genoeg voor een boeiend gesprek.

“We zijn toe aan een  

fundamenteel debat”

interview Met federaal volKsvertegenwoordiger nathalie Muylle (cd&v)

beleid

“Het is nu of nooit voor de klinisch psy-
chologen”, opent Nathalie Muylle strijd-
vaardig. “Mijn voorganger Luc Goutry 
(CD&V) had in 2010 een akkoord met alle 
partijen, maar even later viel de regering. 
De jongste maanden komt er opnieuw 
schot in de zaak. Vlaams minister van 
Welzijn Jo Vandeurzen heeft het belang 
van klinisch psychologen en psychothe-
rapie onderstreept in zijn suïcideplan, en 
ook in Wallonië beweegt er een en ander. 
Voorts wijzen studies van onder andere 
het RIZIV en Itinera uit dat in de geeste-
lijke gezondheidszorg te veel behande-
lingen alleen met medicatie gebeuren, 
terwijl psychologische behandelingen 
een wezenlijk onderdeel van elke verzor-
ging moeten vormen.”

“De titel klinisch psycholoog bestaat 
sinds 1993 en is dus beschermd, maar 
er is geen erkenning als gezondheidsbe-
roep. Zowel de klinisch psychologen als 
de orthopedagogen zitten daardoor in 
een grijze zone. Daarnaast heeft de psy-
chotherapie helemaal geen erkenning of 
titel. Iedereen kan ‘psychotherapeut’ op 
zijn visitekaartje zetten. Dat zet de deur 
voor misbruiken wagenwijd open.”

“De situatie in Wallonië verschilt van die 
in Vlaanderen en dat is een van de re-
denen waarom dit proces zo moeizaam 
verloopt. Ik heb de jongste maanden met 
heel veel mensen uit beide landsdelen 

gesproken. In Wallonië zijn er veel meer 
psychotherapeuten en bovendien ver-
schilt hun voortraject duidelijk van dat 
in Vlaanderen. Daarom hoor je minister 
Onkelinx altijd over psychotherapie be-
zig en veel minder over klinisch psycho-
logen. In Vlaanderen is het andersom. 
Het is nochtans duidelijk: als we resul-
taten willen halen, moeten we beide be-
roepen in één beweging erkennen. Ik heb 
de hand gereikt naar de minister, die op 
haar beurt ondertussen al twee keer met 
alle partijen aan tafel is gaan zitten.”

“Ons voorstel dat nu voorligt, bestaat 
uit twee luiken. Enerzijds moeten we de 
klinisch psychologen en de orthopeda-
gogen als gezondheidsberoep erkennen 
binnen KB 78 (het Koninklijk Besluit dat 
de gezondheidsberoepen definieert, red.). 
Het voorstel omschrijft de definitie van 
een klinisch psycholoog en orthopeda-
goog; installeert een raad die toeziet op 
de toegestane handelingen, opleidings-
voorwaarden en bijkomende vorming; 
organiseert een erkenningscommissie 
die de erkenningen kan afleveren en in-
trekken en start tuchtprocedures en alles 
wat daarbij hoort. Anderzijds komt er een 
erkenning psychotherapie als bijzondere 
beroepstitel, dus buiten KB 78.” 

“Nieuw is het voorstel om de opleiding 
tot psychotherapeut op te splitsen in 
twee luiken. Als basis is minstens een 

bachelor van 180 studiepunten in een ge-
zondheidsdomein nodig: verpleegkunde, 
toegepaste psychologie… Daarbovenop 
komt een voortgezette opleiding van 240 
studiepunten (vier jaar opleiding, red.) tot 
psychotherapeut in een erkende oplei-
ding. Vooraleer de kandidaat kan starten 
aan de opleiding psychotherapie, moet 
hij een aantal specifieke vakken afgelegd 
hebben, bijvoorbeeld over diagnostiek, 
psychofarmacologie, neuropathologie… 
Concreet: wie vandaag arts of klinisch 
psycholoog is, zal normaal meteen de 
opleiding psychotherapie kunnen star-
ten. Een verpleegkundige daarentegen 
zal eerst een brugprogramma moeten 
volgen met bijkomende vakken voor hij 
of zij de voortgezette opleiding kan aan-
vatten. Welke bijkomende opleidingen 
het juist worden, ligt nog op tafel, maar 
voor ons is de supervisie door de univer-
siteiten belangrijk. Daardoor komt het 
brugprogramma al zeer snel in de buurt 
van een vier- à vijfjarige masteropleiding. 
We pleiten ook voor een dubbele titel, bij-
voorbeeld psycholoog-psychotherapeut 
of verpleegkundige-psychotherapeut. Zo 
is ook voor de patiënt het voortraject dui-
delijk.” 

“Deze voorstellen zullen heel wat wijzi-
gen op het terrein en zeker in Wallonië 
zullen ze een grote impact hebben. Daar-
om moeten er duidelijke overgangsmaat-
regelen komen: we kunnen het werkveld 
niet negeren. Voor ons blijven dezelfde 
uitgangspunten van belang: de bachelor-
opleiding als minimum, bewezen jaren 
klinische ervaring en de overgangsmaat-
regelen beperken in de tijd.”

“Dat is in een notendop ons voorstel 
aan minister Onkelinx”, vertelt Nathalie 
Muylle. “Hiervoor is een duidelijk draag-
vlak aan het groeien, ook in Wallonië. Het 
zou mooi zijn als we tegen Nieuwjaar een 
akkoord hebben, want daarna komen de 
verkiezingen dichterbij en dat is niet het 
goede moment om gedurfde beslissingen 
te nemen. Het was vaak een eenzame 
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strijd om te komen waar we nu staan, al 
heb ik mij altijd gesteund gevoeld door 
het werkveld. Wat ons betreft, komt er 
in geen geval een erkenning psychothe-
rapie zonder een erkenning klinisch psy-
choloog. Beide samen zijn haalbaar.”

“Als de erkenning er is, kunnen we de 
terugbetaling bekijken. Momenteel doen 
de ziekenfondsen al inspanningen. In de 
toekomst kunnen we dit best in een gro-
ter kader van de integrale financiering 
van ggz-zorgtrajecten opnemen.”

Osteopathie
Een ander dossier dat al jaren aansleept, 
is de Wet Colla over de ‘alternatieve ge-
neeswijzen’. Ook hier zit nu schot in.  
“De wet dateert van 1999, maar we wach-
ten nog altijd op de uitvoeringsbeslui-
ten”, licht Nathalie Muylle toe. “Concreet 
gaat het over homeopathie, osteopathie, 
chiropraxie en acupunctuur. Minister 

Onkelinx heeft zich geëngageerd om hier 
eindelijk werk van te maken. We steunen 
haar actie, vooral vanuit de noodzaak om 
de patiënt te beschermen.”

“We hebben al beslist om homeopathie 
alleen aan artsen toe te vertrouwen. 
Vandaag zijn er in België ook een 40-tal 
niet-artsen die homeopathie aanbieden, 
maar dat zal niet meer kunnen. Een goe-
de zaak voor de patiënten.”

“Het dossier osteopathie ligt gevoeliger. 
We spreken over 1.500 osteopaten die 
jaarlijks meer dan 700.000 patiënten be-
handelen, samen goed voor meer dan 1,4 
miljoen raadplegingen. De patiënttevre-
denheid ligt hoog. Hetzelfde geldt voor 
de chiropraxie. We vinden beide terug 
in revalidatieteams in ziekenhuizen en 

meer en meer zijn er naar hen doorver-
wijzingen vanuit de eerste en de tweede 
lijn . Ook het Kenniscentrum, dat behoor-
lijk scherp is voor homeopathie, spreekt 
over medische evidentie bij de behande-
lingen van nekpijn en lage rugpijn. En de 
ziekenfondsen nemen al een tijd een deel 
van de terugbetaling op zich.”

“Alleen ontbreekt vandaag elk kader voor 
osteopaten en chiropractors. Het beroep 
of de titel zijn niet erkend. Ons doel is 
om de patiënt te beschermen. Ook de 
osteopaten zelf zijn vragende partij. Ze 
zijn zelfs naar de rechtbank gestapt om 
uitvoeringsbesluiten af te dwingen. Vóór 
het einde van de legislatuur moet er dus 
een oplossing komen.”

