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Hervorming ziekenhuis
financiering is noodzakelijk
Interview Minister Laurette Onkelinx
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De slogans voorbijeditoriaal

Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder

In een interview in deze Zorgwijzer er-
kent federaal minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid Laurette Onkelinx 
dat de structurele onderfinanciering van 
de ziekenhuizen een probleem is. Haar 
stappenplan om hiervan werk te maken, 
hoe rudimentair ook, is een grote stap 
vooruit. Het is mede dankzij het congres 
Together we care en de eerlijke maar te-
gelijk ontluisterende analyses die daar 
gemaakt zijn, dat Zorgnet Vlaanderen dit 
op de politieke agenda gekregen heeft. 
Iedereen beseft ondertussen ook dat ver-
der besparen met de kaasschaafmethode 
niet langer kan. Uit de recente jaarlijkse  
Maha-analyse bleek nog maar eens hoe-
zeer de ziekenhuizen het water aan de 
lippen staat. 29 van de 95 ziekenhuizen in 
ons land boeken vandaag al een negatief 
bedrijfsresultaat. De overige ziekenhui-
zen doen nauwelijks beter.

Dat er nu een stappenplan is, geeft voor 
het eerst uitzicht op een oplossing. Dat 
het Federaal Kenniscentrum hierin een 
coördinerende rol zal spelen, juichen we 
toe. We pleiten voor serene, goed onder-
bouwde oplossingen met een lange-ter-
mijnperspectief. Geen revolutie, maar 
een evolutie, die de goede elementen van 
ons systeem behoudt maar ook kordaat 
genoeg is om voorgoed komaf te maken 
met een aantal perverse effecten ervan.

Er zijn vandaag twee belangrijke ten-
densen in de ziekenhuiswereld. Enerzijds 
zien we voor de acute zorg een evolutie 
naar meer concentratie van een aantal ge-
specialiseerde zorgprogramma’s. Ander-
zijds zijn voor de groeiende behoefte aan 
chronische zorg een nieuw zorgmodel en 

een ander soort financiering nodig. De 
ene tendens gaat in de richting van cen-
tralisatie, omdat het voor een aantal zeer 
gespecialiseerde behandelingen noodza-
kelijk is om de expertise en de invester-
ingen te bundelen. Niet elk ziekenhuis 
kan het volledige pallet aan behandelin-
gen aanbieden. Ziekenhuizen moeten 
taken verdelen en meer complementair 
werken. Dat zal met zich meebrengen dat 
patiënten in sommige gevallen niet langer 
terecht zullen kunnen in het dichtstbij-
zijnde ziekenhuis. Tegenover dit onge-
mak staat de zekerheid dat je als patiënt 
bij een team van artsen en zorgverstrek-
kers terechtkomt dat voor die specialit-
eit de beste kwaliteit kan garanderen. De 
andere tendens wijst paradoxaal genoeg 
in de richting van decentralisatie. Chro-
nisch zieke (en dikwijls oudere) patiënten 
moeten zo dicht mogelijk bij huis kun-
nen worden behandeld. Het gaat om 
mensen met kanker, hart- en vaatziekten, 
nierfalen, dementie, diabetes... Na een 
acute fase kan de vervolgzorg worden 
toevertrouwd aan een samenwerking 
met ziekenhuizen, herstel-en revalida-
tiecentra, woonzorgcentra, de thuiszorg 
en de eerstelijnszorg. De huisarts krijgt 
hier een belangrijke rol. Moderne tech-
nologieën zullen het bovendien mogelijk 
maken dat patiënten langer zelfstandig 
kunnen blijven wonen.

De contouren van de gezondheidszorg 
van de toekomst tekenen zich af. De con-
sensus hierover groeit met de dag. Wij 
moeten met zijn allen de slogans voorbij. 
Zorgnet Vlaanderen wil constructief aan 
oplossingen werken, in dialoog met alle 
betrokkenen.
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Als eerste niet-universitAir ziekenhuis in de Benelux

AZ Groeninge behaalt  
JCI-label
AZ Groeninge heeft als eerste niet-univer-
sitair ziekenhuis in de Benelux het JCI-la-
bel ontvangen. In oktober onderzochten 
experten van de Joint Commission Inter-
national of de zorg voldoet aan de streng-
ste internationale normen. Daarvoor 
kamden ze zes dagen lang alle aspecten 
van de werking uit. In totaal waren er 
1.100 meetpunten of criteria.

Begin november kreeg het ziekenhuis 
het verdict: de werking is gewogen en 
goed bevonden. Algemeen directeur 
Jan Deleu: “De JCI-auditoren hebben 
vastgesteld dat de veiligheidscultuur 

ingebed is in onze dagelijkse werking. 
Ze kijken heel sterk naar je openheid 
en bereidheid tot verandering: wil je 
morgen beter werken dan vandaag? Ze 
hebben ons een lijstje met werkpunten 
meegegeven, dus op onze lauweren 
rusten, willen we allerminst. Boven-
dien moeten we om de drie jaar een 
nieuwe, steeds strengere audit doorlo-
pen: kwaliteit is geen slapende materie. 
Vanaf januari 2014 starten we weer met 
proeftracers om een aantal specifieke 
werkpunten op te volgen en de dyna-
miek levendig te houden. De patiënt 
heeft elke dag recht op die goede zorg.”

      

kort

voorjAAr 2014

Masterclass nieuwe directies  
voorzieningen ouderenzorg
In het voorjaar van 2014 organiseert 
Zorgnet Vlaanderen opnieuw een 
Masterclass voor jonge directies uit 
de woonzorgcentra. Deze vijfdaagse 
cursusreeks geeft een introductie in 
de diverse beleidsdomeinen die van 
belang zijn voor het leiden van een 
woonzorgcentrum. Aan bod komen 
thema’s als overheidsbeleid, maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men, samenwerken in netwerken, 
kwaliteitszorg, financiering, perso-
neelsbeleid, communicatie, ethisch 
beleid, innovatie...  In de presentaties 
wordt theoretische kennis afgewis-
seld met praktische voorbeelden en 
getuigenissen uit het werkveld. Er 
zijn ook opdrachten voor de deelne-
mers en een ruime mogelijkheid tot 
netwerking.

Data en locatie
Woensdag 19 februari  en donder-
dag 20 februari  2014 (met over-
nachting)
Donderdag 13 maart 2014
Donderdag 10 april 2014
Donderdag 8 mei 2014

Alle bijeenkomsten vinden plaats 
in Brussel, van 9u tot 17u; de eerste 
twee dagen zijn residentieel, met 
een avondactiviteit op woensdag-
avond en een overnachting.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit nieuwe di-
recties van voorzieningen in de oude-
renzorg, meer bepaald zij die beleids-
matig de eindverantwoordelijkheid 
dragen voor één of meerdere beleids-
aspecten. Deelnemers engageren zich 
om de volledige vijf cursusdagen te 
volgen. Een bestuurder van de orga-
nisatie neemt deel aan de laatste na-
middag van de Masterclass. Elke deel-
nemer maakt ook een presentatie over 
een innovatief voorstel voor de orga-
nisatie van de zorg in de voorziening.

Meer informatie en de inschrijvings-
modaliteiten vindt u op 
www.zorgnetvlaanderen.be, 
rubriek “onze opleidingen”.



Verpleegkundigen en artsen  
heel bevlogen maar ook  
gevoelig voor burn-out

1.198 artsen en 4.635 verpleegkundigen 
uit Belgische ziekenhuizen namen deel 
aan de studie. De onderzoekers consta-
teerden dat niet zozeer de individuele 
kenmerken van de werknemer, maar 
wel de kenmerken van de werkcontext 
bevorderlijk zijn voor de bevlogenheid 
en het al dan niet ontwikkelen van een 
burn-out. Zaken als een hoge werkdruk 
en veel emotionele belasting worden 
als negatief ervaren. Sociale steun van 

Op vraag van de overheid onderzocht de KU Leuven de burn-out en bevlogen-
heid in de gezondheidszorg. 59,1% van de ondervraagde verpleegkundigen en 
63,3% van de artsen blijkt heel bevlogen of geëngageerd. Toch vertoont 12,4% 
van de verpleegkundigen en 17,8% van de artsen een risico op burn-out. 6,9% 
van de verpleegkundigen en 5,4% van de artsen kampt er effectief mee.

Werkcontext doorslAggevende fActor

collega’s of een hoge mate van autono-
mie zijn dan weer bevorderlijk voor de 
bevlogenheid en het engagement.

Het onderzoek stelt preventieve maat-
regelen voor om te komen tot een be-
tere werkomgeving. Dat kan door in te 
zetten op het beheersen van de werk-
druk en de emotionele belasting, en 
het bevorderen van steun en sfeer on-
der collega’s. Daarnaast is het verho-

gen van het bewustzijn over burn-out 
en gezonde levensstijl een belangrijk 
werkpunt.

Een preventief beleid heeft alleen kans 
op slagen als alle actoren de handen 
in elkaar slaan, zoals directie en lei-
dinggevenden, HR, vakbonden, interne 
preventieadviseur en de psycho sociale 
preventieadviseur van de externe 
dienst voor preventie en bescherming 
op het werk. Het streefdoel is een geza-
menlijk en gedragen beleid.

Het eindrapport is beschikbaar op de 
website van de FOD Werkgelegenheid, 
Arbeid en Sociaal Overleg, 
www.werk.belgië.be.

Er bestaat hiervoor echter geen blauw-
druk die overal kan worden toegepast. Op 
een studietweedaagse op 6 en 7 februari 
in Leuven zullen theoretische modellen 
en beschouwingen afgewisseld worden 
met goede praktijkvoorbeelden, zowel 
uit binnen- als buitenland. Naast het per-
spectief van de zorgvrager en zijn mantel-
zorger, zullen diverse kernaspecten van 
succesvolle samenwerkingsmodellen, de 
implementatie ervan in de praktijk, als-
ook de opvolging van de resultaten van 
de samenwerking worden onderzocht en 
besproken. Diverse wetenschappers rei-
ken hun inzichten en denkkaders aan en 

toetsen die in workshops aan de praktijk. 
Ook de mogelijke rol van de overheid bij 
de aansturing van de samenwerkingsver-
banden wordt onder de loep genomen.

De studietweedaagse is bestemd voor be-
stuurders en directies van woonzorgvoor-
zieningen, actoren van de eerstelijnszorg 
en de ziekenhuizen. Ze vindt plaats in Ho-
tel Novotel in Leuven (vlakbij het station).

Het volledige programma en de inschrij-
vingsmodaliteiten vindt u op 
www.zorgnetvlaanderen.be,  
rubriek “onze opleidingen”.

Demografische, maatschappelijke en 
economische ontwikkelingen dwingen 
alle zorgactoren om nauwer samen te 
werken. De huidige sterk gefragmen-
teerde en gespecialiseerde zorg- en 
dienstverlening beantwoordt immers 
onvoldoende aan de specifieke noden 
van het toenemend aantal personen met 
langdurige en/of complexe zorgvragen. 
Zowel het congres GPS 2021: nieuwe 
navigatie voor ouderenzorg (2010) als 
het ziekenhuiscongres Together we care  
(2013) toonden overvloedig aan dat er 
dringend nood is aan een aangepast zor-
gorganisatiemodel.

studietWeedAAgse 6 en 7 feBruAri 2014 in leuven

Samenwerken in de woonzorg:  
trendy of noodzakelijk? 
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Minister Laurette Onkelinx: “De patiënten 
betrekken bij beslissingen in de Medicomut?  

Ik wil daar eens over nadenken, maar ik  
begrijp eigenlijk niet goed waarom.”

“Ik ben heel gelukkig 
met wat ik allemaal heb 
kunnen realiseren”
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intervieW federAAl minister vAn sociAle zAken en volksgezondheid  
lAurette onkelinx

er komt een nieuwe ziekenhuisfinanciering, maar niet meteen. zoveel werd de 
afgelopen weken duidelijk. het federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg 
kreeg van minister laurette onkelinx de opdracht om het overleg hierover te 
coördineren. een all-in financiering ziet de minister alvast niet zitten. “de artsen 
hebben mij duidelijk gemaakt dat ze dat nooit zullen aanvaarden”.

De chronische zorg wint aan belang. 
Zorgvoorzieningen moeten meer in 
netwerken samenwerken. Ziet u voor 
de chronische zorg een omwenteling 
mogelijk zoals in de geestelijke ge-
zondheidszorg met artikel 107?
Minister Laurette Onkelinx: In deze 
legislatuur heb ik van de chronisch zie-
ke patiënt een prioriteit gemaakt. Al in 
september 2008 lanceerde ik hiervoor 
het programma Voorrang aan de chro-
nisch zieken. Twee vragen staan daarin 
centraal: hoe kunnen we de toeganke-
lijkheid van de zorg garanderen en hoe 
kunnen we de kwaliteit van de zorg ver-
beteren? Op beide vlakken hebben we 
heel wat vooruitgang geboekt.

Op het vlak van toegankelijkheid ben ik 
trots op het statuut voor mensen met een 
chronische aandoening. Dat geeft hen 
automatisch bepaalde rechten. Zo wordt 
de derdebetalersregeling ingevoerd voor 
al hun zorgverrichtingen. Er komt een 
maximumfactuur voor chronische ziek-
ten en een aantal niet-terugbetaalde ge-
neesmiddelen zullen toch in die maxi-
mumfactuur worden verrekend.