“De Paritaire Commissie stelt aan de 
minister voor om osteopaten in de toe-
komst een masteropleiding te laten vol-
gen. Daar wringt het schoentje. Bij de 
universiteiten is er niet veel animo om 
een master osteopathie te organiseren. 
Alleen de ULB heeft momenteel al zo’n 
masteropleiding, de VUB wacht af en ook 
de andere universiteiten houden de boot 
voorlopig af, allicht uit vrees voor hun 
opleidingen kinesitherapie. 80% van de 
osteopaten heeft immers een opleiding 
kinesitherapie gevolgd, met een aanvul-
lende opleiding osteopathie. Verder is 
er nog onduidelijkheid over een al dan 
niet dubbele titel. Kiezen we voor een ki-
nesist-osteopaat of opteren we voor één 
titel? Ook daarover zit nog niet iedereen 
op één lijn.”

“Over acupunctuur heeft nog geen hoorzit-
ting plaatsgevonden, maar dat komt nog.”

Fundamenteel debat
Los van deze concrete dossiers vindt 
Nathalie Muylle het hoog tijd voor een 
breder en fundamenteler debat over de 
gezondheidszorg. “Sinds 2007 ben ik lid 
van de commissie Volksgezondheid”, 
vertelt ze. “Ik heb het gevoel dat we de 
voorbije jaren vooral in de marge hebben 
gewerkt. Begrijp me niet verkeerd: we 
hebben waardevolle resoluties en voor-
stellen behandeld, maar we hebben het 
fundamentele debat te weinig gevoerd. 
De korte termijn staat vaak voorop. We 
zijn dringend toe aan een nieuwe zor-

gorganisatie en een aangepaste finan-
ciering. Het ziekenhuiscongres Together 
we care van Zorgnet Vlaanderen kwam 
op het gepaste moment. Ik hoop dat elke 
partij zich hierover in het najaar buigt, 
want we staan voor grote uitdagingen. Bij 
CD&V bereiden we het debat alvast voor 
in aanloop naar het Innesto Congres mid-
den november.”

“In 2010 voerde ik mee de regeringson-
derhandelingen voor CD&V over het the-
ma gezondheidszorg. Toen was de tijd 
voor verandering nog niet rijp. Maar het 
draagvlak is gegroeid. Minister Onkelinx 
weet dat ook. Tot nu toe bleef ze op ‘ge-
makkelijke’ dossiers besparen. Maar de 
vergrijzing, het toenemende belang van 
chronische ziekten en multimorbiditeit, 
en de budgettaire krapte nopen ons tot 
meer ingrijpende keuzes. We moeten 
erin slagen om binnen het huidige bud-
get méér te doen. Dat kan door de over-
consumptie aan te pakken en meer in te 
zetten op kwaliteit gekoppeld aan finan-
ciering. De volgende federale minister 
van Volksgezondheid krijgt een enorme 
verantwoordelijkheid. Minister Onkelinx 
heeft ons in oktober een roadmap voor 
verandering beloofd. Inhoudelijk mogen 
we niet veel verwachten, maar het wordt 
een belangrijke eerste stap. We moeten 
een tijdspad vastleggen, bestaande fi-
nancieringsmodellen evalueren en les-
sen trekken uit gebeurtenissen in het 
buitenland. De contouren van de hervor-
ming zullen we in het federale regeerak-
koord 2014 moeten opnemen.”

“Sinds begin 2013 ben ik bestuurder van 
AZ Delta, het fusieziekenhuis in Roesela-
re dat tegen 2015 operationeel moet zijn. 
Dat maakt de discussie voor mij nog een 
stuk concreter. Het nieuwe ziekenhuis zal 
1.200 bedden tellen, verspreid over drie 
locaties. Op dit ogenblik zijn we bezig met 
de fundamenten te leggen. AZ Delta is ook 
één van de vijf pilootprojecten over stake-
holdersparticipatie. Het doel is om te on-
derzoeken hoe we de diverse stakeholders 
(patiënten, huisartsen, diverse zorgacto-
ren in de regio...) actief in het ziekenhuis-
beleid kunnen betrekken. Elke stakehol-
dersgroep kijkt traditioneel vanuit zijn 
eigen casuïstiek, verwachtingen en erva-
ringen. We moeten echter proberen om die 
casuïstiek samen te overstijgen, ten voor-

Tegen eind dit jaar moet een 
erkenning van de klinisch 

psychologen, orthopedagogen 
en psychotherapeuten rond 

zijn. Daarnaast krijgen 
ook osteopathie en andere 

alternatieve geneeswijzen een 
wettelijk kader. 
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Federaal volksvertegenwoordiger Nathalie Muylle:  
“Wat ons betreft, komt er in geen geval een erkenning 
psychotherapie zonder een erkenning klinisch psycholoog. 
Beide samen zijn haalbaar.”

dele van een betere kwaliteit en een open 
en constructieve communicatie.”

Ereloonsupplementen
Vlak voor de zomer kwam Nathalie Muyl-
le onder vuur te liggen van artsenleider 
Marc Moens. Aanleiding was de discussie 
rond haar voorstel om de honorarium-
supplementen in eenpersoonskamers 
te plafonneren tot 100%. “De ereloon-
supplementen op tweepersoonskamers 
zijn afgeschaft (voor opnames met over-
nachting). Dat hebben we in het regeer-
akkoord afgesproken. Ik heb er tijdens 
de regeringsonderhandelingen voor ge-
streden om ook de ereloonsupplementen 
in eenpersoonskamers aan banden te 
leggen, maar dat was vooral vanuit libe-
rale hoek onbespreekbaar. Toch heb ik 
begin dit voorjaar ons wetsvoorstel daar-
over opnieuw ingediend. Ik weet dat we 
hierover geen consensus hebben, maar 
ik wou een signaal geven. We moeten dit 
meenemen in het kader van een nieuw fi-
nancieringsmodel. Door honorariumsup-
plementen in tweepersoonskamers bij 
daghospitalisatie toch nog toe te laten, 
hebben we het akkoord al serieus uitge-
hold. Ik was ook ontgoocheld toen het 
artsensyndicaat BVAS naar het Grond-
wettelijk Hof stapte om de schrapping 
in de tweepersoonskamers (bij klassieke 
opnames) aan te vechten. Hiermee verde-
digen ze nog hooguit 17 ziekenhuizen. Ik 
verwacht van artsenverenigingen dat ook 
zij hun verantwoordelijkheid nemen in 
dit debat, evengoed als ziekenfondsen, 
de ziekenhuiskoepels… Ik ben de eerste 
om te pleiten voor een billijke vergoeding 
voor artsen, ook voor hun intellectuele 
prestaties. Het is hoog tijd, iedereen moet 
mee in het bad. Lukt dat niet, dan wordt 
alleen de patiënt de dupe. Blijkbaar lag 
dit zeer gevoelig bij dr. Moens. Hij ver-
weet mij een gebrek aan kennis, maar 
ook in zijn uitval las ik heel wat onjuiste 
informatie. Naar aanleiding van de arti-
kels in Artsenkrant kreeg ik ook heel wat 
positieve reacties, ook van artsen. Vol-
gens mij beseft dr. Moens zeer goed dat 
de veranderingen niet tegen te houden 
zijn. We moeten elkaar de hand reiken 
en samen de gezondheidszorg van de 
toekomst uittekenen. We hebben er alle-
maal alleen maar bij te winnen”, besluit 
Nathalie Muylle.
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“Via de aanvullende verzekering van 
hun leden betalen de ziekenfondsen 
sinds enige tijd al bepaalde vormen van 
psychotherapie of klinische psycholo-
gie terug”, zegt Bart Van Hoof, raad-
gever Geestelijke Gezondheidszorg op 
het kabinet van minister Vandeurzen. 
“Elke mutualiteit bepaalt zijn eigen 
voorwaarden, er zit dan ook weinig lijn 
in de terugbetaling van psychotherapie. 
Het probleem is dat goede criteria ont-
breken. Tijdens een overleg tussen de 
mutualiteiten en minister Vandeurzen 
in januari 2013 is er daarom afgespro-
ken om een commissie op te richten 
om die referentiecriteria te bepalen. 
Naast de ziekenfondsen zijn ook de 
koepelorganisaties, waaronder Zorgnet 
Vlaanderen, de Centra voor Geestelijke 
Gezondheidszorg, de Vlaamse Vereni-
ging van Psychiaters, de Vlaamse Ver-
eniging voor Klinische Psychologie  en 
de drie universiteiten betrokken. Vlak 
voor de zomer was een eerste sneuvel-
nota klaar. Daarover wordt nu verder 
overlegd en als alles mee zit, kunnen 
we  op heel korte termijn een overeen-
stemming bereiken.”

“Het voordeel van gezamenlijke refe-
rentiecriteria is dat we, in afwachting 
van een definitief akkoord op federaal 
niveau, in Vlaanderen toch al stappen 
naar een eengemaakt beleid kunnen 
voeren. We willen hiermee ook invloed 
uitoefenen op het federale debat. Een 
erkenning van psychotherapie en kli-
nische psychologie is niet alleen erg 

vlaaMse overheid en zieKenfondsen steMMen violen in afwachting van riziv-terugbetaling

Lage drempel voor psychotherapie  
belangrijk in kader van suïcide
preventie
hoewel de erkenning en de eventuele terugbetaling van psychotherapie en 
klinische psychologie federale en riziv-aangelegenheden zijn, toch volgt ook 
de vlaamse overheid dit dossier van nabij op. op initiatief van vlaams minister 
jo vandeurzen, en in afwachting van een akkoord op federaal en riziv-niveau, 
werken de ziekenfondsen aan gezamenlijke criteria voor een terugbetaling via de 
aanvullende verzekering.

belangrijk voor ons, maar ook voor de 
ziekenfondsen. Erkenning is een eerste 
stap, die er vooral moet voor zorgen dat 
de zogenaamde ‘charlatans’ verdwij-
nen. Vandaag kan iedereen zich immers 
psychotherapeut noemen. Erkenning 
is ook een noodzakelijke voorwaarde 
voor eventuele latere terugbetaling 
door het RIZIV. Zolang die terugbeta-
ling niet geregeld is, vullen de mutu-
aliteiten de noden in van hun leden 
via de aanvullende verzekeringen. Die  
stellen immers heel veel vragen voor 
terugbetaling. Vandaag betaalt het ene 
ziekenfonds alleen voor jongeren en tot 
maximum zes sessies, terwijl een an-
der ziekenfonds totaal andere criteria 
hanteert. Dat schept verwarring bij de 
mensen, die nog vergroot wordt door de 
vele verschillende stromingen en akten 
binnen de psychotherapie en de klini-
sche psychologie. Daarom proberen we 
daarin meer structuur te krijgen.”

Suïcideplan
Voor de Vlaamse overheid past het stre-
ven naar terugbetaling van psychothe-
rapie en klinische psychologie onder 
meer in het actieplan voor de preventie 
van suïcide. Dat actieplan wil tegen 
2020 het aantal zelfdodingen in Vlaan-
deren met 20 procent doen dalen in ver-
gelijking met het jaar 2000.

“Diverse onderzoeken tonen aan dat 
een laagdrempelige toegang tot psy-
chotherapie en klinische psychologie 

het verschil kan maken in de preven-
tie van suïcide”, vertelt Bart Van Hoof. 
“Hoe lager de drempel om psychothera-
pie te volgen als daar nood aan is, hoe 
beter. Als een huisarts in Nederland 
bij een patiënt comorbiditeit met een 
psychisch probleem vaststelt – wat bij-
voorbeeld bij één op vijf patiënten in 
Vlaanderen het geval is  – dan zal hij 
zijn patiënt meteen naar een psycho-
loog of een psychotherapeut verwijzen 
waarmee hij in een gedeelde praktijk 
samenwerkt. Een aantal sessies wordt 
er sowieso terugbetaald. 

In ons land is de brug naar de psycho-
therapie een stuk minder evident. Wij 
zoeken de oplossing graag in een pille-
tje. Vandaar ook onze hoge consump-
tiecijfers van medicatie. Maar ook onze 
cijfers van het aantal zelfdodingen zijn 
hoog. In Vlaanderen tellen we 17 tot 18 
zelfdodingen op 100.000 mensen; in 
Nederland gaat het om 11 tot 12 mensen 
op 100.000. Dat is een merkelijk verschil 
voor twee culturen die zo dicht bij elkaar 
liggen. Hoewel we geen harde bewijzen 
hebben, vermoeden we dat de terug-
betaling van psychotherapie daar voor 
iets tussen zit. De Vlaamse overheid is 
dan ook blij met het engagement van de 
ziekenfondsen om mee te werken aan 
een financieel toegankelijke geestelijke 
gezondheidszorg door meer eenvormige 
criteria voor de aanvullende verzekering 
te regelen. We hebben onze expertise 
dan ook graag aangeboden om goede 
criteria te helpen vastleggen.”
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“We onderschatten te vaak  
de talenten van onze medewerkers”
flanders synergy wil in overleg met de zorgsector, de werkgevers 
en de vakbonden nieuwe wegen verkennen naar een innovatieve 
arbeidsorganisatie. iedereen beseft dat verandering nodig is. 
“stapsgewijs organiseren en zelfsturende teams kunnen een 
oplossing bieden”, zegt psycholoog en projectleider claude 
Missiaen van flanders synergy.

“Vier jaar geleden werd Flanders Synergy, 
een spin-off van de KU Leuven, opgericht 
als een kenniscentrum dat zich focust op 
innovatieve arbeidsorganisatie. Minder 
hiërarchie, plattere structuren, zelfstu-
ring en gestroomlijnde processen zijn de 
sleutelbegrippen. Door in te grijpen in 
de organisatiestructuur zelf verhogen de 
efficiëntie en de kwaliteit van de arbeid”, 
vertelt Claude Missiaen.

“Door de vergrijzing zal de vraag naar 
zorg de komende decennia spectaculair 
toenemen. Bij steeds meer zorgvoorzie-
ningen groeit het besef dat de huidige 
manier van zorgregeling niet duurzaam 
is. Een aantal organisaties heeft ons al ge-
contacteerd voor advies. Daarom hebben 
we nu een project ontwikkeld op maat 
van de zorgsector: ZIRKO, wat staat voor 

Zorgorganisaties Innovatief, Responsief, 
Krachtig en Kwaliteitsvol Ontwikkelen. 
Het plan is vooral ontworpen voor de 
thuiszorg en de residentiële ouderen-
zorg, maar ook ziekenhuizen kunnen het 
gebruiken.” Zorgnet Vlaanderen is een 
belangrijke partner bij de realisatie en 
uitbouw van het ZIRKO-project. 

“De zandloperfiguur toont de kern van 
het probleem. Aan de linkerkant van de 
zandloper hebben we de vraagzijde van 
de zorg geformuleerd. Door de dubbele 
vergrijzing – meer ouderen én meer ou-
deren van hoge leeftijd – is er niet alleen 
nood aan méér zorg, maar tegelijkertijd 
wordt die zorg ook complexer. Rechts van 
de zandloper staat het huidige zorgaan-
bod. We ervaren vandaag al een schaar-
ste op de arbeidsmarkt, het regelgevend 

kader is niet altijd faciliterend en de taak-
verdeling is te strikt. Als we naar de zor-
gorganisaties kijken, dan vallen enkele 
zaken op. Het zorgpersoneel is erg gemo-
tiveerd. De werkbaarheidsmonitor van de 
Stichting Innovatie en Arbeid bewijst dat 
overtuigend. Op het vlak van motivatie, 
leermogelijkheden en werk-privébalans 
scoren zorgmedewerkers significant be-
ter dan andere werknemers in Vlaande-
ren. Toch zijn er ook pijnpunten. Zo geven 
zorgmedewerkers veel vaker dan andere 
werknemers aan dat hun job emotioneel 
belastend is (45,6% tegenover 17,8%). 
Een tweede vaststelling is de relatief hoge 
en stijgende werkdruk. Beide pijnpunten 
leiden echter niet tot minder motivatie en 
meer werkstress in vergelijking met an-
dere werknemers. Zorgverleners zien de 
waarde van hun job en beseffen hoe zin-
vol die is; dat biedt een belangrijke buffer 
tegen werkstress.”