Wat de kwaliteit van de chronische zorg 
betreft, hiervoor werken we samen met 
de gemeenschappen en de gewesten. 
Dat verloopt prima. Op 28 november 
vindt een grote gezamenlijke conferentie 
plaats over hoe we de zorg voor de chro-
nische patiënt het best kunnen organise-
ren. Dat zal inderdaad moeten gebeuren 
in een netwerk van zorg rond de patiënt, 
met specialisten, huisartsen, ziekenhui-
zen en andere actoren. We hebben nood 
aan één centraal en multidisciplinair  
patiëntendossier. We denken aan een 
functie voor casemanagement om de pa-
tiënt op te volgen. Ook voor alle zorgen in 

financiële middelen gegeven en elke keer 
als ik een nieuw initiatief neem, ga ik 
bij hen luisteren. Dat was het geval voor 
het Kankerplan, voor het statuut van de 
chronisch zieke patiënt, voor de hervor-
ming van de geestelijke gezondheids-
zorg...  Naast de mutualiteiten vertolken 
de patiëntenverenigingen de stem van de 
patiënt, die gehoord moet worden bij de 
ontwikkeling van nieuwe programma’s. 
De patiënt is ook actor in zijn eigen ge-
zondheidszorg en moet zelf ook verant-
woordelijkheid nemen in het netwerk 
van zorg dat rond hem gecreëerd wordt.

Een nieuwe organisatie van de gezond-
heidszorg vergt een nieuw financie-
ringsmodel voor de ziekenhuizen. Hoe 
zou dat nieuwe financieringsmodel er-
uit kunnen zien?
Ik ben het ermee eens dat een hervor-
ming van de ziekenhuisfinanciering no-
dig is. Hoe dat precies moet gebeuren, 
weet ik niet. Ik heb nu een roadmap 
voorgesteld om de hervorming tegen 
2016 door te voeren. Als eerste fase heb 
ik net vandaag (11 oktober, nvdr) het rap-
port van het Federaal Kenniscentrum 
ontvangen met een vergelijkend onder-
zoek van financieringssystemen uit ver-
schillende landen. De resultaten zijn op 
zijn minst verrassend. In een tweede fase 
moet we met de sector zelf overleggen: 
de ziekenhuizen, de ziekenhuisartsen, 
de patiënten, de huisartsen... Het KCE 
zal hierin een coördinerende rol spelen. 
We moeten democratisch tewerk gaan en 
naar alle standpunten luisteren, ook als 
dat wat meer tijd in beslag neemt. Waar 
we zullen uitkomen, kan ik uiteraard niet 
zeggen, dat zal moeten blijken. Maar als 
u mijn persoonlijke mening vraagt, dan 
zie ik drie belangrijke doelstellingen. 
Ten eerste moet de financiering van de 

beleid

het ziekenhuis zou één interne manager 
de coördinatie kunnen opnemen. Er zijn 
tal van pistes die we nader moeten onder-
zoeken.
Ook op het gebied van de ernstige en 
zeldzame ziekten, de weesziekten, heb-
ben we veel vooruitgang geboekt. In 
plaats van een terugbetaling van de ge-
neesmiddelen na drie jaar, zal dat nu, als 
de ziekte levensbedreigend is, na maxi-
mum zes maanden gebeuren.

Dat zijn allemaal maatregelen om de zorg 
voor de chronisch zieke patiënt te verbe-
teren, zowel wat de toegankelijkheid als 
wat de kwaliteit van de behandeling be-
treft. Ons gezondheidssysteem is goed, 
maar voor chronische patiënten ook heel 
duur, door de herhaalde uitgaven die ze 
moeten doen.

De vergelijking met artikel 107 in de 
geestelijke gezondheidszorg gaat op 
voor de netwerken van zorgverleners die 
de zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt 
brengen. Het uitgangspunt is echter an-
ders: we bouwen geen bedden af om te 
herinvesteren in coördinatoren en mo-
biele equipes.

Democratisch te werk gaan
Hoe ziet u de rol van de patiënt evolu-
eren? Er is steeds meer sprake van de 
‘empowerde’ patiënt die mee verant-
woordelijkheid draagt voor zijn ge-
zondheid?
Er zijn natuurlijk al de mutualiteiten, 
die als een soort van syndicaten van 
de patiënt fungeren in zijn contacten 
met diverse zorgverstrekkers. Maar de  
patiënt zelf is uiteraard zijn eigen en eer-
ste zorgverstrekker. Daarom hebben we 
het observatorium voor chronische ziek-
ten gecreëerd, de patiëntenverenigingen 
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ziekenhuizen veel transparanter. Je moet 
vandaag al een echte expert zijn om daar 
nog wijs uit te geraken. Die onvoorstelba-
re complexiteit is niet goed. Het systeem 
is allesbehalve doorzichtig. Ten tweede 
moeten we de conflicten tussen artsen en 
ziekenhuisdirecties, die ontstaan door de 
onderfinanciering van de ziekenhuizen 
en de onderhandelingen over de afdrach-
ten van de artsen, wegwerken. En ten 
derde moeten we een oplossing vinden 
voor het tekort aan artsen in een aantal 
disciplines: pediaters, geriaters...

all-in financiering bestaat het gevaar 
dat er bespaard wordt op de kwaliteit 
en dat patiënten met een risico op com-
plicaties minder gemakkelijk toegang 
krijgen tot de gezondheidszorg. Geen 
enkel systeem scoort alleen maar goede 
punten.

Medicomut goed platform
U stipte al even het tekort aan artsen 
in sommige disciplines aan. Hoe kun-
nen we dat verhelpen? Moet er niet 
iets gebeuren aan de grote inkomens-

numerus clausus voor de knelpuntspe-
cialismen helemaal op te heffen. Met de 
staatshervorming worden de minimum-
quota overigens gemeenschapsbevoegd-
heid.

Soms is het probleem ook complexer. Met 
de quota alleen gaan we inderdaad niet 
alles oplossen. Er is bijvoorbeeld geen te-
kort aan pediaters, alleen werken die niet 
of onvoldoende in de ziekenhuizen. Daar 
halen ze allicht onvoldoende inkomen in 
vergelijking met collega’s van andere dis-
ciplines. Dat knelpunt moeten we meene-
men in de hervorming van de ziekenhuis-
financiering.

Veel experten vinden de Medicomut 
als overlegplatform achterhaald en 
ondemocratisch. Zou het niet beter 
zijn ook de patiënten en de ziekenhui-
zen in het overleg te betrekken?
Daarmee ben ik het niet eens. Ik begrijp 
de vraag zelfs niet goed. Natuurlijk is het 
soms moeilijk werken. Natuurlijk zijn er 
soms harde discussies. Maar dat is ook zo 
in de Groep van Tien als het over sociale 
zaken gaat. Ook daar zijn er spanningen. 
Maar door met elkaar te praten, komen we 
er telkens uit. Ik zie ook niet waarom de 
Medicomut niet democratisch zou zijn. De 
artsen zijn democratisch verkozen (door 
het artsenkorps zelf, nvdr) en alle zieken-
fondsen zijn vertegenwoordigd.

En de patiënten betrekken bij beslissingen 
in de Medicomut? Ik wil daar eens over 
nadenken, maar ik begrijp eigenlijk niet 
goed waarom. De mutualiteiten spelen 
de rol van overkoepelend patiëntensyndi-
caat. De patiënten zelf worden wel recht-
streeks betrokken als het over meer speci-
fieke zaken gaat, zoals de behandelingen. 
Maar daarvoor zijn andere platformen. De 
ziekenhuizen kunnen hun rol spelen in de 
Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzie-
ningen. Ik zie echt het probleem niet.

Het stoort u niet dat artsen en zieken-
fondsen in de Medicomut zowel rech-
ter als partij zijn?
De verschillende partijen zouden elkaar 
misschien wat vaker moeten zien en 
wat meer met elkaar praten. Dat is zoals 
in een regering, waar ook verschillende 
visies leven. Hoe meer mensen elkaar 
ontmoeten, hoe gemakkelijker het is 
om het gemeenschappelijk belang te 
zien en samen te werken. Maar de Me-
dicomut zoals hij vandaag bestaat, is 
een goed platform. We moeten de voor-
oordelen over bepaalde mutualiteiten 

Gaan we naar een simpele all-in financie-
ring? Neen. Dat kan ik nu al zeggen. Dat 
zullen de artsen nooit aanvaarden en dat 
hebben ze mij trouwens al duidelijk ge-
maakt. Maar in overleg met alle actoren 
komen we wel tot onze eigen, Belgische 
oplossing.

Wat vond u verrassend in het KCE -
rapport?
Dat er geen alleenzaligmakend systeem 
is. Ook het all-in systeem, waar ik vaak 
voor hoor pleiten, heeft zijn zwaktes. 
Elk financieringssysteem heeft voor-
delen en nadelen. In landen met een 

verschillen tussen de verschillende 
artsendisciplines?
Dat is een moeilijke vraag. Er bestaan 
verschillende visies. Een goede plan-
ning blijft in elk geval noodzakelijk. 
Over de organisatie daarvan verschillen 
de meningen. De voorbije jaren heb ik 
telkens zich een probleem voordeed de 
quota verhoogd. Dat was het geval voor 
de medisch oncologen, de spoedartsen, 
de psychiaters, de kinderpsychiaters... 
In overleg met en op advies van de plan-
ningscommissie heb ik voor al die dis-
ciplines de minimumquota verhoogd. 
Misschien moeten we overwegen om de 
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de hypergespecialiseerde centra als de 
regionale en nabije ziekenhuizen hun rol 
spelen. Ik ben trots op mijn hervorming 
van het zorgprogramma cardiologie. Dat 
was een zeer moeilijk dossier en toch is 
het gelukt. Daar hebben we die hyperge-
specialiseerde centra die samenwerken 
in netwerken van regionale ziekenhuizen 
al effectief gerealiseerd.

De middelen voor de gezondheidszorg 
zijn beperkt, terwijl dankzij nieuwe 
(dure) technologie en nieuwe (dure) 
medicijnen steeds meer mogelijk 
wordt. Zullen we steeds moeilijker 
keuzes moeten maken?
Daarover worden soms heftige discussies 
gevoerd, maar u moet aan mij niet vra-
gen hoeveel een leven waard is. Ik ben 
daarvoor niet geplaatst. Ik kan daarop 
niet antwoorden. Iemand een kans op 
leven geven, heeft geen prijs. Met de far-
maceutische bedrijven moeten we verder 
blijven praten. Hoed af trouwens voor 
pharma.be, dat in de zaak-Victor getoond 
heeft dat de sector zijn verantwoordelijk-
heid wil nemen.

We mogen ook niet vergeten dat medi-
sche firma’s grote risico’s nemen. Zodra 
ze een aanvraag voor de terugbetaling 
van een nieuw geneesmiddel indienen, 
verbinden ze zich ertoe om dat medicijn 
gedurende zes maanden gratis ter be-
schikking te stellen van patiënten die 
het nodig hebben. Ook als het medicijn 
uiteindelijk niet terugbetaald wordt, 
moeten ze zich aan die afspraak hou-
den. Dat is een zwaar risico dat de fir-
ma’s op zich nemen. Hiervoor mogen we 
niet blind zijn.

Wat wilt u de komende maanden nog 
realiseren?
Nog heel wat! Ik werk aan een voorstel 
voor meer transparantie in de kosten 
die een patiënt moet dragen. Dat is heel 

complexe materie, die ik graag nog deze 
legislatuur wil afronden. Mensen moe-
ten exact weten wat ze moeten betalen. 
Wie begrijpt nog een ziekenhuisfactuur? 
En wat als een huisarts een bloedstaal 
opstuurt naar een laboratorium? Is die 
arts in het lab geconventioneerd? Hoe 
weegt dat door in de kosten voor de pa-
tiënt? Dat soort zaken moeten we uitkla-
ren. De patiënt heeft recht op heldere 
informatie.

Ook de hervorming van de huisartsen-
wachtposten staat nog op de agenda, 
waarbij uiteraard ook de spoedgevallen-
diensten betrokken zijn. Op 15 oktober 
stelde ik mijn AIDS-plan voor. Er is het 
dossier van de alternatieve geneeswijzen. 
Kortom, er is nog heel veel te doen.

Naar aanleiding van de recente situa-
tie met een 13-jarig meisje hebt u in de 
pers verklaard dat u nog dit jaar een 
oplossing zou vinden voor de kinder-
psychiatrie. Hoe staat het daarmee?
Dat hebben we ondertussen opgeno-
men met de Gemeenschappen. Er moet 
een plan klaarliggen tegen begin 2014. 
De uitvoering ervan is voor de maanden 
daaropvolgend, of voor de volgende le-
gislatuur.

Op welke realisaties van deze legisla-
tuur bent u het meest trots? 
Ik ben heel gelukkig met wat ik allemaal 
heb kunnen realiseren met mijn ploeg. 
Voor de ziekenhuizen denk ik vooral aan 
de hervorming van de cardiologie. Ook 
alles wat met de chronische patiënten te 
maken heeft, inclusief het statuut voor 
mensen met een chronische aandoening, 
springt er zeker uit. Er zit ook nog veel in 
de pijplijn.

Uiteindelijk ben ik misschien nog het 
meest trots dat ik erin geslaagd ben om 
ook in een financieel bijzonder moeilijke 
context het budget voor de gezondheids-
zorg te vrijwaren. Uiteraard hebben we 
inspanningen moeten leveren. We heb-
ben ervoor moeten vechten, want bijna 
iedereen kijkt naar de gezondheidszorg 
wanneer we moeten besparen. Maar 
het is gelukt! Het budget is er zelfs nog 
op vooruitgegaan. Dat is ook nodig. De 
vergrijzing kunnen we niet tegenhou-
den. En we moeten blijven investeren in 
innovatie. We hebben een van de beste 
modellen van gezondheidszorg. Laat 
ons dat vrijwaren en laat ons blijven in-
vesteren in zorg. Ook in 2014 en de ko-
mende jaren.

of bepaalde syndicaten opzij kunnen 
zetten. Laat ons samen werken aan het 
gemeenschappelijk belang. We werken 
allemaal samen in één en hetzelfde ge-
zondheidssysteem.

Netwerken van ziekenhuizen
Naast het groeiende belang van chro-
nische zorg, zien we ook een trend 
naar steeds meer specialisatie in de 
ziekenhuizen. Hoe ziet u dat evolue-
ren? Wat betekent dat voor de patiënt?
Door de vergrijzing van de bevolking staan 
we voor grotere uitgaven. Bovendien moe-
ten we de toegankelijkheid van de gezond-
heidszorg bewaken. En we willen ook de 
kwaliteit van onze gezondheidszorg ver-
beteren. Hiervoor moeten we blijven in-
vesteren in innovatie. Elk jaar komen er 
geneesmiddelen bij en moeten we op an-
dere medicijnen besparen om in nieuwe te 
kunnen investeren. Hetzelfde gebeurt op 
het niveau van de ziekenhuizen: besparen 
aan de ene kant om te kunnen investeren 
aan de andere kant.

Bij chronische ziekten is er vaak sprake 
van complexe comorbiditeit. Hoe ouder 
mensen worden, hoe meer ziekten ze 
gelijktijdig hebben. Zij hebben nood aan 
ziekenhuizen die nabij zijn. Daarnaast 
hebben we ook behoefte aan grote, ge-
specialiseerde ziekenhuizen. Ik heb trou-
wens aan de Nationale Raad voor Zieken-
huisvoorzieningen advies gevraagd voor 
welke complexe pathologieën hyperge-
specialiseerde ziekenhuizen nodig zijn. 
Die oefening is nodig om de kwaliteit 
van onze zorg te garanderen. Dat wordt 
een moeilijke discussie, want elk zieken-
huis zal zijn aanbod willen behouden. 
En allicht zullen ook patiënten voor be-
paalde behandelingen wat verder van 
huis moeten gaan. Maar we mogen niet 
inboeten aan kwaliteit. Ik geloof in net-
werken van ziekenhuizen, waarin zowel 

“We moeten de conflicten wegwerken tussen  
artsen en ziekenhuisdirecties die ontstaan  
door de onderfinanciering van de ziekenhuizen  
en de onderhandelingen over de afdrachten  
van de artsen.”



financie-
ring

“Oplossingen maken alleen kans 
als ze breed gedragen worden”

Prof. dr. Johan Kips: “We moeten oog 
hebben voor de zwaktes, maar ook 
niet blind zijn voor de sterktes van ons 
gezondheidssysteem.”
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Project ziekenhuisfinAnciering in de steigers

het ziekenhuiscongres Together we care van zorgnet vlaanderen heeft een en ander in 
beweging gebracht. dat we naar een nieuw financieringsmodel moeten, op maat van een 
geïntegreerd model voor chronische zorg, is ondertussen wel duidelijk. hoe dat nieuwe 
model er precies kan uitzien, wordt door zorgnet vlaanderen momenteel onderzocht met  
een project ziekenhuisfinanciering, gecoördineerd door prof. dr. johan kips.

Als er één constante is in de ziekenhuis-
wereld van de jongste decennia, dan is 
het wel die van de voortdurende veran-
dering. We hebben een schaalvergroting 
gekend met een gigantische fusiebewe-
ging. De verblijfsduur is drastisch inge-
kort, het belang van het dagziekenhuis 
is toegenomen en veel zorg is ambulant 
geworden. Subspecialisatie, multidisci-
plinaire samenwerking en gestroomlijn-
de processen met klinische paden zijn in 
de praktijk verankerd. De samenwerking 
met de eerstelijnszorg, de voorzieningen 
voor chronische zorg en de geestelijke 
gezondheidszorg wint aan kracht. Kwa-
liteit en patiëntveiligheid staan hoog op 
de agenda, de participatie van patiënten 
krijgt vorm en de actieve maatschappelij-
ke verantwoording leidt tot meer open-
heid en een betere communicatie. 

De capacity for change die de ziekenhui-
zen al jaren tentoonspreiden, is voorbeel-
dig. Op het terrein vonden veel spectacu-
laire veranderingen plaats, zonder dat ze 
aanleiding gaven tot grote maatschap-
pelijke breuken of sociale conflicten. De 
budgettaire context wordt echter steeds 
nijpender. Het moet gezegd dat de fe-
derale regering in de beginjaren van de 
legislatuur de gezondheidssector groten-
deels ontzien heeft. De kentering kwam 
er in de begrotingsjaren 2013 en 2014. 
Door directe en indirecte maatregelen 
werden de ziekenhuizen getroffen. Uit 
de MAHA-sectoranalyse blijkt dat steeds 
meer ziekenhuizen met slechte cijfers 
kampen (zie artikel pagina 12).

Bovendien staat de ziekenhuissector voor 
grote uitdagingen: een reorganisatie van 
de chronische zorg, meer samenwerking 
in netwerken voor hooggespecialiseerde 
zorg, de schaarste aan professionals en 
de nood aan een volwaardig HR- beleid... 
De huidige ziekenhuisfinanciering wordt 
hiervoor evenwel als remmend en con-
traproductief ervaren. Een nieuw sys-
teem moet de hefbomen bevatten om de 
uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Zorgnet Vlaanderen blijft niet bij de pak-
ken zitten en wil tegen mei 2014 een tekst 
klaar hebben met concrete voorstellen. 

De coördinatie van het project is toever-
trouwd aan prof. dr. Johan Kips, die sa-
men met een stuurgroep aan de slag gaat.

Constructief
“Iedereen beseft dat we met het huidige 
financieringsmodel tegen grenzen opbot-
sen”, zegt prof. dr. Johan Kips. “Dat was 
ook een van de belangrijke boodschap-
pen op het congres Together we care, 
dat net als doel had om de uitdagingen 
voor de toekomst in kaart te brengen. 
Door de demografische evoluties zien we 
een toename van chronische pathologie. 
Ons huidige model van zorgorganisa-
tie en zorgfinanciering is hiervoor niet 
geschikt. We moeten dus op zoek naar 
een nieuw model. Praten over model-
len klinkt misschien theoretisch, maar 
uiteindelijk gaat het om de dagelijkse 
praktijk. Het doel van het project is dan 
ook om vanuit de zorgsector concrete 
en praktische voorstellen uit te werken 
voor een adequate organisatie en een 
afgestemde financiering. Hiermee geven 
we als sector het signaal dat we onze ver-
antwoordelijkheid nemen. We wachten 
niet lijdzaam af en gaan ook niet in het 
defensief; we streven naar constructieve 
en realistische oplossingen.”

“Onze scope is de financiering van de 
zorg, maar die kan je natuurlijk niet los 
zien van het globale financieringsmo-
del”, zegt prof. dr. Kips. “Het ziekenhuis 
is een schakel in een groter geheel. Welke 
impact zal een nieuwe financiering heb-
ben op de rest van het geheel: op de eer-
ste lijn en de ambulante sector bijvoor-
beeld? Daar houden we van meet af aan 
rekening mee.”

“We kiezen daarom bewust voor een 
breed overlegplatform. Het heeft geen 
zin om op ons eentje oplossingen te be-
denken. Oplossingen maken alleen een 
kans als ze breed gedragen worden. Het 
initiatief ligt bij Zorgnet Vlaanderen, 
maar we betrekken meteen ook de art-
sen bij dit verhaal. In een tweede fase 
gaan we ook met de mutualiteiten en de  
patiëntenverenigingen afstemmen. Maar 
de kern van de oplossing ligt bij de artsen 

en de ziekenhuizen. Binnenkort vatten we 
gesprekken aan met de artsensyndicaten 
ASGB en BVAS, als officiële en erkende be-
roepsorganisaties van de artsen.”

“Samen zullen we verschillende pistes 
bespreken. Er zijn diverse mogelijkheden, 
die we voorlopig allemaal openhouden. 
Alle voorstellen mogen op tafel komen 
en kunnen ook worden afgeschoten. Er is 
vandaag nog niets beslist. We vertrekken 
vanuit een sterkte-zwakteanalyse van het 
huidige model. We moeten oog hebben 
voor de zwaktes, maar ook niet blind zijn 
voor de sterktes van ons gezondheids-
systeem. De toegankelijkheid van onze 
zorg is hoog, net als het serviceniveau 
van ziekenhuizen en artsen. We hebben 
een breed aanbod van zorg en een grote 
solidariteit. Die elementen moeten we 
koesteren en bewaren. Een zwakte is de 
grote fragmentatie, die haaks staat op de 
geïntegreerde zorg die we nodig hebben 
voor de chronische pathologie. Ook de 
huidige, louter op activiteiten gebaseerde 
fee for service, is daarin een zwak punt.”

“We moeten iets ondernemen. Met het 
huidige model dreigt onze gezondheids-
zorg onwerkbaar en onbetaalbaar te wor-
den. Een concreet probleem is de verhou-
ding van het budget financiële middelen 
(BFM) van een ziekenhuis en de bijdra-
gen uit de artsenhonoraria. De onderfi-
nanciering van de ziekenhuizen dwingt 
de directies en de artsen om samen te 
werken, maar dat leidt vaak tot conflic-
tueuze verhoudingen en tot onvoorziene 
neveneffecten zoals de toename van de 
villageneeskunde”, vertelt prof. dr. Johan 
Kips. “We moeten samen streven naar 
een verbeterd model van artsenparticipa-
tie in het ziekenhuisbeleid.”

“Daarom is het zo belangrijk om samen 
aan tafel te zitten. Het BVAS en het ASGB 
hebben al positief gereageerd op onze 
uitnodiging. Natuurlijk zullen er gevoe-
lige punten zijn. Ik geloof dat we alle-
maal wat water bij de wijn zullen moeten 
doen. Alleen met een consensus kunnen 
we echte veranderingen realiseren. We 
kunnen niet met gekruiste armen aan de 
zijlijn blijven staan.”
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in oktober maakte Belfius de resultaten bekend van de jaarlijkse maha-analyse van de 
financiële situatie van de Belgische algemene ziekenhuizen. hieruit blijkt dat het resultaat 

van de ziekenhuizen structureel achteruitgaat. de opeenvolgende besparingsrondes van de 
overheid blijven niet zonder gevolg.

Het water staat veel ziekenhuizen aan de lippen: 
29 van de 95 ziekenhuizen boeken in 2012 al een 
negatief gewoon bedrijfsresultaat.

Volgens de analyse maakten vorig jaar al 
drie op de tien Belgische ziekenhuizen 
verlies. Dat cijfer stijgt jaar na jaar. Zorg-
net Vlaanderen waarschuwt dat dit sig-
naal ernstig moet worden genomen. De 
omzet steeg weliswaar met 3,4%, maar de 
loonkost deed dat met 5,3%. Op termijn 
kan dat de kwaliteit van de geleverde zorg 
in het gedrang brengen.

Economisch belangrijk
Belfius voert al voor het 19de jaar op rij zijn 
analyse uit, die de financiële situatie van 
de algemene ziekenhuizen onderzoekt 
met de Maha-studie (Model for automatic 
hospital analyses). Voor de vijfde keer op 
rij namen dit jaar 100% van de algemene 

Ziekenhuizen hebben  
steeds meer te lijden onder de  

opeenvolgende besparingen

ziekenhuizen vrijwillig deel aan de Bel-
fius-analyse. Ze geeft dus een volledig 
beeld van de evolutie die de sector de 
jongste jaren doormaakt.

Een eerste vaststelling is dat de algemene 
ziekenhuizen in België een economisch 
belangrijke sector blijven, zowel voor 
tewerkstelling als voor investeringen. In 
2012 investeerden de ziekenhuizen een 
bedrag van 1,3 miljard euro. De totale 
rechtstreekse tewerkstelling was goed 
voor 84.918 voltijds equivalenten. Daar-
in zijn de artsen niet meegerekend. 55% 
van deze banen zijn verzorgend en ver-
plegend personeel (46.712 VTE), 10,5% 
zijn paramedici (8.914), 34,5% zijn admi-

nistratief personeel, arbeiders of andere 
medewerkers (29.292). In 2012 steeg de 
globale tewerkstelling met 2,4%.

Omzet stijgt onvoldoende
De omzet in ruime zin (inclusief de ove-
rige bedrijfsopbrengsten) steeg met 3,4% 
in de sector. Tussen 2010 en 2011 bedroeg 
die stijging nog 4,9%.

Die kleinere omzetstijging is vooral te 
verklaren door de evolutie van de be-
langrijkste omzetcomponent, met name 
de honoraria (goed voor 40,7% van de 
omzet). Die nam maar toe met 2,9%. Ter 
vergelijking: in 2010 steeg die compo-
nent nog met 5,5%. Het verschil in stij-
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mAhA-studie is duidelijk in conclusies

gingspercentage is, nog altijd volgens het 
onderzoek van Belfius, het gevolg van 
belangrijke besparingen van de regering 
in 2012, voor een bedrag van 130 miljoen 
euro. Deze besparing is grotendeels gere-
aliseerd door de partiële indexering van 
de honoraria.

Verlieslatende activiteiten in de zieken-
huizen werden vroeger deels gecompen-
seerd door winst van de ziekenhuisapo-
theek. Het Belfiusonderzoek toont 
echter aan dat sinds de invoering van de 
forfaitarisering voor een reeks van veel 
gebruikte geneesmiddelen voor gehos-
pitaliseerde patiënten, de groei van de 
omzet van farmaceutische producten 
gestabiliseerd is op een heel wat lager 
niveau. De positieve bijdrage die de apo-
theek levert aan het resultaat is in 2012 
procentueel met bijna een derde gedaald 
in vergelijking met de periode 2008-2010. 
De marge daalde van 9,4% naar 7,9% 
(marge per 100 euro omzet).

De positieve, maar dalende marge die de 
algemene ziekenhuizen behalen via de 
apotheek (en ook de medisch-technische 
diensten) is nochtans belangrijk om de 
onderfinanciering in het budget financi-
ele middelen (BFM) te compenseren, ver-
klaart de Maha-studie.