Slopende job
“Toch blijft het in de huidige context 
belangrijk om structurele stappen te 
zetten voor de kwaliteit van de arbeid 
in de zorgsector. Dat blijkt als we de job 
demands (job-eisen) tegenover de job 
control (job-regelruimte) plaatsen. Met 
die twee dimensies kunnen we vier types 
jobs onderscheiden. Ten eerste zijn er de 
jobs met beperkte taakeisen en beperkte 
regelmogelijkheden. Dat noemen we de 
zogenaamde ‘passieve jobs’. Vervolgens 
zijn er de ‘vrijblijvende jobs’: functies 
met weinig uitdagingen en taakeisen, 
maar met veel regelruimte. Vervolgens 
komen de betrekkingen met hoge taakei-
sen en een hoge werkdruk. Dat zijn de 
‘actieve jobs’. Die zijn veeleisend, maar 
geven genoeg regelmogelijkheden en 
worden daardoor als motiverend en sti-
mulerend ervaren. Dat geldt niet voor 
werksituaties waarin een hoge werkdruk 
gepaard gaat met weinig regelmogelijk-
heden, zoals vaak in de zorgsector. In 
die functies dreigen veel regelproblemen 
onopgelost te blijven, wat frustrerend en 
demotiverend is. Dit kwadrant groepeert 
dan ook de ‘slopende jobs’ met de meeste 
stress- en welzijnsrisico’s”, besluit Clau-
de Missiaen.
 

zirKo - zorgorganisaties innovatief, responsief, Krachtig en Kwaliteitsvol ontwiKKelen
arbeids

organisatie
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“Cruciaal is het inzicht dat werkstress 
niet louter veroorzaakt wordt door werk-
druk, maar vooral door het gebrek aan 
manoeuvreerruimte die mensen krij-
gen om aan hun taakeisen te voldoen. 
Werkstress in de zorg komt vooral voor 
in situaties waarin zorgverleners niet in 
staat zijn om de zorgkwaliteit te leveren 
die zij zouden kunnen en willen geven.”

“De organisatie van de zorg is vandaag 
complex, onoverzichtelijk en versnip-
perd. Bewoners van woonzorgcentra zien 
veel verschillende medewerkers. Door 
taken in één stroom te concentreren en 
meer multidisciplinair te werken, kun-
nen we die structuur vereenvoudigen. 
We moeten naar geïntegreerde teams van 
verzorgenden, verpleegkundigen, een 
kinesitherapeut en een animatieverant-
woordelijke. Elk lid blijft natuurlijk ge-
specialiseerd in zijn discipline, maar ze 
moeten wel als één team functioneren. 
En heel belangrijk: ze moeten meer ver-
antwoordelijkheden kunnen opnemen 
en dus meer beslissingsruimte krijgen. 
Zelfsturende teams werken beter.”

“Zo’n structuurommekeer realiseer je niet 
in één keer. Het is een gradueel proces dat 
de nodige scholing vergt. De hoofdver-
pleegkundige moet bijvoorbeeld meer als 
coach en minder directief functioneren.  
De mensen op de werkvloer moeten 
gaandeweg meer verantwoordelijkheid 
krijgen en daarop ook aangesproken kun-
nen worden. Als het team dat aansprake-
lijk is voor het materiaalbeheer met een 
probleem kampt, dan moeten zij niet de 
hoofdverpleegkundige bellen, maar de 
situatie zelf oplossen. Of een ander voor-
beeld: wanneer nu in het weekend de lift 
van een woonzorgcentrum stilvalt, dan 
contacteert een verzorgende de hoofdver-
pleegkundige van wacht, die vervolgens 
een technieker belt. In een zelfsturend 
team verloopt dat anders: daar belt de 
verzorgende rechtstreeks naar de liftfir-
ma en wordt de hoofdverpleegkundige 
pas op maandag op de hoogte gebracht, 
als het probleem al opgelost is. Zo geef je 
de mensen op de werkvloer meer vrijheid 
om verantwoordelijkheid op te nemen en 
creëer je meer betrokkenheid.”

Durven loslaten
“Uiteraard werkt dit alleen als het ma-
nagement erachter staat. De directie moet 
mee in dit verhaal. Het komt erop aan het 
juiste evenwicht te vinden tussen contro-
le houden, vertrouwen geven en durven 
loslaten. We onderschatten te vaak de ta-
lenten van onze medewerkers. Wie weet 

Claude Missiaen: “Cruciaal is het 
inzicht dat werkstress niet louter 
veroorzaakt wordt door werkdruk, 
maar vooral door het gebrek aan 
manoeuvreerruimte die mensen 
krijgen om aan hun taakeisen te 
voldoen.”
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is een verzorgende in zijn vrije tijd ook 
wel penningmeester van een vereniging 
of organisator van een cultuurevene-
ment. We spreken in dat verband van 
tacit knowledge, aanwezige kennis waar-
van we ons niet bewust zijn en die we on-
voldoende aanboren. Geef medewerkers 
vertrouwen en je zal zien dat ze veel meer 
aankunnen dan je kon vermoeden.” 

“Ook voor het middenkader vergen zelf-
sturende teams een aanpassing. Som-
mige vrezen machtsverlies, maar dat 
is vaak onterecht. Ja, ze zullen minder 
brandjes moeten blussen, maar ze krij-
gen wel meer ruimte voor beleidsvoorbe-
reidend werk en innovatieve projecten.”

Bestaat het gevaar dan niet dat als een 
team verantwoordelijk is, niemand zich 
nog persoonlijk verantwoordelijk voelt? 
Claude Missiaen: “Daarom werken we 
met zogenaamde ‘sterrollen’. Binnen het 
team proberen we de verschillende aan-
wezige talenten optimaal in te zetten. Je 
kan bijvoorbeeld alle taken opsommen 
(materiaalbeheer, kwaliteitszorg, op-
stellen van uurrooster) en aan alle me-
dewerkers vragen waar ze goed in zijn 
of wat ze graag zouden doen. Op basis 
daarvan verdelen we dan ‘sterrollen’. Zo 
zal iemand het materiaalbeheer in de ga-
ten houden en iemand anders zich over 
het uurrooster buigen. Maar die ‘sterrol-
len’ dragen niet de eindverantwoorde-
lijkheid. Die blijft bij het voltallige team 
dat erop aangesproken kan worden. De 
verantwoordelijkheid evolueert van ‘ik’ 
naar ‘wij’.”

Zorgvoorzieningen zijn bij uitstek omge-
vingen met veel regelgeving, standaar-
den en procedures. Valt dat wel te rijmen 
met zelfsturende teams? “Procedures 
zijn goed als ze over veiligheid of hygi-
ene gaan”, zegt Claude Missiaen. “Maar 
we moeten ook ruimte durven laten voor 
de wijsheid van de werkvloer. Binnen 
een team moeten de leden afspraken 
maken, die iedereen moet naleven. 
Maar ik kan me perfect voorstellen dat 
verschillende teams binnen één woon-
zorgcentrum verschillende overeen-
komsten hebben. We spreken dan van  
‘geïntegreerde autonomie’. Zolang ieder-
een zich aan de missie en de visie van 
het huis houdt, kan de werkvloer meer 
autonomie krijgen. Teams kunnen ove-
rigens ook horizontaal met elkaar over-
leggen, van elkaar leren en ervaringen 
uitwisselen. Het is beter om procedures 
van onderuit te laten groeien dan ze top
down op te leggen.”

Roadshows, filmpjes, 
boek en praktijklabo’s

ZIRKO heeft de komende jaren een aan-
bod op drie niveaus voor woonzorg-
centra en thuiszorgorganisaties.

Het eerste niveau gaat over de brede sensi-
bilisering. Daarvoor organiseert ZIRKO een 
aantal roadshows of laagdrempelige net-
werkevents. Voorzieningen kunnen er hun 
eigen organisatiestructuur in vraag stellen 
en nadenken over mogelijke alternatie-
ven. ZIRKO maakte ook diverse filmpjes 
en stelde op 3 september 2013 het boek 
Zorgvernieuwers voor. Daarin staan negen 
praktijkverhalen, o.a. ook van leden die 
zijn aangesloten bij Zorgnet Vlaanderen, 
over ‘betere zorg door anders organiseren’.

Zorgvoorzieningen die zich verder willen 
verdiepen in sociale innovatie, kunnen 
terecht in een praktijklabo. Daarin komen 
een achttal mensen enkele keren samen 
onder leiding van twee adviseurs die 
vertrouwd zijn met de zorgsector. Op die 
bijeenkomsten bespreken ze eigen cases. 
Een organisatie die bijvoorbeeld met een 
hoog verzuim kampt, kan in een prak-
tijklabo ideeën opdoen voor structurele 
oplossingen. ZIRKO voorziet jaarlijks ver-
schillende praktijklabo’s.

Het derde niveau ten slotte handelt over 
de implementatie. ZIRKO begeleidt ge-
durende twee jaar enkele kleine groepen 
van organisaties in collectieve verande-
ringstrajecten. Voorzieningen krijgen dan 
individuele ondersteuning, afgewisseld 
met collectieve netwerkmomenten. Ook 
hier gebeurt de begeleiding door profes-
sionele adviseurs met affiniteit met de 
zorgsector.

Daarnaast ontwikkelt ZIRKO ook diver-
se instrumenten, onder andere voor een 
businesscaseanalyse, voor implementa-
tie en voor resultaatmetingen.

Meer informatie op www.flanderssynergy.
be en bij Claude Missiaen, projectleider 
Flanders Synergy, claude.missiaen@flan
derssynergy.be.

Bij Zorgnet Vlaanderen volgen o.a. Berna-
dette Van den Heuvel en Nico De fauw het 
ZIRKO-project op alsook evoluties inzake 
innovatieve arbeidsorganisatie. U kan 
hen uiteraard ook contacteren.

Begin september verscheen bij uit-
geverij LannooCampus ook het boek 
'Zorgvernieuwers Betere zorg door an-
ders organiseren. 9 praktijkverhalen' 
van Jos Benders en Claude Missiaen.

“Zelfroosteren is een mooi voorbeeld van 
toegenomen autonomie. In Vlaanderen 
hebben we daarmee nog weinig ervaring, 
maar buitenlandse voorbeelden tonen 
dat het werkt. Vaak ligt één verantwoor-
delijke nachtenlang wakker om het roos-
ter te plannen, maar kan die nooit goed 
doen voor iedereen. Zorgvoorzieningen 
kunnen eventueel eerst experimenteren 
met de verlofregeling: laat het team zelf 
de oefening maken. Tegenwoordig be-
staat daarvoor goede software, hoewel 
het ook zonder kan. Elke medewerker 

duidt bijvoorbeeld aan: ‘Ik kan dan va-
kantie nemen, maar niet dan’; ‘Ik zou 
graag op dat moment verlof nemen’; ‘ik 
wil liever niet in die periode vakantie ne-
men’. Op basis van die elementen legt de 
software de puzzel. Indien nodig kunnen 
mensen ook compromissen sluiten. Maar 
dan moet je ze daarvoor wel de kans én 
de verantwoordelijkheid geven. Je mag 
hen niet vragen om het rooster zelf sa-
men te stellen om dan alsnog alles te ver-
anderen. Dat werkt heel demotiverend”, 
meent Claude Missiaen.
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“Toen ik als directeur in het wzc Sint- 
Monica startte, waren er 72 bewoners en 50  
medewerkers. Vandaag verzorgen we 230 
bewoners met 130 medewerkers”, vertelt 
Axel Daenekindt. “Op een zeker moment 
waren onze activiteiten verspreid over twee 
campussen, met twee verschillende cultu-
ren. Toen we naar één infrastructuur zou-
den verhuizen, beseften we dat we actief 
aan één goede cultuur moesten werken. 
Met de steun van het Europees Sociaal 
Fonds (ESF) hebben we van 2008 tot 2010 
een eerste project doorlopen.”

“Leidinggevenden kregen hulp om een 
‘coachend leiderschap’ aan te nemen. In 
samenwerking met een externe consultant 
boden we zowel individuele als groepsbe-
geleiding aan. Leidinggevenden konden 
ook zelf contact nemen met de consultant 

om zich te laten bijstaan, zelfs zonder dat 
ik daarvan op de hoogte hoefde te zijn.  
Zo wilden we alle drempels weghalen: nie-
mand hoefde zich te schamen of te verant-
woorden dat hij of zij meer hulp nodig had. 
Samen met de leidinggevenden hebben we 
ook drie competenties naar voren gescho-
ven, die de kern van Sint-Monica bepalen, 
met name Creativiteit, Initiatief en Samen-
werken ofte CIS. We gaan daar vrij ver in. 
We verwachten van elke medewerker dat 
hij creatief is, initiatief neemt en samen-
werkt. Bij de invoering van CIS hingen in 
het woonzorgcentrum overal affiches met 
de CIS-filosofie en ook vandaag verwijzen 
we er nog regelmatig naar.”

“Met dit eerste project hebben we met de 
leidinggevenden een groot draagvlak ge-
creëerd, zodat we in een tweede fase alle 

Directeur Axel Daenekindt: “In onze 
opdrachtverklaring staat dat we 

kwaliteit van zorg willen bieden aan onze 
bewoners én zorg willen dragen voor 

ons personeel. Dat is een bewuste keuze, 
maar soms ook een spanningsveld.”

uit de praKtijK: wzc sint-Monica oostende

“Onze medewerkers moeten creatief zijn, 
initiatief nemen en samenwerken”
woonzorgcentrum sint-Monica in oostende heeft al een 
hele weg afgelegd in de richting van zelfsturende teams met 
geïntegreerde autonomie. directeur axel daenekindt vertelt over 
zijn ervaringen.

medewerkers erbij konden betrekken.  
Op een bepaald moment maak je als orga-
nisatie echt de klik naar een totaal andere 
manier van denken. Dat is heel spectacu-
lair. We reiken onze medewerkers geen 
oplossingen meer aan. Als ze met een pro-
bleem komen, dan kaatsen we de bal terug: 
‘Wat stel je voor? Hoe wil je het oplossen?’. 
Negen op de tien keer slagen ze erin zelf de 
beste oplossing te vinden. Van hun leiding-
gevenden verlangen ze steun en fiat.”

“Ook de manier om met elkaar te commu-
niceren, is totaal veranderd. Vroeger dis-
cussieerden we onder elkaar: ieder had zijn 
standpunt en probeerde de andere daarvan 
te overtuigen. Vandaag gaan we in dialoog: 
we luisteren naar elkaars argumenten, leg-
gen die samen en komen zo tot een sterk 
onderbouwde conclusie. Het is belangrijk 
om elkaar als gelijkwaardige partners te 
bekijken, zo kom je tot 1 + 1 = 3.”

Initiatief nemen
“Vroeger hadden we geen vermoeden 
van de competenties van onze medewer-
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kers, dat is onvoorstelbaar. Je ziet mensen 
groeien als je hen ruimte geeft om creatief 
te zijn en initiatief te nemen.”

Nemen medewerkers dan soms niet te 
veel initiatief, zodat ze teruggefloten 
moeten worden? Waar ligt de grens? “Dat 
is inderdaad een teer punt”, zegt Axel 
Daenekindt. “Bevoegdheden afbakenen 
is niet altijd meteen duidelijk, maar dat 
groeit gaandeweg. Autonomie ja, maar 
het geheel moet natuurlijk kloppen. 
Daarom spreken we ook van ‘geïntegreer-
de autonomie’: medewerkers hebben 
meer regelmogelijkheden, maar dan bin-
nen een welomlijnd kader. En ja, van de 
leidinggevenden en de directie vraagt het 
soms lef om dingen los te laten. Commu-
nicatie en wederzijds respect zijn ontzet-
tend belangrijk.”

“We hebben al een hele weg afgelegd, 
maar het blijft een voortdurend aan-
dachtspunt. Uit anonieme enquêtes van 
het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) 
blijkt wel dat er een grote tevredenheid 
heerst. We hebben ook geen tekort aan 
verpleegkundigen; dat betekent iets. In 
onze opdrachtverklaring staat dat we 
kwaliteit van zorg willen bieden aan onze 
bewoners én zorg willen dragen voor ons 
personeel. Dat is een bewuste keuze, 
maar soms ook een spanningsveld. We 
kunnen niet alle behoeften van bewoners 
tegen elke prijs inlossen. In welke voor-
ziening gaan alle bewoners op een door 
hen zelf gekozen tijdstip slapen? Samen 
het juiste evenwicht zoeken, dat is de uit-
daging.”

“Uit dat hele proces heb ik geleerd dat 
externe begeleiding echt wel nodig is.  
Ook als directeur moet je immers bijge-
stuurd kunnen worden. Een extern des-
kundige ziet de blinde vlekken die je zelf 
niet meer opmerkt. Bovendien kan een 
buitenstaander zich meer veroorloven 
in het bijsturen van mensen. Zowel met 
de externe consultant als met de mensen 
van Flanders Synergy, die ons in de twee-
de fase begeleid hebben, hebben we goe-
de ervaringen. De begeleiders zijn niet 
alleen theoretisch heel sterk, ze staan 
ook met beide voeten op de grond. En dat 
is toch wel nodig in zo’n veranderings-
proces.”