Met 5,3% blijven de loonkosten in de zie-
kenhuissector ondertussen sterk toene-
men. De kosten per voltijdse equivalent 

(VTE) stegen met 2,7% tot 60.570 euro 
per VTE. Bovendien steeg ook het aantal 
VTE’s. Het verschil in stijging tussen de 
omzet enerzijds (+ 3,4%) en de loonkost 
anderzijds (+ 5,3%) leidt tot een negatief 
effect op het resultaat. Dat verschil ver-
groot meteen ook de onderfinanciering 
van de verpleegdiensten via het BFM tot 
- 4,3% tegen – 3,1% in 2011. Op 100 euro 
omzet verliest het doorsnee ziekenhuis 
hier 4,3 euro.

De besparingen op de honoraria en het 
uitdiepen van de onderfinanciering, ge-
combineerd met een stijging van de loon-
kosten en de toegenomen afschrijvin-
gen hebben een daling van het gewone 
bedrijfsresultaat tot gevolg. In relatieve 
termen gaat het om een daling van 1,2% 
naar 0,7% op de omzet of een negatieve 
beweging van liefst – 37,7%. 29 van de 
95 ziekenhuizen boeken een negatief ge-
woon bedrijfsresultaat. In 2011 waren dat 
“nog maar” 25 ziekenhuizen.

Activiteiten
De activiteiten in daghospitalisatie blij-
ven stijgen; de omzet van de forfaits 
(vooral voor daghospitalisatie) neemt toe 
met 7,2%.

Tegelijk neemt ook het aantal opnames 
in de klassieke hospitalisatiediensten 
met 0,4% verder toe. Het aantal opnames 
steeg vooral in de diensten geriatrie (5%) 
en revalidatie (SP-dienst) (8,5%). Die stij-
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ging kan verklaard worden door de ver-
grijzing van de bevolking.

Het aantal gerealiseerde ligdagen daal-
de met 0,6%. Dat komt door de verdere 
verkorting van de verblijfsduur (van 5,8 
dagen naar 5,6 dagen in CD-diensten). 
Hierdoor daalt ook de globale bezettings-
graad van 73,5% naar 73,3%.

Combinatietest
Voor de gecombineerde test over de fi-
nanciële gezondheid van de ziekenhui-
zen kijkt de Maha-studie over vier jaar in 
welke mate de instellingen voldoen aan 
de richtnormen voor een aantal ratio’s. 
Die ratio’s zijn: het effectief eigen vermo-
gen op het balanstotaal moet groter zijn 
dan 20%; de cashflow tegenover de ver-
vallende langetermijnschuld moet groter 
zijn dan 1,1; de liquiditeit (acid-test ex-
clusief inhaalbedragen) moet groter zijn 
dan 1; de investeringen moeten voldoen-
de hoog zijn in vergelijking met de ouder-
dom van de infrastructuur.

Het aantal voorzieningen dat aan de vier 
criteria voldoet, stijgt tussen 2009 en 2012 
van 23,3% naar 25,6%. Eén op vier zieken-
huizen voldoet dus aan al de normen.

Het aantal instellingen dat aan minstens 
drie criteria voldoet, groeit van 65,5% in 
2009 tot 66,7% in 2012. Deze verbetering 
is vooral te danken aan de sterk gestegen 
investeringen. 
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gedelegeerd bestuurder koen oosterlinck van de Broeders van 
liefde heeft een heel brede kijk op de zorg- en welzijnssector 
en ook op het onderwijs. hij ziet een positieve tendens in het 
streven naar meer aantoonbare kwaliteit, vooral als we erin 
slagen om naast de kennis van de objectiveerbare criteria ook de 
waarden en de beleving een plaats te geven. “We zitten op een 
scharniermoment”, vertelt koen oosterlinck.

“Niemand kan nog zeggen:  

‘het is onze patiënt’”

intervieW met gedelegeerd Bestuurder koen oosterlinck (Broeders vAn liefde)

Koen Oosterlinck begon zijn loopbaan bij 
de Broeders van Liefde als administra-
tief medewerker in P.C. Sint-Amandus in 
Beernem. Als jurist en master in de zie-
kenhuiswetenschappen, werd hij al snel 
juridisch stafmedewerker van de centrale 
diensten bij de Broeders. In 2001 ging hij 
aan de slag als sectorverantwoordelijke 
voor de geestelijke gezondheidszorg, la-
ter ook voor de ouderenzorg. Sinds kort is 
hij gedelegeerd bestuurder van de Broe-
ders van Liefde.

Koen Oosterlinck: Er is de jongste decen-
nia heel wat veranderd, ook op het gebied 
van mentaliteit. In de verschillende sec-
toren is het besef van het belang van kwa-
liteit, veiligheid en de verantwoording 
daarover sterk toegenomen. Vroeger gin-
gen we ervan uit dat we goed bezig wa-
ren, vandaag stellen we onszelf veel meer 
in vraag. Ja, dat was een moeilijk verhaal 
in het begin. Meten is weten, klinkt het 
devies. Maar zoals Albert Einstein zei: 
niet alles wat telt, kan geteld worden en 
niet alles wat geteld kan worden, telt ook. 
De begeleidingscommissie ethiek in de 
geestelijke gezondheidszorg van de Broe-
ders van Liefde boog zich recent over het 
thema  ‘objectivering van de zorg’. Maar 
na enige discussie is de titel veranderd 
naar het ‘systematisch reflecteren over 
de zorg’. Objectiveren is namelijk te be-
perkt; dat gaat alleen over het meetbare, 
de kennis, de evidence based care. Maar 
daarnaast is er het omgaan met kwetsba-
re mensen, zijn er ook de waarden, zoals 

onvoorwaardelijk respect, participatie, 
empowerment… Ook hoe zorg beleefd 
wordt, zowel door zorggebruikers als 
door zorgmedewerkers, is belangrijk. 
Uiteraard moet er aandacht zijn voor het 
meetbare, maar kwaliteit reikt veel ver-
der dan het louter meetbare.

Verscheidenheid troef
Hoe vertaalt zich dat in de praktijk?
Een visieontwikkeling is belangrijk. Zorg-
teams moeten weten wat de doelstellin-
gen van de organisatie zijn en hoe we die 
willen bereiken. Het meetbare aspect, de 
indicatoren, moeten in dat verhaal ge-
integreerd worden. Het proces is daarbij 
soms belangrijker dan het resultaat van 
de metingen. We mogen immers onze 
werking niet gaan organiseren louter in 
functie van de zuiver meetbare resulta-
ten. Wil de overheid een korte verblijfs-
duur, dan zou je simpelweg alle moeilij-
ke doelgroepen kunnen weren. Maar zo 
werkt het natuurlijk niet. We zijn er voor 
alle mensen, ook voor zij die uit de boot 
dreigen te vallen. Hier komt het waarde-
gedreven aspect om de hoek kijken. We 
moeten beide invalshoeken meenemen 
in de praktijk, en dat op alle niveaus. Op 
het microniveau van de klinische prak-
tijk, maar ook op het mesoniveau van 
het beleid van een instelling of organisa-
tie en op het macroniveau van het over-
heidsbeleid. Alle niveaus zijn afhankelijk 
van elkaar. Vandaar ook het belang om 
de doelstellingen expliciet te maken: wat 

een relevante indicator kan zijn voor het 
beoordelen van de klinische prakijk in 
een concrete context, is dat niet noodza-
kelijk ook op meso- of macroniveau.

Op dit ogenblik bereidt de Vlaamse 
overheid in overleg met de sector in-
dicatoren voor de geestelijke gezond-
heidszorg voor. Hoe kijkt u daar tegen-
aan?
Het is geen gemakkelijke opgave om 
de geestelijke gezondheidszorg op zo’n 
manier in kaart te brengen. Geestelijke 
gezondheidszorg is zo verscheiden. Er 
zijn mensen met stemmingsstoornissen, 
met persoonlijkheidsstoornissen, met 
psychose, er is de forensische psychi-
atrie... Dat zijn allemaal verschillende 
dingen. Vaak is er nog te weinig oog voor 
de specialisaties binnen de geestelijke 
gezondheidszorg. Voor de recent opge-
starte mobiele behandelteams zoeken ze 
ook indicatoren, maar al snel blijkt dan 
een differentiatie nodig. Als we gegevens 
willen benchmarken, dan moeten we van 
een gelijkaardige context vertrekken. 
Is een opnameduur van zes weken be-
ter dan acht weken? Daar kan je zonder 
contextgegevens niet zomaar uitspraken 
over doen. Wat wel kan, is na zes weken 
opname sowieso een evaluatiemoment 
inbouwen. En wat is patiënttevreden-
heid? Bij een gedwongen opname zal die 
bij momenten allicht niet erg hoog lig-
gen, ook al is die zorg even goed. Of wat 
met het aantal klachten als indicator? Is 
de manier waarop we ermee omgaan niet 
veel belangrijker? Iets meer klachten kan 
immers wijzen op een open cultuur en 
een goede opvolging.

U hebt een goed zicht op verschillende 
sectoren. Maakt dat een verschil?
Juist omdat we als organisatie Broeders 
van Liefde zo’n breed zicht op zorg en 
welzijn hebben, zien we de nood aan 
een holistische benadering van de zorg. 
We moeten het hele plaatje bekijken: de 
patiënt, maar ook zijn familie en zijn con-

kwaliteit
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text. Je kan die niet los van elkaar zien. 
Positief aan het kwaliteitsindicatoren-
project is dat voor de eerste keer op sec-
torniveau een gezamenlijk traject wordt 
uitgestippeld. Nieuw is dat heel wat clini-
ci – artsen en niet-artsen – zich erachter 
scharen. Dat geeft een goed gevoel. Zelfs 
zonder snelle concrete resultaten is de 
sensibiliserende kracht die hiervan uit-
gaat heel sterk.

Ziet u over de sectoren heen gelijke 
tendensen op het gebied van kwaliteit?
Ja, heel duidelijk. Wat in de algemene 
ziekenhuizen en de geestelijke gezond-
heidszorg gebeurt, vindt ook plaats in de 
ouderenzorg, in de sector van personen 
met een handicap en in het onderwijs. 
Overal leeft steeds meer het bewustzijn 
dat we met overheidsmiddelen werken 
en dat we verantwoording verschuldigd 
zijn aan de gemeenschap. De drie pijlers 
komen ook telkens terug: het belang van 
de kennis, de waarden én de beleving. 
Dat geldt net zo goed voor leerlingen op 
school als voor personen met een ern-
stige handicap in een nursingtehuis. We 
moeten trouwens ook erkennen dat je 
in alle sectoren botst op dezelfde weer-
standen bij het doorvoeren van verande-
ringen en dat het er telkens op aankomt 
daar op de juiste manier mee om te gaan, 
opdat het werken aan kwaliteit zo ruim 
mogelijk wordt gedragen.

Ook de druk vanuit de pers en de media 
is voor alle sectoren gelijklopend. Laat 
ons daarmee op een positieve manier 
omgaan. Het is beter om zelf naar buiten 
te komen met resultaten dan een afwach-
tende houding te blijven aannemen. Er is 
zo veel goeds dat het daglicht niet ziet. 
Laat ons ook daar meer werk van maken. 

Dat is niet gemakkelijk. De pers focust 
meer op wat verkeerd loopt. Denk aan de 
forensische psychiatrie: er is al veel ge-
beurd de jongste jaren, maar één incident 
kan genoeg zijn om in de media zwaar uit 
te halen waardoor het fragiel opgebouw-
de vertrouwen bij de brede bevolking 
weer verdwijnt.

U haalt wel een teer voorbeeld aan. De 
forensische psychiatrie is een bijzon-
der moeizaam verhaal?
Ja, en toch is er -  vaak onzichtbaar - al 
heel veel gebeurd, zowel in de gespe-
cialiseerde diensten als in de reguliere 
voorzieningen. De zorg voor de geïnter-
neerden is nog ontoereikend. Meerja-
renplannen zijn er, maar dienen nog te 
worden uitgevoerd. We moeten dat op 
een goede manier aanpakken en niet de 
goedkoopste oplossing op korte termijn 
zoeken.

Spiegel
Koen Oosterlinck: Wat ook veel veran-
derd heeft, is de organisatie van zorg in 
circuits en netwerken. Voorzieningen 
worden daardoor als het ware verplicht 
om hun eigen werking eens een spiegel 
voor te houden en te zien wat ze in een 
netwerk kunnen betekenen. Zo maak je 
zichtbaar wat je doet, voor jezelf, maar 
ook voor de buitenwereld. Dat die net-
werken op veel plaatsen slagen, toont 
dat die openheid in de sector er is. De 
muren rond de centra verdwijnen. Ook 
de muren in ons hoofd. En die evolutie 
gaat voort. Het besef groeit dat we niet 
alles alleen hoeven te doen. Mensen 
met langdurige en complexe zorgnoden 
kunnen we niet vanuit één organisatie 
helpen. Niemand kan nog zeggen: ‘het 

is onze patiënt’. We moeten allemaal 
samen, elk vanuit onze deskundigheid, 
zorg op maat rond en met de patiënt or-
ganiseren.

In dat kader is er meer en meer sprake 
van zorgcoördinatoren en/of casema-
nagers. Hoe ziet u dat?
In sommige netwerken zijn er al co-
ordinatoren en casemanagers actief. 
Dikwijls nog in de fase van een proef-
project. Hoe gaan we dat institutionali-
seren? Wie is het best geplaatst om die 
coördinatie op zich te nemen? Er zijn 
verschillende mogelijkheden: de huis-
artsen, iemand van een sociale dienst, 
een medische dienst… De nood of wens 
van de patiënt kan doorheen de tijd wis-
selen. Ik hoop dat men er niet in de eer-
ste plaats een terreinstrijd tussen zorg-
verstrekkers van zal maken. We moeten 
tot een gedeelde visie komen op lang-
durige, geïntegreerde zorg en kijken 
wie in een bepaalde situatie de meest 
aangewezen coördinator is. Ik zou dat 
niet toewijzen aan één functie. Voor ie-
mand met een ernstige psychiatrische 
stoornis zal een psychiater of psychia-
trisch verpleegkundige soms het best 
geplaatst zijn, soms een huisarts of een 
thuisverpleegkundige of nog een ande-
re zorgverstrekker. Dat moet kunnen. 
Als er maar iemand de opvolging en de 
coördinatie doet. 