Bekijk ook de twee beeldreportages over 
sociale innovatie op www.youtube.com/
zorgnetvlaanderen (‘Wzc SintMonica zet 
in op sociale innovatie’ en ‘Duurzame te
werkstelling Vleminckveld’ – 30 april 2012)

Het Radboud REshape & Innovation Cen-
ter. De naam klinkt ernstig en zelfbewust 
en roept onwillekeurig beelden op van 
witte jassen, dure laboratoria en technolo-
gische hoogstandjes. Die ernst en dat zelf-
bewuste kloppen wel, zij het altijd hand in 
hand met een gezonde dosis piraterij en 
rebellie. En ook van technologische hoog-
standjes zijn ze niet vies in het Radboud. 
Maar het meest verrassende en typerende 
zijn toch de heel eenvoudige uitgangspun-
ten en de no-nonsens aanpak.

Zo is voor Lucien Engelen, inspirator 
en spil van het Radboud Center, de be-
langrijkste dia van de dag die met de 
boodschap Patients Included. En met 
patiënten bedoelt Engelen ook expliciet 
de familie en de mantelzorgers. “Als we 
hen niet van meet af aan in het verhaal 
betrekken, dan lopen we het risico inno-
vaties te ontwikkelen waarop niemand zit 
te wachten”, klinkt het nuchter. Luisteren 
naar de patiënt en zijn omgeving is cru-
ciaal voor zinvolle en succesvolle innova-
tie. En hoewel we dat allemaal logisch en 
vanzelfsprekend vinden, is het UMC Rad-
boud het enige ziekenhuis in Europa met 
een Chief Listening Officer (CLO) in dienst. 
Corine Jansen, die zelf heel wat ervaring 
heeft als mantelzorger, noemt zichzelf 
ook wel patiëntenluisteraar. Onbevangen 
en onbevooroordeeld gaat ze luisteren bij 
patiënten, familie en mantelzorgers over 
wat hen bezighoudt, waarvan zij wakker 
liggen, wat zij verwachten van een zie-
kenhuis, een arts, een verpleegkundige. 
Ze doet dat bijvoorbeeld in opdracht van 
een afdeling die haar werking wil verbe-
teren. Of voor de dienst oncologie die een 

inspirerend werKbezoeK aan radboud reshape & innovation center

inspiratie

Zorginnovatie met de  
groeten uit Nederland

de studiedag sociale Media in de zorg op 12 maart 2013 staat bij 
veel leden van zorgnet vlaanderen in het geheugen gegrift door 
de overvloedige sneeuwval en de quasi onbereikbaarheid van het 
congrescentrum lamot in Mechelen. op 11 september kreeg die 
bijeenkomst een vervolg met een bezoek aan het radboud reshape & 
innovation center in nijmegen. een veertigtal leden stapten mee op de 
bus en keerden met tassen vol inspiratie terug naar huis. een verslag.

online platform voor patiënten wil ont-
wikkelen. Vóór de ontwikkeling van een 
innovatie wordt altijd naar de patiënten 
geluisterd. Vaak blijken die net iets an-
dere verwachtingen te koesteren dan de 
zorgverstrekkers veronderstelden.

De invloed van patiënten en hun fami-
lie wordt overigens almaar groter. In 
Nederland kan iedereen zijn ervaringen 
met zorgverstrekkers kwijt op de web-
site www.zorgkaartnederland.nl. Wie 
op zoek is naar een goede huisarts, een 
longspecialist of een ziekenhuis in zijn 
buurt, kan op de website de positieve 
maar eventueel ook negatieve commen-
taren lezen die deze zorgverstrekkers van 
hun patiënten kregen. Terwijl patiënten 
vroeger vooral ‘uit gewoonte’ kozen, op-
teren ze meer en meer op basis van com-
mentaren van vrienden en reacties op 
social media. Een goede communicatie 
met en een grote bereikbaarheid voor 
patiënten worden dan ook cruciaal.

Een mooi voorbeeld is de app Mijn Rad
boud Thuis. Deze app werd ontwikkeld 
voor kinderen op de afdeling oncologie 
en hun ouders, maar zal ook op andere 
afdelingen verspreid worden. Belangri-
jke onderdelen van de app Mijn Rad
boud Thuis zijn drie alarmknoppen: 
een groene, een oranje en een rode. Het 
werkt simpel: een kind of ouder typt een 
vraag in en bepaalt zelf hoe dringend 
de vraag is. Op een groene vraag krijg je 
gegarandeerd binnen de twee werkda-
gen een antwoord. Kies je voor de oranje 
knop, dan krijg je de dag zelf reactie. Bij 
een druk op de rode knop komt de vraag 
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direct binnen bij de behandelende kin-
deroncoloog en neemt hij binnen een 
kwartier, met videoverbinding, contact 
op. “Na anderhalf jaar gebruik is de rode 
knop nog maar twee keer gebruikt”, weet 
Lucien Engelen. “Dat bewijst dat mensen 
ermee om kunnen gaan. Het loutere feit 
dat ze de app ter beschikking hebben, 
stelt hen al gerust. De artsen en verpleeg-
kundigen stellen zich heel bereikbaar op 
en patiënten maken daar geen misbruik 
van, wel integendeel. Ehealth staat voor 
mij trouwens niet zozeer voor electronic 
health care, maar meer en meer voor em
powered health care.”

Mijn zorg is...
Ook de kaartjes die je op www.mijnzorgis.nl 
vindt, zijn handig om te ontdekken wat 
er bij de patiënten leeft. Met eenvoudige 
kaartjes nodig je de patiënten uit om 
hun mening te geven. Zo zijn er met de 
voorgedrukte tekst ‘Ik zou zo graag willen 
dat...’ of ‘Voor mij is goede zorg...’ of ‘Mijn 
zorgverlener is geweldig omdat...’. Het is 
aan de patiënt om verder aan te vullen. 
Op de achterzijde kan hij ook suggesties 
geven over de realisatie van zijn wens. 
Als je dergelijke kaartjes op een zieken-
huisafdeling verspreidt, dan kan je op 
een heel simpele manier veel waarde-
volle input verzamelen over wat er echt 
leeft bij de patiënten op die afdeling.

Een ander drempelverlagend initiatief 
zijn de video-visitekaartjes van artsen 
op de website van het UMC St.-Radboud. 

Elke arts stelt zichzelf in dertig seconden 
voor. Hij vertelt wie hij is, wat hij doet 
en voegt daar iets persoonlijks aan toe, 
bijvoorbeeld over zijn kinderen of zijn 
hobby. Neem een kijkje op de website  
www.umcn.be en ontdek hoe drempel-
verlagend zo’n filmpje wel kan werken.

Op dezelfde manier zijn er ook filmpjes 
van één minuut die helder en in mensen-
taal uitleggen wat een hartinfarct of een 
hersenbloeding is. “Mensen onthouden 
maar een fractie van wat een arts tijdens 
de consultatie vertelt. Na de consultatie 
stuurt de arts daarom meteen een e-mail 
naar de patiënt met een link naar een 
filmpje, zodat de mensen de essentie nog 
eens horen en zien. Door de filmpjes in 
tijd te beperken en vakjargon te weren, 
worden artsen ertoe gedwongen een-
voudig en begrijpelijk te communiceren. 
Een echtgenote van een arts reageerde 
alvast enthousiast: ‘Ik snap nu voor het 
eerst wat mijn man doet’, liet ze weten.”

Piraterij
Over de randvoorwaarden en de ideale 
context voor zorginnovatie heeft Lucien 
Engelen uitgesproken ideeën. Een project 
in het Radboud REshape & Innovation 
Center krijgt doorgaans 30 dagen tijd. 
Vergis u niet: die 30 dagen dienen niet 
om de projectfiche op te stellen, maar om 
het project van A tot Z te realiseren. Veel 
formele vergaderingen komen er dan 
ook niet aan te pas: werkgroepen, stuur-
groepen, projectgroepen... hoe meer 

formele overlegorganen tussenkomen, 
hoe groter de kans dat er zand in de ma-
chine komt, vindt Engelen. De koffiehoek 
is dan ook de belangrijkste plek in het 
centrum. Nog een tip: laat een goed inno-
vatief idee niet door de betrokken afdel-
ing zelf ontwikkelen, want dan duiken er 
gegarandeerd tientallen bezwaren op die 
aantonen waarom de innovatie niet zal 
werken. Beter is om het innovatieve idee 
door een onafhankelijke groep te laten 
ontwikkelen, weliswaar met input en 
feedback van op de afdeling. “Een beetje 
gezonde piraterij is op zijn plaats als we 
willen innoveren. Wie altijd vooraf braaf 
de toestemming gaat vragen, bereikt nooit 
iets. Doe lekker je ding, pak uit met het  
resultaat en ga zo nodig in de beste katho-
lieke traditie vergiffenis vragen omdat je 
niet vooraf elk formulier en stappenplan 
netjes ingevuld en getekend in drievoud 
bent gaan voorleggen. Wie innovatie een 
kans wil geven, moet als leidinggevende 
het lef hebben om mensen ruimte te bie-
den. En moet ook aanvaarden dat veel 
innovaties mislukken. Als de helft van je 
innovaties niet is mislukt, betekent dat 
dat je te weinig risico durft te nemen.”