Het is een grote uitdaging om een ade-
quaat financieringssysteem te ontwik-
kelen voor die soms complexe samen-
werking in netwerken. In de zorg voor 
personen met een handicap is een hele 
ontwikkeling aan de gang met multifunc-
tionele centra, meer inclusie en een per-
soonsvolgende financiering.

Koen Oosterlinck: “Wat in de algemene ziekenhuizen en de 
geestelijke gezondheidszorg gebeurt, vindt ook plaats in de 
ouderenzorg, in de sector van personen met een handicap en 
in het onderwijs. Overal leeft steeds meer het bewustzijn dat 
we met overheidsmiddelen werken en dat we verantwoording 
verschuldigd zijn aan de gemeenschap.”
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Ziet u dat concept in grote lijnen ook 
toepasbaar in bijvoorbeeld de oude-
renzorg?
Het concept van meer inclusie en per-
soonsvolgende financiering is op zich wel 
goed. Ik ben alleen bang dat het ook zal 
worden gebruikt om de zorg ‘financieel 
beheersbaar’ te maken. Draai of keer het 
hoe je wilt: goede zorg is afhankelijk van 
de middelen die ter beschikking zijn. Na-
tuurlijk moet de zorg betaalbaar blijven. 
Maar de doelstellingen van de overheid 
moeten ook helder zijn. Hervormingen 
mogen geen verkapte besparingen zijn. 
Het ongenuanceerde gebruik van het 
adagium ‘meer doen met minder midde-
len’ stemt me soms ongerust. Er komt een 
einde aan de rek die erop zit. Laat ons als 
samenleving ook realistisch zijn in onze 
verwachtingen naar zorg en onderwijs.

In Nederland staat de situatie ook op 
scherp. Zien we overal een evolutie 
van de verzorgingsmaatschappij naar 
een participatiemaatschappij?
Ja, en dat is op zich een goede zaak. We 
moeten terug socialer worden en ook zelf 
onze verantwoordelijkheid opnemen. We 
kunnen niet alles afschuiven op de zorg-
sector en het onderwijs. We moeten men-
sen durven aanspreken op hun sociale 
verantwoordelijkheid. We botsen op de 
grenzen van de individualisering.

Dus zelfs zonder de druk van een ge-
brek aan middelen is een evolutie naar 
een meer participatieve maatschappij 
nodig?
Ja! De samenleving zal er beter van wor-
den. Denk aan de drie pijlers: kennis is 
belangrijk, maar ook de waarden en onze 
beleving. In onze maatschappij liggen de 
eisen zo hoog dat meer en meer mensen 
uit de boot vallen. En wie wel nog mee-
kan, is zo sterk bezig met zichzelf, dat hij 
weinig oog heeft voor zijn kwetsbare me-
demens. Dat moeten we veranderen. En 
ik geloof dat er een kentering bezig is. Het 
komt allicht ook mee door de crisis, maar 
de waarde van het niet-materiële wordt 
weer meer erkend.

Zal de vermaatschappelijking van de 
zorg leiden tot meer kwaliteit van zorg?
Ja, want we mogen niet alleen in de rich-
ting van de zorgverstrekkers kijken. De 
patiënt wordt zelfbewuster en neemt 
meer verantwoordelijkheid en dat doen 
ook de mensen rondom de patiënt. We 
spreken steeds vaker over een trialoog 

in plaats van een dialoog: de hulpverlener, 
de patiënt én de naasten van de patiënt 
gaan samen in overleg en nemen elk hun 
verantwoordelijkheid op. Waar dat ge-
beurt, zien we hele goede resultaten. Uiter-
aard moeten we de mensen ondersteunen. 
Het is niet de bedoeling om patiënten en 
mantelzorgers aan hun lot over te laten, 
integendeel. We moeten bij langdurige en 
complexe zorgvragen vanuit zorg en wel-
zijn meer outreachend werken: thuiszorg, 
ambulante zorg, mobiele teams. We zitten 
op een scharniermoment, zowel in zorg als 
in welzijn. Ja, we zijn bekommerd om de 
financiële middelen, maar we zijn tegelijk 
meer dan ooit bezig met het efficiënt in-
zetten van de middelen en met samenwer-

king. Dat merk je ook in hoe we omgaan 
met klachten. Vroeger gingen we heel ge-
makkelijk in de verdediging, vandaag is 
dat aan het keren. Een klacht van iemand 
die ontevreden is, is een leermoment waar-
mee we positief aan de slag kunnen. Die 
transparantie en die attitude moeten we 
ons eigen maken. En van de media en de 
samenleving mogen we verwachten dat 
zij ook op een goede manier met die in-
formatie omgaan. Dat gaat met vallen en 
opstaan. En dat zorgt weleens voor frustra-
tie, maar dat doet niets af van onze overtui-
ging dat we met zijn allen moeten blijven 
werken aan een positieve beeldvorming 
rond zorg en welzijn. Ook dat kan bijdra-
gen tot meer kwaliteit van zorg.
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de woonzorgcentra die als pilootvoorzieningen met Prezo Woonzorg aan de slag zijn, zitten op schema. 
elke maand komen er enkele “prestaties” (de kwaliteitsthema’s, nvdr) bij. Aan elk van die prestaties 
wordt een PdcA-cyclus gekoppeld, met bijhorende checks (indicatoren en tevredenheidsmaten). “het 
tempo ligt hoog, maar dat creëert een positieve dynamiek”, zegt adjunct van de directeur kristel cole-
monts. samen met algemeen directeur luc hermans vormt zij de drijvende kracht achter de implemen-
tatie van Prezo Woonzorg in huize sint-jozef in nieuwerkerken.

Luc Hermans is al vele jaren een pionier 
in kwaliteitsbeleid. “Ik weet nog hoe we 
in 1988 met mensen van Ford samenza-
ten om het kwaliteitsmodel van een pro-
ductieomgeving naar de dienstverlenen-
de non-profitsector te vertalen”, vertelt 
hij. “Hoe we ook onze waarden in dat 
model wilden krijgen. Ik heb zelf nog ver-
schillende modellen ontwikkeld. Toen 
de overheid met het kwaliteitshandboek 
op de proppen kwam, leek het vooral 
belangrijk om te tonen dat je met kwa-

liteit bezig was. Pas toen de factor ‘ver-
antwoording’ erbij kwam, gecombineerd 
met de intrinsieke waarden in onze orga-
nisatie en de duidelijke indicatoren, leek 
alles op zijn plaats te vallen. Meten en 
verbeteren aan maatschappelijke verant-
woording koppelen, dat is de kern voor 
mij. Het project PREZO Woonzorg sluit 
daarop mooi aan. In een volgend stadium 
willen we ook voor accreditering gaan. Ik 
zat al lang op mijn honger. Nu is er ein-
delijk duidelijkheid. Vroeger waren we A 

aan het meten en vroeg de overheid plots 
naar B. Nu is er een helder kader.”

“Het voordeel van PREZO Woonzorg is 
dat elke voorziening zijn traject kan uit-
stippelen, in lijn met zijn eigen cultuur 
en de visie van de organisatie. Wij heb-
ben PREZO Woonzorg geïntegreerd in de 
bestaande werkgroepen in onze organi-
satie, als een instrument. Elke werkgroep 
buigt zich over een specifiek thema: 
autonomie, heffen en tillen, voeding, 

PREZO Woonzorg creëert positieve 
dynamiek in woonzorgcentra

Kristel Colemonts en Luc Hermans van Huize Sint-
Jozef in Nieuwerkerken: “Je kan als voorziening eigen 

klemtonen leggen en je eigen traject uitstippelen. Je 
kiest zelf hoeveel mensen en middelen je kan vrijma-

ken. Tegelijk krijg je een stevige houvast en een kader 
dat alles mooi in perspectief plaatst.”

kwaliteit

elke mAAnd meer inzicht in kWAliteit Bij de Prezo Woonzorg Pilootvoorzieningen
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levenseindezorg... De medewerkers in 
die werkgroepen zien meteen de meer-
waarde en de zin van PREZO Woonzorg. 
Het maakt van het kwaliteitsbeleid een 
geïntegreerd geheel. We zijn niet langer 
naast elkaar met ons verbeterproject 
bezig, maar we werken samen aan één 
samenhangend verhaal”, vertelt Kristel 
Colemonts.

Dubbel spoor
“In februari 2013 zijn we gestart en elke 
maand bekijken we enkele nieuwe ”pres-
taties”. Het tempo ligt vrij hoog. We gaan 
dan ook niet op elke prestatie even gron-
dig in, we bepalen prioriteiten en maken 
keuzes. Toch stellen we telkens op z’n 
minst een kritische zelfevaluatie op en 
trachten hieraan steeds een verbeterplan 
of borgplan te koppelen”, zegt Kristel Co-
lemonts.

“We zijn in Huize Sint Jozef inmiddels 
nu ook bezig om ons bestaand elek-
tronisch registratiesysteem aan PREZO 

Woonzorg aan te passen. Om met PRE-
ZO Woonzorg vlot te kunnen werken, 
is uiteraard een softwarepakket nood-
zakelijk. Daarvan wordt ondertussen 
werk gemaakt. Alle voorzieningen die 
deelnemen aan het pilootproject wer-
ken hieraan mee. In oktober zaten we 
samen met de softwareleverancier, die 
nu een eerste versie zal maken. Uiter-
aard willen we onze eigen zorgregistra-
tie hierop afstemmen. We zijn dus een 
dubbel spoor aan het ontwikkelen, met 
een logische opbouw die de medewer-
kers ondersteuning biedt”, zegt Luc 
Hermans.

“De medewerkers hier in huis hebben 
een goede cultuur in het omgaan met 
kwaliteit. Meten is weten, akkoord, maar 
dan wel met het oog op verbetering en 
niet zomaar om mensen te controleren 
of terecht te wijzen. Waar staan we van-
daag en hoe kunnen we de talenten van 
onze medewerkers efficiënt inzetten om 
nog beter te worden? Het meten mag niet 
bedreigend overkomen. We moeten de in-

trinsieke krachten aanboren door de po-
sitieve motivatie te bevorderen”, vertelt 
Luc Hermans.

“Zowel voor de bewoners als voor de me-
dewerkers willen we meerwaarde creë-
ren. Zij zijn trouwens ‘op elkaar aangewe-
zen’. In de inkomhal van Huize Sint-Jozef 
lees je de tekst ‘Omdat jij bent, zijn wij’. 
Die betrokkenheid is wezenlijk. We zijn 
verantwoordelijk voor elkaar. Dat is geen 
theorie, maar een dagelijkse bezieling. Er 
wordt veel gepraat over het personalise-
ren van de zorg, maar ook in ons HR-be-
leid moeten we op maat van de medewer-
kers uitdagingen zoeken waarbij ze zich 
goed voelen.”

“Dat proberen we ook in de werkgroepen 
te doen”, beaamt Kristel Colemonts. “We 
laten de medewerkers verantwoordelijk-
heid opnemen, zodat ze hun talenten 
kunnen ontwikkelen. Zo worden ze me-
de-eigenaar van het kwaliteitsproject. Ze 
zijn er trots op, ook tegenover collega’s. 
In het begin was dat een beetje moei-

PREZO Woonzorg, een jaar later

“We zien nu bij vele deelnemers aan de 
workshops een gezond enthousiasme 
over PREZO Woonzorg. Ze weten uit er-
varing dat het kwaliteitssysteem hen iets 
te bieden heeft. Eerst en vooral is er de 
directe benadering van kwaliteit: waar 
het om draait, is goede zorg- en dienst-
verlening voor de cliënt en zijn naaste, 
en wat medewerkers, management en 
bestuur kunnen doen om in die richting 
te evolueren. Medewerkers vinden in 
het model houvast om goede zorgprak-
tijken te borgen of te verbeteren. Het 
management vindt in PREZO Woonzorg 
een kader dat bijvoorbeeld die goede 
oude Deming-cyclus zeer aanwezig stelt 
in het operationeel management. En be-
stuurders krijgen met de resultaten van 
de zelfevaluaties het ideale instrument 
om strategische keuzes te maken om de 
gestelde kwaliteitsdoelen te realiseren. 
Aan elk verbetervoorstel wordt een prijs-
kaartje gekoppeld. Bestuurders worden 

Op 19 december 2012 lanceerde Zorgnet 
Vlaanderen het PREZO Woonzorg kwa-
liteitssysteem. Het was de start van een 
jaar van drukke activiteit. Stafmedewer-
ker Roel Van de Wygaert blikt even terug 
en ook vooruit.

“In januari en februari 2013 vonden drie 
druk bijgewoonde introductieseminaries 
plaats”, zegt Roel Van de Wygaert. “Ruim 
300 managers en bestuurders uit woon-
zorgcentra maakten er kennis met PREZO 
Woonzorg. In een tweede fase organiseer-
den we workshops ‘Aan de slag met PRE-
ZO Woonzorg’. Tijdens die workshops 
van telkens drie dagdelen, maakten di-
recteurs en kwaliteitsverantwoordelijken 
van maar liefst 132 woonzorgcentra na-
der kennis met het systeem. Ze leerden 
hoe meten in een context van kritische 
zelfevaluatie de ideale aanzet vormt voor 
borg- of verbetertrajecten die écht onder-
steunen op weg naar excellentie.”

ict-instrument in ontWikkeling
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lijk. Medewerkers wisten niet goed hoe 
ze zich met hun deskundigheid konden 
profileren tegenover collega’s. Sommigen 
vroegen zelfs om een assertiviteitstrai-
ning te volgen. We coachen onze mensen 
hier persoonlijk in. Ze willen groeien en 
voelen zich hierin gesteund door de di-
rectie, door PREZO Woonzorg en door 
het overheidsproject. Er zitten trouwens 
medewerkers van alle disciplines en af-
delingen in de werkgroepen. Dat gaat 
heel breed. Het belangrijkste is dat ze er 
goesting in hebben.”

“Vandaag communiceren we met fierheid 
over ons kwaliteitsbeleid”, bevestigt Luc 
Hermans. “Vroeger was het een evidentie 
en werd er eigenlijk niet zoveel over ge-
praat. PREZO Woonzorg biedt echter een 
houvast en maakt het kwaliteitsverhaal 
concreet. En het verliest zich niet in ge-
filosofeer.”

“Een ander voordeel van PREZO Woon-
zorg is dat samenwerken met andere 
woonzorgcentra mogelijk wordt”, zegt 

Kristel Colemonts. “De maandelijkse 
bijeenkomsten met de pilootvoorzie-
ningen zijn erg verrijkend. We vertellen 
elkaar waar we staan, hoe we de dingen 
aanpakken... Heel open en stimulerend. 
Na elke bijeenkomst koppel ik intern te-
rug.”

Dynamiek
“In Huize Sint-Jozef hebben we met PRE-
ZO Woonzorg het geneesmiddelenbeleid 
als eerste prioriteit gekozen. Daar heb-
ben we al mooie resultaten geboekt. We 
hadden uiteraard een beleid, maar na 
jaren ontwikkel je onbewust een soort 
van oogkleppen. PREZO Woonzorg stelt 
alles weer in vraag. Dat is bevrijdend. 
Ondertussen hebben we de visietekst en 
de procedures waar nodig bijgestuurd en 
geformaliseerd.  Onduidelijkheden zijn 
weggewerkt. Heel zinvol werk.”

“De werklast is natuurlijk niet te onder-
schatten. Zeker als pilootproject, want 
het tempo ligt vrij hoog. Aan de andere 

kant creëer je net door die systematiek en 
dat snelle ritme een positieve dynamiek. 
Het valt niet stil, de flow blijft. Ook in 
groep met andere voorzieningen werken, 
zorgt voor een extra stimulans”, weet 
Kristel Colemonts.

“Ja, we zijn tevreden over PREZO Woon-
zorg. Je kan als voorziening eigen klem-
tonen leggen en je eigen traject uitstip-
pelen. Je kiest zelf hoeveel mensen en 
middelen je kan vrijmaken. Tegelijk krijg 
je een stevige houvast en een kader dat 
alles mooi in perspectief plaatst. Plan-
ning is belangrijk. We proberen zoveel 
mogelijk de zelfevaluaties in bestaande 
werkgroepen, projecten en jaarplannen 
te integreren. Dat lijkt ons het meest ef-
ficiënt. En ja, stilaan beginnen we ook 
te denken aan een accrediteringstraject. 
Het is de Nederlandse keurmerkstichting 
Perspekt, waarmee Zorgnet Vlaanderen 
ook PREZO Woonzorg ontwikkelde, dat 
hierin het voortouw zal nemen. We heb-
ben alvast de smaak te pakken”, lacht 
Kristel Colemonts.

zo mee geresponsabiliseerd: er kunnen 
geen resultaten worden verwacht als niet 
aan de voorwaarden is voldaan om die 
resultaten te boeken.”

“Dat PREZO Woonzorg aanslaat, heeft 
ook te maken met de wijze waarop het 
systeem stapsgewijze in de organisatie 
kan worden geïmplementeerd. In functie 
van de eigen competenties en mogelijk-
heden kunnen organisaties zelf bepalen 
hoe intensief ze met PREZO Woonzorg 
aan de slag gaan. Ze kunnen light begin-
nen, en zelfevaluaties doen voor de the-
ma’s waarvoor ze in het Referentiekader 
al data verzamelden. Dat is het instap-
niveau. Of ze kunnen gaan voor het ex-
cellentieniveau, de full option zeg maar, 
waarin ze het hele PREZO Woonzorg 
kwaliteitssysteem met zijn zestig ver-
schillende prestaties of kwaliteitsthema’s 
uitrollen. De meeste organisaties zullen 
allicht kiezen voor het instapniveau of 
het doorgroeiniveau, waarbij ze zich en-
gageren om elk jaar wat meer prestaties 
op te nemen, op weg naar organisatiebre-
de excellentie.”

Pilootproject
“Begin 2013 ging ook het PREZO Woon-

zorgproject van start met 19 woon-
zorgcentra. Ondersteund door een 
projectteam vormen zij een groep van 
voortrekkers die in een strak tempo het 
kwaliteitssysteem invoeren en valide-
ren. Ze zijn de PREZO Woonzorg-ambas-
sadeurs, die hun collega’s enthousiast 
maken voor de mogelijkheden van PRE-
ZO Woonzorg. De werkbelasting voor 
deze pilootwoonzorgcentra is hoog, 
maar hun enthousiasme is aansteke-
lijk. Zij zien snel de voordelen van dit 
kwaliteitssysteem”, aldus Roel Van de 
Wygaert.

“Echt kwaliteitswerk begint met goede 
data en met een eenvoudig en onder-
steunend systeem. Ook voor PREZO 
Woonzorg voelen we de nood aan een 
performant ICT-instrument. Het voor-
bije jaar hebben we, onder andere op 
basis van de inzichten van de piloten, 
een goed zicht gekregen op de concrete 
noden en verwachtingen. Na een uitge-
breide verkenning van de markt heb-
ben we een softwarepartner gekozen, 
Pyxima, die voor ons een applicatie zal 
bouwen en in bedrijf nemen. In oktober 
werd daarvoor een overeenkomst gete-
kend. Doelstelling is om in het voorjaar 

van 2014 al te komen met een eerste, 
zeer performante versie van het pakket. 
Tegen het einde van volgend jaar zal 
het volledig beschikbaar zijn. We doen 
er ook alles aan om het pakket betaal-
baar te houden voor de woonzorgcen-
tra. We gaan uit van een licentiekost 
met een prijsvork tussen de 1.500 en de 
2.500 euro per jaar per erkende voorzie-
ning, afhankelijk van het gebruik.”

“Momenteel werken we ook aan een 
implementatietraject dat voorzienin-
gen helpt om met PREZO Woonzorg van 
start te gaan. Ook hier kiezen we voor 
maatwerk, waarbij voorzieningen zelf 
bepalen welke ondersteuning ze wen-
sen. We zorgen voor goede opleidings-
pakketten en begeleiding van de imple-
mentatie in de voorzieningen.”

“Het is nu al uitkijken naar hoe al die 
puzzelstukjes op hun plaats zullen val-
len in 2014. Maar we kijken vooral uit 
naar hoe de voorzieningen met de ICT-
tool en een goede voorbereiding han-
den en voeten zullen geven aan PREZO 
Woonzorg”, aldus nog Roel Van de Wy-
gaert.
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Prof. dr. Dirk Ramaekers: “Niet de structuur is 
belangrijk, maar wel de doelstellingen die we willen 

bereiken. De kracht tot nu toe is dat we de fierheid 
en de expertise van de sector zelf gekanaliseerd 

hebben. Het participatieve aspect is belangrijk.”

“Transparantie  
wordt de norm”

dossier 
kwaliteit

Prof. dr. dirk ramaekers ruilde onlangs zijn functie als hoofdarts van ziekenhuis netwerk 
Antwerpen (znA) in voor die van directeur gezondheidsbeleid bij de christelijke mutualiteit. 
We gingen hem opzoeken in zijn nieuw biotoop, maar begonnen het gesprek bij het vlaams 
indicatorenproject voor Patiënten en Professionals (viP2). Precies een jaar geleden mocht 
dirk ramaekers, als voorzitter, het indicatorenproject in Zorgwijzer voorstellen.
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intervieW met dirk rAmAekers, directeur gezondheidsBeleid christelijke mutuAliteit

Waar staan we vandaag in vergelijking 
met een jaar geleden?
Prof. dr. Dirk Ramaekers: Er zijn drie 
belangrijke zaken. Ten eerste staan we nu 
echt helemaal klaar op de startbaan: we 
zijn aan het taxiën om op te stijgen en er 
zijn heel veel passagiers aan boord. Zoals 
voorzien zijn we gestart met een basisset 
indicatoren. In elk van de vijf domeinen 
– oncologie, cardiologie, moeder & kind, 
orthopedie en ziekenhuisbreed – zit de 
validatie van deze indicatoren in de eind-
fase. Er waren vaak tientallen enthousi-
aste ziekenhuizen die aan de validaties 
deelnamen. De terugkoppeling van de 
eerste indicatoren aan de deelnemende 
ziekenhuizen volgt binnenkort. Dat ge-
beurt niet in één keer, maar geleidelijk 
aan. Sommige gegevens konden we uit 
bestaande databanken puren, andere 
moesten de ziekenhuizen registreren. Die 
registratie gebeurde door iemand van het 
eigen ziekenhuis, maar soms ook door 
een collega van een ander ziekenhuis, 
zoals bijvoorbeeld voor de indicator over 
handhygiëne. Dat was een kwestie van 
objectieve en vergelijkbare data te heb-
ben. Borstkanker komt als eerste item 
aan de beurt in de terugkoppeling. Dat 
worden dan ook de eerste indicatoren die 
de ziekenhuizen publiek zullen maken 
op hun website.

Een tweede vaststelling is dat we erin 
geslaagd zijn om voor veel indicatoren 
bestaande expertise te gebruiken. Zo 
zijn de diverse wetenschappelijke en be-
roepsverenigingen maximaal betrokken. 
Ze hebben hier met veel inzet aan mee-
gewerkt. Veel artsen en zorgmedewerkers 
zijn al jaren actief rond kwaliteit, maar 
vaak geïsoleerd en kleinschalig. Het VIP2 
biedt een forum voor alle Vlaamse zie-
kenhuizen. Een mooi voorbeeld is het 
Procare-project met kwaliteitsrichtlijnen 
en registraties van rectumkankerpatiën-
ten. Procare is vandaag geïntegreerd in 
het VIP2 en krijgt zo een grotere impact in 
alle ziekenhuizen, omdat het VIP2 expli-
ciet gesteund wordt door de ziekenhuis-
koepels en de Vlaamse Vereniging van 
Hoofdartsen.

De derde vaststelling is dat we sneller 
vooruitgang boeken dan gehoopt. Ik 
vang veel echo’s op van ziekenhuizen die 
kwaliteit, patiëntveiligheid en participa-
tie als vaste punten op de agenda van de 
raad van bestuur hebben staan. De early 
adopters krijgen navolging. Een overgro-
te meerderheid van ziekenhuizen, artsen 
en verpleegkundigen zetten zich in voor 

goede zorg en durven nu ook de taboes 
aankaarten. Ja, er zijn soms problemen 
op het gebied van kwaliteit. En ja, de 
patiënt loopt soms een risico. Maar het 
is pas als we dat durven toegeven dat we 
erover kunnen praten en kijken hoe we 
de vermijdbare incidenten kunnen uit-
sluiten. De dialoog hierover is op gang 
gekomen.

Is de drempelvrees helemaal over-
wonnen?
Neen, natuurlijk niet. En voor een stuk 
terecht. De indicatoren moeten betrouw-
baar zijn. In het verleden was dat ooit 
anders, en dat zorgt uiteraard voor enige 
scepsis. In het VIP2 hebben we hieraan 
veel aandacht besteed, met medewerking 
van de professionals op het werkveld. Ik 
maak me sterk dat de kwaliteit van onze 
indicatoren heel degelijk is, maar kinder-
ziekten zullen er ongetwijfeld nog opdui-
ken. Ook in andere landen had dat enige 
tijd nodig.

Een tweede vraag die bij sommigen leeft, 
is wat de overheid van plan is met de 
gegevens. Zullen ziekenhuizen aan de 
schandpaal worden genageld? Hierover 
hebben we van in het begin een protocol 
gesloten met de overheid en alle betrok-
kenen. Bovendien is er een specifiek toe-
zichtsorgaan, geleid door dr. Joost Baert. 
Het is niet de bedoeling om gegevens weg 
te moffelen, maar net om ze zo trans-
parant en valide mogelijk te maken. De 
overheid kan de indicatoren gebruiken in 
het kader van haar wettelijke bevoegdhe-
den, bijvoorbeeld bij een zorginspectie. 
Vertrouwen in deze materie is cruciaal.

Sommige ziekenhuizen vrezen ook rank-
ings. Niemand heeft baat bij een top-60 
van zorgvoorzieningen. Buitenlandse 
voorbeelden bewijzen dat dergelijke lijst-
jes totaal onbetrouwbaar zijn. Op num-
mer één staat nooit het beste ziekenhuis, 
maar wel een dat op een beperkt aantal 
indicatoren hoog scoort. Voor de patiënt 
is het belangrijk dat er transparantie is, 
wat ook inhoudt dat de indicatoren hel-
der en duidelijk worden toegelicht in 
een juiste context. Maar nog belangrijker 
dan het cijfer van een indicator is om te 
weten of het ziekenhuis dagelijks intern 
met kwaliteit bezig is. Daarom hebben 
we voor de ziekenhuizen een template ge-
maakt voor een goede externe communi-
catie, met veel ruimte voor duiding door 
het ziekenhuis. We hebben dat overigens 
gedaan in samenwerking met het Vlaams 
Patiëntenplatform.