Dat tikkeltje anarchie betekent niet dat 
Lucien Engelen en zijn medewerkers 
zomaar wat uitrichten. Engelen heeft 
door de jaren heen een ijzersterk inter-
nationaal netwerk van experten uitge-
bouwd, onder meer van FutureMed, een 
groep briljante deskundigen van de Sin-
gularity University die de zorginnovatie 

Lucien Engelen van het Radboud REshape & Innovation Center bezorgde de bezoekers van Zorgnet 
Vlaanderen heel wat inspirerende ideeën.

De beroemde 
koffiehoek van het 
innovatiecentrum.  
Hier gebeurt het 
allemaal, niet zozeer 
 in stuurgroepen. 
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in al haar aspecten van nabij volgt. Daar 
wordt geëxperimenteerd met het 3D-
printen van organen en andere revoluties 
die de gezondheidszorg van de toekomst 
gaan bepalen.

Dankzij zijn connecties is Lucien Engelen 
ook één van de experten die momenteel 
de Google Glass mag testen met het oog 
op eventuele toepassingen in de gezond-
heidszorg. De bezoekers van Zorgnet 
Vlaanderen kregen tekst en uitleg bij deze 
vooruitstrevende Googlebril en mochten 
hem zelfs even uitproberen. Met zo’n ding 
op je neus kan je onder meer haarscherpe 
beelden maken, het internet raadplegen, 
mails ontvangen en versturen enzovoort. 
Om het ‘scherm’ te zien, moet je rechts-
boven kijken, precies alsof je aan het 
nadenken bent. Rechts in de montuur zit 
de muis, maar de aan sturing met je stem 
is pas echt verbluffend. Lucien Engelen 
sluit niet uit dat de Google Glass tegen 
Kerstmis in de handel zal zijn. En zelfs 
al is het niet zeker dat de Google Glass 
een commercieel succes wordt, het is 
wel duidelijk dat com puters en digitale 
netwerken almaar kleiner, geavanceerder 
en gebruiksvriendelijker zullen worden. 
Ondertussen is er alvast ook een Google
lens in de maak.

Nog een interessante innovatie die op 
het punt staat om door te breken is de 
Scanadu. Dat is een apparaatje dat di-
agnose thuis toelaat. Voelt je kind zich 
onwel? ‘Scan’ je oogappel en in een mum 

van tijd krijg je de correcte diagnose én 
advies over wat te doen – bijvoorbeeld: 
‘neem wat rust’, ‘breng een bezoek aan 
je huisarts’ of ‘ga meteen naar de spoed-
gevallendienst’. De ScanaduScout is dan 
weer een kleine toepassing die je snel 
en simpel negen vitale parameters door-
geeft, waaronder temperatuur, ECG, hart-
slag, stress... Lucien Engelen verwacht 
dat dit apparaatje rond de 200 euro zal 
kosten, wat het erg bereikbaar en toegan-
kelijk maakt. Meer weten? Bekijk alvast 
het spectaculaire introductiefilmpje op 
www.scanadu.com.

Met deze nieuwe technologie zullen we 
heel wat dokters- en ziekenhuisbezoeken 
kunnen uitsparen. Ook op het gebied van 
preventie, opvolging van chronische zorg 
en nazorg opent dit totaal nieuwe per-
spectieven. Lucien Engelen is dan ook 
optimistisch. “We staan voor gigantische  
uitdagingen in de gezondheidszorg en de 
zorgvraag stijgt spectaculair. Als er niets 
verandert, dan hebben we onvoldoende 
mensen en middelen om in de toekomst 
zorg te garanderen. We moeten dus ande-
re oplossingen zoeken. En die zijn volop 
in de maak.”

FaceTalk
Handig en al volop in gebruik is ook  
FaceTalk, een applicatie die ontwikkeld 
is in het Radboud REshape & Innovation 
Center. Het is een soort van Skype-toe-
passing, maar dan veiliger en met meer 
mogelijkheden. Het werkt eenvoudig. 

Een arts stuurt via e-mail een link naar 
een patiënt. Op een afgesproken tijdstip 
melden ze zich aan en hebben ze con-
tact met elkaar: ze zien en horen elkaar 
niet alleen, ze kunnen ook documenten 
tonen, zoals een MRI-scan in HD-kwaliteit. 
Je kan ook je actuele scherm delen: als de 
arts bijvoorbeeld PACS (Picture Archiving 
and Communication System) opent, kan 
hij dus ook die beelden laten zien. En dat 
allemaal in een beveiligde omgeving en 
zonder dat je vooraf software moet kopen 
of installeren. Meer zelfs, het kan vanop 
een pc, maar evengoed vanop een lap-
top, een tablet of een smartphone. Enige 
voorwaarde is dat één van de betrokken 
partijen een abonnement heeft. De kost-
prijs is louter kostendekkend: 75 euro 
per maand. Per sessie kunnen tot twaalf 
personen deelnemen. Dat opent meteen 
ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld een 
multidisciplinair oncologisch consult 
met zes specialisten, twee verpleegkun-
digen en de huisarts, die allemaal van 
op hun eigen werkplek kunnen deelne-
men, elkaar kunnen zien en horen en 
documenten kunnen uitwisselen. “En na 
de bespreking is het perfect mogelijk om 
ook de patiënt even bij het gesprek te be-
trekken en meteen feedback te geven. Zo 
krijgt de patiënt meteen de meest actuele 
stand van zaken, zonder dat hij daarvoor 
een dag vrij moet nemen om naar het 
ziekenhuis te komen.”

Het Radboud streeft zelf geen winst na 
en verspreidt zijn innovaties zo ruim 
mogelijk. Ook patiënten kunnen een 
abonnement nemen op FaceTalk, zodat 
ook zij een arts kunnen uitnodigen voor 
een online gesprek. Meer zelfs, onder-
tussen is ook de Nederlandse overheid 
overtuigd om dat soort videoconsulten 
als volwaardige consultaties te beschou-
wen en ook terug te betalen. Dat is sinds 
2013 het geval. Enige voorwaarde is dat 
de eerste consultatie een direct contact 
moet zijn, alle vervolgconsulten kunnen 
online. Telefonische consulten worden 
(voorlopig nog) niet terugbetaald. Meer 
weten? Zie www.facetalk.nl.

En dan hebben we hier nog niet gehad 
over het re-designen van zorgketens, 
over Health Valley en de Healthcare Inno
vation Portal. Evenmin over de vele tips 
van Stefaan Lammertyn voor een sterke 
aanwezigheid op de sociale media. Hoe 
inspirerend kan een uitstap naar Neder-
land zijn!

Meer informatie op 
www.radboudreshapecenter.com.

Alle deelnemers mochten even de wonderlijke  
Google Glass uitproberen.
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In maart-april 2013 liet Zorgnet Vlaande-
ren een nieuw tevredenheidsonderzoek 
uitvoeren. De eerste meting gebeurde 
precies drie jaar geleden. Toen wilden we 
nagaan hoe tevreden onze leden waren 
over de dienstverlening en de werking 
van Zorgnet Vlaanderen. Het was ook de 
bedoeling om inzicht te verwerven in de 
factoren die de meeste impact hebben op 
de klanttevredenheid. Na de analyse van 
de resultaten hebben we een actieplan 
opgesteld met een aantal werkpunten.