En dan heb je ten slotte ook nog altijd 
een kleine groep mensen die vinden 
dat een Vlaams Indicatorenproject niet 
hoeft. Op vrij korte termijn zal deelne-
men echter evident zijn. Ondertussen 
moeten we begrip tonen voor de hoofd-
artsen en de ziekenhuisdirecties die het 
soms nog moeilijk hebben om al hun 
mensen hiervoor te mobiliseren. Discus-
sie en wat weerstand zijn trouwens een 
goed teken: het toont dat er wérkelijk 
iets aan het veranderen is.

Hoe schat u de impact in van het open-
baar maken van de gegevens?
Ik weet dat sommige ziekenhuizen en art-
sen vrezen dat ze patiënten zullen verlie-
zen als ze op een of meerdere indicatoren 
slecht scoren. Buitenlandse voorbeelden 
tonen evenwel dat die impact vrijwel ni-
hil is. Slechts een klein deel patiënten 
zoekt vandaag al actief naar dat soort 
informatie. Dat aandeel zal de komende 
jaren toenemen. Bovendien is de band 
tussen arts en patiënt vooral een vertrou-
wensrelatie. Het is niet aan de patiënt om 
de kwaliteit van het ziekenhuis te bewa-
ken, dat moeten de artsen en het zieken-
huis doen. De patiënt moet hierover de 
nodige zekerheid krijgen.

Het openbaar maken van de gegevens 
heeft wel een impact op de interne kwali-
teitsdynamiek. Ziekenhuizen zullen zich 
met elkaar kunnen vergelijken en best 
practices delen. Ook de ziekenhuisaccre-
ditatie vormt een extra impuls. Kwaliteit 
is een hot item geworden. Informatie 
publiek maken, moedigt benchmarking 
(op die manier kunnen organisaties van 
elkaar leren en verantwoording afleggen) 
en transparantie aan.

Enkele ziekenhuizen, bijvoorbeeld het 
Jessaziekenhuis, maken trouwens al lan-
ger kwaliteitsindicatoren openbaar op 
hun website. Uit die ervaringen blijkt dat 
transparantie vaak leidt tot een dialoog 
met huisartsen en patiënten. Dat is inno-
verend.

U sprak daarnet over een template 
voor de ziekenhuizen. Welke keuzes 
zijn daar gemaakt?
Dat was een moeilijke oefening, maar met 
de VIP2-werkgroep zijn we eruit geraakt. De 
ziekenhuizen zullen de templates ontvan-
gen met de feedback op hun indicatoren. 
Voor een deel zullen die al ingevuld zijn, 
maar de ziekenhuizen hebben voldoende 
ruimte voor eigen duiding en om uit te pak-
ken met hun kwaliteitsaanpak. Ziekenhui-
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zen die ook andere indicatoren dan die van 
het VIP2 willen communiceren, kunnen 
hiervoor dezelfde template gebruiken. Op 
die manier staat de informatie uniform en 
duidelijk op de website van de ziekenhui-
zen. We hebben een evenwicht nagestreefd 
tussen de complexiteit en het vulgariseren 
van de informatie.

Er is ook een Vlaamse Patiënten Peil-
ing? Hoe staat het daarmee?
Die peiling is ontwikkeld door medewer-
kers van het Vlaams Patiëntenplatform 
(VPP), met als centrale vraag: hoe ervaart 
en beleeft de patiënt het ziekenhuis? Ik 
ben fier dat het VPP en de ziekenhuizen 
hiervoor de krachten bundelen. De vali-
dering van de peiling is gebeurd binnen 
het VIP2. Eerst worden patiënten van 

algemene ziekenhuizen bevraagd, later 
ook van het dagziekenhuis, de geestelijke 
gezondheidszorg enzovoort. We kunnen 
niet alles in één keer realiseren. Dergelijke 
projecten steunen in hoge mate op het en-
thousiasme van vrijwillige medewerkers.

De Vlaamse Patiënten Peiling is com-
plementair met de andere indicatoren. 
Ze toont een andere dimensie. Al is mijn 
hypothese dat ziekenhuizen die sterk aan 
hun kwaliteit werken, zowel op de klini-
sche indicatoren als in de patiëntenpei-
ling hoog zullen scoren.

Deelname aan het Vlaams Indica-
torenproject gebeurt op vrijwillige 
basis, maar voor het zorgprogramma 
Cardiale Pathologie B is er nu toch een 

verplichte indicatorenset?
Dat is een apart verhaal. Het Federaal 
Kenniscentrum voor de Gezondheids-
zorg (KCE) raadde al aan om het aantal 
ziekenhuizen met een erkenning voor 
interventionele cardiologie te beperken 
en vooral een aantal blinde vlekken weg 
te werken. Dat heeft met kwaliteit en 
voldoende volumes te maken, maar ook 
met financiële mogelijkheden. Minister 
Onkelinx heeft nu toch de deur op een 
kier gezet en eerlijk: ik hou mijn hart 
vast als ik zie hoeveel ziekenhuizen zich 
voorbereiden op een hartcentrum. 

Velen beseffen niet welke inspanningen 
ze zullen moeten leveren voor een goede 
patiëntveiligheid. Ook de financiële gevol-
gen zijn niet min. Ik vind het dan ook goed 

“Belangrijke rol voor de hoofdartsen”
U bent onlangs aangesteld als di-
recteur Gezondheidsbeleid van de 
Christelijke Mutualiteit, als opvolger 
van dr. Rob Van den Oever. Hoe ziet 
u uw opdracht?
Die opdracht speelt vooral op het be-
leidsmatige niveau. We staan voor een 
boeiende periode. Een hervorming van 
de organisatie van onze gezondheids-
zorg dringt zich op. We moeten de zie-
kenhuisfinanciering herbekijken. De 
financiering van geneesmiddelen en 
implantaten staat onder druk. En er is 
nu al een voelbare impact van de op-
rukkende commercialisering van onze 
gezondheidszorg.

Wie mij een beetje kent, weet dat ik de 
maatschappelijke aspecten en de toe-
gankelijkheid van de zorg erg belang-
rijk vind. Vanuit mijn nieuwe functie 
bij de grootste mutualiteit van het land 
kan ik een zekere impact hebben. Ik 
ken de mensen van de CM ook voldoen-
de om te weten dat we dezelfde idealen 
delen.

Met de zesde staatshervorming voor de 
boeg wordt het niet gemakkelijker. De 
mutualiteiten zullen nu nog meer op 
twee beleidsniveaus moeten werken. 
De staatshervorming kan een aantal 

dingen in vraag stellen: was de fede-
rale manier van werken goed? Kan het 
doelmatiger? Ik ben er persoonlijk van 
overtuigd dat er nog heel wat verspil-
ling is in de sector en dat we niet steeds 
opnieuw het warm water moeten uit-
vinden.

Het congres Together we care van 
Zorgnet Vlaanderen was trouwens een 
mooie eye-opener. De jaren van the sky 
is the limit zijn voorbij. De ziekenhuizen 
beseffen dat. Zorgnet Vlaanderen wil 
het debat daarover constructief en in 
alle openheid aangaan, dat siert hen. 
We staan aan het begin van een nieuw 
tijdperk en ik wil daartoe mijn steentje 
bijdragen, vanuit de Christelijke Mutu-
aliteit.

Ik heb de voorbije jaren de nodige 
bagage opgedaan: in het KCE, bij de 
overheid, als hoofdarts van het ZNA... 
Die brede ervaring leert me vooral dat 
ik de nodige bescheidenheid aan de 
dag moet leggen om dossiers aan te 
pakken. Gelukkig ben ik iemand die 
gemakkelijk de telefoon neemt om de 
mening van collega’s te horen of de 
expertise van anderen in te roepen. Sa-
menwerking leidt tot goed beleid.

Ik blijf ook een fervent voorstander 
van het evidence based-gedachtegoed. 
Puur commerciële belangen mogen 
dit niet verdringen. Ook hiervoor is 
transparantie erg belangrijk. Aan mijn 
’collega-artsen wil ik vooral vragen 
om zich mee te engageren. Als hoofd-
arts, in een syndicaat, in de medische 
raad... het maakt niet uit. Wees actief, 
stap mee in het beleid en neem verant-
woordelijkheid op.

Begin dit jaar pleitte Marc Justaert in 
Zorgwijzer voor een meer transpar-
ante ziekenhuisfinanciering en 
een nauwere samenwerking tussen 
ziekenfondsen, ziekenhuisdirecties 
en artsen. U gaat zich hiervoor mee 
inzetten?
Die uitspraak van Marc Justaert heeft 
mij mee overtuigd om de stap naar de 
CM te zetten. We moeten inderdaad een 
aantal dingen grondig herbekijken. Dat 
wordt een moeilijke oefening, want ze 
gaat ook over macht en machtsverhou-
dingen. Bovendien is voor elke veran-
dering een politiek draagvlak nodig.

Als de ziekenhuizen meer betrokken 
worden, zullen ze ook meer verant-
woordelijkheid moeten dragen. Som-
mige zijn daar klaar voor. Ziekenhuizen 



23   |   november 2013

dat de Vlaamse regering hier oog voor 
heeft en indicatoren naar voren schuift.

De discussie over vrijwillige en verplichte 
indicatoren zal trouwens snel wegebben. 
Veel ziekenhuizen zullen zelf het initiatief 
nemen voor meer transparantie. Zieken-
huizen die dan nog achterblijven, zullen 
niet anders kunnen dan volgen. Transpa-
rantie wordt de norm. Om te starten was 
die basis van vrijwilligheid belangrijk, 
maar die discussie zal zichzelf oplossen.

Ook de geestelijke gezondheidszorg 
springt op de trein van het indica-
torenproject. Kan dezelfde system-
atiek zomaar overgeplant worden?
Vrij snel nadat de algemene ziekenhuizen 
aan de slag gingen, gaf ook de sector van 

de geestelijke gezondheidszorg aan dat 
ze wel iets ziet in het indicatorenproject. 
Hiervoor is een aparte werkgroep opge-
richt, onder leiding van psychiater prof. 
Geert Dom. Je kan de sector ggz niet zo-
maar vergelijken met de algemene zieken-
huizen. Maar we proberen wel te werken 
aan een uniforme rapportering, met res-
pect voor de specificiteit van elke sector.

Het VIP is een initiatief van de 
Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereni-
ging van Hoofdartsen, ICURO en Zorg-
net Vlaanderen, samen met nog een 
aantal andere partners. Hoe ontwik-
kelt die organisatie zich?
Hierover ben ik, mee op vraag van mi-
nister Jo Vandeurzen, met de sector aan 
het overleggen. Op termijn willen we een 

coherent Vlaams kwaliteitsbeleid. Geen 
eenheidsworst welteverstaan, maar ook 
geen fragmentering in honderd en één 
aparte structuren. Uiteindelijk komt de 
burger of patiënt met diverse sectoren 
in contact. Het is belangrijk dat we een 
gemeenschappelijk begrippenkader han-
teren. Ook voor de efficiëntie is een sa-
menwerking tussen de diverse kwaliteits-
initiatieven een goede zaak.

Niet de structuur is belangrijk, maar wel de 
doelstellingen die we willen bereiken. De 
kracht tot nu toe is dat we de fierheid en de 
expertise van de sector zelf gekanaliseerd 
hebben. Het participatieve aspect is be-
langrijk. Dat moeten we behouden. Tege-
lijk moeten we de organisatie laten groeien 
en ook andere sectoren erin betrekken.

die zich sterk inspannen op het gebied 
van kwaliteitszorg, verdienen hiervoor 
erkenning, bijvoorbeeld door deelname 
aan overlegorganen, adviesvorming en 
besluitvorming. Ik heb daar mijn eigen 
ideeën over, maar zoiets moet in ver-
trouwen groeien. Ik wil ook een goede 
dialoog met de artsensyndicaten. Maar 
ik sta achter de principes die Marc Jus-
taert poneerde.

Dat opiniemakers als Marc Justaert en 
Peter Degadt in het publiek hun nek 
uitsteken voor meer kwaliteit, meer 
patiëntenparticipatie en een grondige 
verandering van ons gezondheidssys-
teem, toont dat het klimaat rijp is voor 
verandering. Als alle betrokkenen mee 
in bad willen, wordt veel mogelijk. Ik 
zie ook een belangrijke rol weggelegd 
voor de hoofdartsen.

Hoe bedoelt u?
Mijn ervaring van de afgelopen jaren, 
ook als ondervoorzitter van de Vlaamse 
Vereniging van Hoofdartsen, heeft mij 
geleerd dat er een enorme professiona-
lisering gebeurd is. De rol van de hoofd-
arts is groter dan we over het algemeen 
denken. De meesten hebben bijkomen-
de opleidingen gevolgd en sturen mee 
het kwaliteitsbeleid in het ziekenhuis 
aan. Als we hervormingen doorvoeren, 
moet ook de positie van de hoofdarts 
sterker worden. Hij hoeft geen zonne-
koning te worden, maar als een arts of 
een dienst na een grondige audit ab-

soluut niet blijkt te voldoen, dan moet 
hij kunnen ingrijpen. Dat is vandaag 
lang niet altijd het geval. Zulke situa-
ties vormen vaak een lijdensweg voor 
de hoofdarts. Hij verdient steun van 
de rest van de ziekenhuisdirectie en de 
raad van bestuur.

En van de medische raad.
Ja, uiteraard ook van de medische raad. 
Daar merk ik een enorme diversiteit. 
Sommige medische raden geven samen 
met de hoofdarts een enorme boost aan 
het kwaliteitsbeleid in het ziekenhuis. 
Ze leggen de lat echt wel hoog. Maar ik 
ken ook verhalen waarbij corporatisti-
sche, soms financiële reflexen de door-
slag geven. Vaak verzeilt dat dan in 
een onoverzichtelijk juridisch kluwen, 
waar zorgkwaliteit en patiëntveiligheid 
ver te zoeken zijn. Ook daarover moet 
meer transparantie komen.