Met deze nieuwe perceptiemeting wilden 
we de evolutie in kaart brengen en de im-
pact meten van een aantal veranderingen 

nieuwe tevredenheidsMeting over dienstverlening zorgnet vlaanderen

enquête

Leden zeer te spreken over  

dienstverlening
uit een nieuw tevredenheids onderzoek blijkt dat de leden van zorgnet 
vlaanderen erg tevreden zijn over de dienstverlening van hun koepelor-
ganisatie. ook de leden van icuro, die sinds mei 2010 gebruik maken 
van ons aanbod, zijn er erg over te spreken.

die in tussentijd binnen Zorgnet Vlaan-
deren plaatsvonden. In de eerste plaats 
denken we aan de structurele samen-
werking met ICURO. Door deze overeen-
komst maken de leden van ICURO sinds 
mei 2010 gebruik van de dienstverlening 
van Zorgnet Vlaanderen. Daarnaast werd 
de staf uitgebreid met enkele nieuwe 
medewerkers. We wilden ook nagaan in 
hoeverre het verbetertraject op een aan-
tal punten vruchten afwierp.

Bing Research, een onderzoeksbureau 
gespecialiseerd in klantenonderzoek bij 
bedrijven en met heel wat ervaring in de 
social profit, voerde opnieuw de enquête 

uit. Via een telefonische bevraging werd 
een representatieve steekproef georgani-
seerd bij onze leden-voorzieningen. Ook 
de ICURO-ziekenhuizen werden allemaal 
bevraagd. In vergelijking met 2010 werd 
de vragenlijst slechts lichtjes aangepast. 
In totaal namen 279 personen (direc-
tieleden en stafmedewerkers) van 244 
voorzieningen deel aan de enquête. Op 
de Algemene Vergadering op 21 juni 2013 
werden de eerste algemene resultaten 
voorgesteld. 

Kernindicatoren
89% van de respondenten geeft aan te-
vreden tot zeer tevreden te zijn (score 7 of 
hoger), slechts 4% uitte ongenoegen tij-
dens de meting. In 2010 waren die scores 
precies hetzelfde. Ook bij de ICURO-le-
den zien we dezelfde score. 29% van de 
respondenten is bovendien van mening 
dat de dienstverlening het afgelopen jaar 
verbeterd is; 62% vindt ze gelijk geble-
ven; 4% vindt ze verslechterd.

96% van de ondervraagden beveelt Zorg-
net Vlaanderen (zeker/waarschijnlijk) 
aan. In 2010 was dat 94%. Opvallende 
evolutie bij deze kernindicator is dat de 
groep sterk overtuigden (zij die “ja zeker” 
antwoordden op de vraag naar aanbeve-
ling) sterk gestegen is in vergelijking met 
2010. De groep overtuigde loyalisten is 
gegroeid van 48% naar 62%.

Pijlers van dienstverlening
Ook deze keer werden de vier grote do-
meinen van dienstverlening, met name 
collectieve informatieverstrekking, in-
dividuele dienstverlening, collectieve 
belangenbehartiging en werkgeverschap 
apart bevraagd.

De pijler ‘collectieve informatieverstrek-
king’ scoort het hoogst met een gemid-
delde van 8,1 (8,3 in 2010). Ook in 2013 
worden de verbondsnota’s, omzendbrie-
ven en expressen zeer veel gelezen en 
als bijzonder nuttig ervaren. 96% van 
de leden vindt het positief dat ze via 
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Software voor de zorg door de zorg, 
dat verschil merk je!

BRANDEKENSWEG 9 • 2627 SCHELLE
WWW.CARESOLUTIONS.BE

INFO@CARESOLUTIONS.BE • GSM 0495 298 235

CARE SOLUTIONS ONTWIKKELT
SOFTWAREOPLOSSINGEN VOOR DE ZORGSECTOR, 

REDENEREND VANUIT DE PRAKTIJK.

ZORGDOSSIER
(WZD)

UURROOSTER 
APPLICATIE (URA)

KWALITEITS-
MANAGEMENT (QUINT)KASSA ANALYTICS

RESULTAATMETING

FACTURATIE
(WZM)

RIZIV-SIMULATIE 
V2.0

MEDICATIE + 
APOTHEEKLINK

NIEUW!

NIEUW! NIEUW!

CARE SOLUTIONS ONTWIKKELT

EXPO60
MECHELEN

(NECKERHAL)
VAN 2  TOT 4 OCTOBRE 

STAND 501

NIEUW 
CARE SOLUTIONS

APPS

e-mail verwittigd worden over nieuwe 
beschikbare informatie. Ook Zorgwijzer, 
de elektronische nieuwsbrief en de bro-
chures komen tegemoet aan een behoefte 
(ca. 90% geeft aan dat dit nuttige kana-
len zijn). Volgens de leden krijgen ze als 
lid info uit eerste hand, worden ze tijdig  
geïnformeerd over belangrijke zaken en 
is de verstrekte info bovendien voldoen-
de duidelijk en verstaanbaar. Ook de the-
ma’s op studiedagen en vormingen wor-
den sterk gewaardeerd. 

De pijler ‘individuele ledenondersteu-
ning’ krijgt een beoordeling van gemid-
deld 7,6 (in 2010 was dat 7,3). De leden 
waarderen sterk de mate waarin mede-
werkers van Zorgnet Vlaanderen hun 
afspraken nakomen, alsook hun deskun-
digheid en hun klantgerichtheid. De the-
matische domeinen van dienstverlening 
krijgen allemaal een gemiddelde tevre-
denheidsscore tussen 7 en 8.

De collectieve belangenbehartiging krijgt 
een score van 7,4 (7,6 in 2010). Leden vin-
den dat Zorgnet Vlaanderen  over een 
sterk netwerk beschikt en een constructie-

ve rol speelt in de relaties met de overheid 
en andere partners. Net als in 2010 gaan 
de meeste vragen over meer transparantie 
over het stadium waarin een dossier zich 
bevindt en vragen zemeer duidelijkheid 
over welke belangen behartigd worden. 

De pijler ‘werkgeverschap’, ten slotte, 
krijgt een gemiddelde score van 7,6 (7,8 in 
2010). Een overgrote meerderheid vindt 
dat Zorgnet Vlaanderen voldoende sterk 
opkomt voor de werkgeversbelangen 
en zijn standpunten goed onderbouwt. 
Een deel van de leden geeft aan meer in-
spraak te willen bij het formuleren van de 
werkgeversstandpunten. 

Een laatste vraag betrof de ethische ad-
viezen van Zorgnet Vlaanderen. 93% 
van de respondenten gaf aan dat dit een 
zinvolle activiteit is; 86 % vindt dat de 
ethische standpuntbepalingen bruikbaar 
zijn in de praktijk. 

Besluit
Deze nieuwe meting toont een grote sta-
biliteit in de tevredenheid van de leden. 

De algemene tevredenheid blijft met 89% 
hoog. De kracht van de aanbevelings-
graad is zelfs sterk gegroeid. De scores 
van de vier pijlers van de dienstverlening 
vertonen lichte schommelingen. De me-
ningen van de ICURO-leden liggen volle-
dig in dezelfde lijn.

In de komende maanden gaan we met 
deze algemene resultaten verder aan de 
slag. We gaan ze uitvoerig analyseren 
volgens sector, regio en de specifieke 
domeinen van dienstverlening. We gaan 
dan ook meer in detail de impact na van 
het actieplan van 2011, en kijken welke 
punten we in de toekomst prioritair wil-
len aanpakken, zodat we het niveau van 
onze dienstverlening blijvend hoog kun-
nen houden. 

We willen iedereen danken die tijd vrij-
maakte om deel te nemen aan deze be-
vraging, en al onze leden-voorzieningen 
voor het dagdagelijkse vertrouwen. 

De presentatie met de volledige resultaten 
kan u bekijken op www.zorgnetvlaande
ren.be (rubriek Publicaties / Andere).



KBC presenteert: een steentje bijdragen.
Wie bij KBC spaart of belegt, weet dat zijn geld niet stilstaat. Het steunt mee de groei van uw eigen buurt 

omdat het zo veel mogelijk wordt gebruikt voor projecten van hier. Zoals de bouw van een nieuwe school, 

de renovatie van een ziekenhuis of een nieuw bedrijf dat kan zorgen voor meer werkgelegenheid. Surf 

naar kbc.be/steentjebijdragen en schrijf er een boodschap op een steen die daarna afgeleverd wordt 

aan het project dat u een warm hart toedraagt. Zo maakt u blijvend deel uit van de groei van uw regio.

Wij spreken uw taal.
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