Is hoofdarts zijn een eenzame func-
tie, gewrongen tussen de directie en 
het artsenkorps?
Neen, dat is sterk veranderd. Hoofd-
artsen hebben over het algemeen veel 
goede contacten. Ze krijgen respect van 
de directie en van de raad van bestuur. 
Meer en meer nemen hoofdartsen sa-
men met de algemeen directeur deel 
aan de vergaderingen van de raad van 
bestuur. Ook de samenwerking met het 
zorgdepartement is sterker dan vroe-
ger. Dat zit in de meeste ziekenhuizen 
echt wel goed.
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de geestelijke gezondheidszorg werkt binnen het vlaams 
indicatorenproject aan een basisset van indicatoren. Wie alvast veel 
ervaring heeft met dergelijke indicatoren, is Patrick cokelaere. “in 
Pz h. familie gebruiken we er ondertussen vierhonderd. vatten we 
daarmee alles? neen. het is wel een poging om dingen transparant te 
maken en een manier om ons te verantwoorden”, verduidelijkt hij.

“Kwaliteit is  

jezelf overstijgen”

suBjectieve Beleving inherent AAn geestelijke gezondheidszorg

kwaliteit

“Wat is kwaliteit eigenlijk?”, vraagt Patrick 
Cokelaere filosofisch aan het begin van het 
gesprek. “Het is een geheel van kenmerken. 
En we hebben kwaliteit op verschillende 
niveaus. Je kan een auto kopen van 10.000 
euro, van 20.000 euro of van 100.000 
euro. Binnen elk segment kun je kwaliteit 
verwachten, maar wel op een ander 
niveau. Elk segment creëert zijn eigen 
verwachtingen. Kwaliteit is onder meer 
tegemoetkomen aan die verwachtingen. 
We moeten het klantgericht en zo integraal 
mogelijk bekijken. Kwaliteit zit niet in 
muren of plafonds, maar in mensen. Wil je 
de kwaliteit van een tv-toestel kennen, dan 
moet je de productielijn bekijken. Ook in de 
zorg zit dat grotendeels in de werking. De 
structurele dingen moeten in orde zijn, dat 
is de basis.”

“Dan komen de missie en de visie, het 
strategisch plan en de lange-termijndoel-
stellingen. Hier stellen we de vraag: ‘Wat 
is belangrijk?’ We gaan de Key Success 
Factors bepalen: de elementen die ertoe 
doen om te slagen in onze ambities. We 
gaan bakens uitzetten. En vanuit die mis-
sie en visie gaan we continu vernieuwen 
en verbeteren. Je moet in de zorg al veel 
tijd en energie investeren om gewoon de 
bestaande processen draaiende te houden 
en de goede werking te garanderen met de 
focus op de patiënten en op je waarden. 
Maar dat is niet voldoende. We moeten 
ook innoveren en verbeteren om de toe-
komst voor te bereiden. Innovatie, dat zijn 
de grote sprongen voorwaarts die we ma-
ken. Maar de kracht van een organisatie zit 
vooral in de kleine, dagelijkse verbeterin-
gen in de zorg, in de logistiek... Wat doet 
een schoonmaakster die een kraan ziet 
lekken? Of die iemand ziet vallen: vraagt 
zij zich af of het misschien door de natte 

vloer komt? Daarover gaat kwaliteit. Over 
zelfkritisch en creatief zijn. Kwaliteit is 
een hefboom voor verbetering en vernieu-
wing. Het is jezelf overstijgen, je dagelijk-
se doen en laten in vraag stellen en er niet 
al te gemakkelijk van uitgaan dat het wel 
in orde zal zijn. Kwaliteit vergt een perma-
nente sensitiviteit. Mijn motto luidt dan 
ook: ‘Alles kan beter’. Je kan een enorme 
toegevoegde waarde creëren en de kunst 
is om alle mensen in een organisatie daar-
bij te betrekken. We moeten hun talenten 
aanboren en daarvoor de juiste omgeving 
scheppen.”

Bottom-up
“In PZ H. Familie werken we al vijftien 
jaar actief met verbeterprojecten”, ver-
telt Patrick Cokelaere. “Alle teams heb-
ben projecten, waarvan sommige over 
de volledige organisatie. Elk jaar maken 
we bij het opstellen van het beleidsplan 
projectfiches met doelstellingen, een 
stappenplan en de manier waarop we 
de resultaten zullen evalueren en verze-
keren. Het beleidsplan is gekoppeld aan 
het grotere strategisch plan. En zo zijn er 
erg veel kleine projecten, waar heel veel 
mensen bij betrokken zijn, die allemaal 
samen de strategie en de ambities van 
de organisatie helpen realiseren. Het zijn 
geen geïsoleerde projecten; ze vormen 
een samenhangend kwaliteitsverhaal.”
“Elk jaar organiseren we ook een denk-
dag. Dan staan alle teams stil bij wat er 
minder goed loopt en wat ze anders wil-
len. De input kan van overal komen: evi-
dence based guidelines, tevredenheids-
onderzoek bij medewerkers en patiënten, 
klachten, feedback van de overheid, in-
cidenten, indicatoren... Op de denkdag 
schuift elk team drie tot vijf doelstellin-

gen naar voren, die het vertrekpunt vor-
men voor een verbeterplan. Die bottom-
up aanpak werkt, zeker als je dat systeem 
van continue verbetering al vijftien jaar 
toepast. Ook hier zorgt het strategisch 
plan voor het algemene kader.”

“Een goede vijf jaar geleden zijn we begon-
nen met de processen uit te tekenen. Veel 
kennis zit in de hoofden van mensen. Het 
is beter als we die knowhow expliciet ma-
ken en delen. We hebben ondertussen een 
duizendtal processen geïnformatiseerd, 
met alle formulieren die erbij horen. Eerst 
hebben we de ondersteunende processen 
gedefinieerd, later hebben we het primair 
therapeutisch proces geëxpliciteerd. Het 
kwaliteits- en veiligheidsmanagementsys-
teem bestaat uit drie luiken: het procesmo-
del, de indicatoren die erop van toepassing 
zijn en de verbeterprojecten die eraan 
gekoppeld zijn. Het is een strak gestructu-
reerd geheel. Dat is nodig als je met dui-
zend processen door het bos nog de bomen 
wil zien. Jaarlijks doen we in juni een op-
roep aan de eigenaars om alle processen en 
de bijhorende documenten te evalueren, 
te actualiseren én te auditen. Onze inter-
ne audit is een vorm van zelfevaluatie en 
risicobeoordeling via peers aan de hand 
van het NIAZ-normenkader. Collega’s van 
afdeling A gaan auditen op afdeling B. Ja, 
in het begin is dat wat vreemd, maar alles 
hangt af van de aanpak. Wij doen het om 
te leren van elkaar. Dat is onze cultuur. De 
teams zijn mede-eigenaar van hun kwali-
teitsontwikkeling. De PDCA-cyclus is hier 
goed gekend: Plan, Do, Check, Act. Een ver-
betercyclus die nooit stopt.”

Transparant
“Zorgvoorzieningen moeten transparant 
zijn over wat ze met overheidsmiddelen 
doen. De overheid zelf ziet het soms iets 
te simpel. We zijn geen hotels waar je 
één, twee of drie sterren op kan kleven. 
De subjectieve beleving van de mens die 
mee een actor is in zijn zorgproces – het 
productieproces – is een wezenlijk as-
pect. De context is enorm belangrijk. De 
patiënt, als individu, in zijn gezin, op zijn 
werk, met zijn hobby’s... Kwaliteit met 
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Patrick Cokelaere: “Collega’s van afdeling A 
gaan auditen op afdeling B. Ja, in het begin is 

dat wat vreemd, maar alles hangt af van de 
aanpak. Wij doen het om te leren van elkaar. 

Dat is onze cultuur.”

indicatoren meten, is moeilijk. Je meet 
altijd maar een deelaspect. De aanwezig-
heid van een behandelplan is een indica-
tor om te weten of er met behandelplan-
nen gewerkt wordt, maar zegt niets over 
de inhoud van het behandelplan. In PZ 
H. Familie werken we ondertussen met 
veel soorten indicatoren in elke afdeling 
van het ziekenhuis: logistieke indicato-
ren, financiële, HRM, veiligheid, outcome 
van zorg, voortgang van projecten... In 
totaal gebruiken we ongeveer vierhon-
derd indicatoren. Vatten we daarmee 
alles? Neen. Het is wel een poging om 
dingen transparant te maken. Om ons te 
verantwoorden. Maar het blijft een moei-
lijke oefening. Elke indicator vertelt iets 
over een deelfacet. Resultaatsindicatoren 
zijn de moeilijkste, zeker in de GGZ waar 
situationele factoren een cruciale rol spe-
len. We meten permanent doelstellingen 
zoals vermindering van de klachten en 
symptomen enerzijds en de verbetering 
van de levenskwaliteit anderzijds.”

“Het indicatorenproject van de Vlaamse 
overheid is een goede zaak, als je het in 
het juiste perspectief ziet. Positief is dat 
clinici in netwerken nadenken hoe ze de 
kwaliteit meetbaar en zichtbaar kunnen 
maken. De kunst is om sturende indica-
toren te vinden, die iets vertellen over 
wat je wilt bereiken. We rekenen erop dat 
deze info gebruikt zal worden in de kli-
nische praktijk, zodat de patiënt er beter 
van wordt.”

“Naast de indicatoren zijn er andere ele-
menten in het kwaliteitsbeleid: de zorg-
inspectie, certificeringen zoals Investors 
in People die we intussen al drie keer 
hebben behaald, en ook accreditering als 
grondige externe toets van het kwaliteits- 
en patiëntveiligheidsysteem.”

“Om terug te keren naar het begin van 
mijn verhaal: we kunnen niet alle proble-
men oplossen. We werken met de mid-
delen die we hebben en de maatschappij 
beslist hoeveel er daarvan naar de zorg 
gaan. Binnen die mogelijkheden moeten 
we de best mogelijke zorg geven. In de 
geestelijke gezondheidszorg doen we dat 
meer en meer in netwerken van zorg, met 
zoveel mogelijk zorg in de thuissituatie. 
Genezing is niet altijd mogelijk, maar het 
functioneren van de cliënt in de samen-
leving is belangrijk. Mensen leren leven 
met hun beperkingen is even cruciaal als 
streven naar genezing. Patiënten vinden 
het belangrijk de regie van hun leven in 
handen te nemen, au serieux te worden 
genomen en samen met hun omgeving en 
hulpverleners te kunnen werken aan her-
stel en een leefbaar evenwicht voor zich-
zelf en de omgeving. De beleving van de 
cliënt speelt hier mee. En beleven is altijd 
subjectief. Mensen zoeken vertrouwen en 
veiligheid in de relatie met hun hulpverle-
ners en een authentieke, respectvolle be-
jegening. Dat is inherent aan onze sector. 
Dat maakt het complex om alles in indica-
toren te vatten”, besluit Patrick Cokelaere.

Op bezoek bij onze noorder-
buren
Op 28 oktober trok een kleine delega-
tie van Zorgnet Vlaanderen op werkbe-
zoek naar het Nederlandse Dordrecht. 
Patrick Cokelaere: “We maakten er 
kennis met Yulius, een psychiatrisch 
netwerk met 2.100 medewerkers en 
55 zorgprogramma’s, dat op diverse 
locaties zorg biedt aan volwassenen 
en kinderen. Yulius heeft ook een ei-
gen academie waar ze opleidingen ge-
ven. Ons boeide vooral de kwaliteits-
ontwikkeling via certificeringen. 
Onder druk van de verzekeraars, die in 
Nederland de zorg inkopen en korting 
geven als je aan bepaalde kwaliteits-
normen voldoet, werkt Yulius al jaren 
met HKZ-certificaten. Dat is vooral een 
top-downbenadering, in tegenstelling 
tot de bottom-upwerking die wij na-
streven. De certificering richt zich op 
de processen, niet op de resultaten. 
Yulius heeft daarom ook eigen indi-
catoren ontwikkeld om de outcome 
te meten. Hun systeem zit goed in el-
kaar, maar achteraf gezien hadden ze 
liever zelf het initiatief genomen, in 
plaats van het aan de zorgverzekeraars 
te laten. Ze beschouwen dat als een 
gemiste kans, omdat ze nu de touw-
tjes niet meer in handen hebben. Dat 
is een belangrijke les. Voorts was het 
interessant om te zien hoe dat systeem 
van certificaten kwaliteitsontwikkeling 
op ketenniveau in kaart kan brengen. 
Dat kan belangrijk zijn, vooral voor 
de kleinere initiatieven, zoals beschut 
wonen, die moeilijk allemaal een ac-
crediteringsproces kunnen doorlopen. 
Het is beter om daarvoor een gezamen-
lijke oplossing te zoeken.”
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Bij een gebroken been is het relatief gemak-
kelijk om achteraf objectief vast te stellen 
of de behandeling in het ziekenhuis het ge-
wenste resultaat heeft opgeleverd. De kwa-
liteit meten in de geestelijke gezondheids-
zorg lijkt minder eenvoudig. Of kan het 
toch? “Ja, vaak kan het”, zegt Jo De Grave. 
“Onlangs klopte een tiener aan met een im-
mense angst voor vogels. Alleen de straat 
opgaan, ging niet meer. Met specifieke the-
rapie is zo’n fobie goed te behandelen. Ook 
van een depressie kun je herstellen. Al is 
herval nooit uitgesloten. Kijken we meer in 
de richting van de sociale psychiatrie, dan 
gaat het niet zozeer over volledig herstel, 
maar over het leren leven met de beperkin-
gen die er zijn. Denk aan schizofrenie.”

“Er zal altijd een grijze zone blijven be-
staan”, vindt Maarten Bockstaele. “Gees-
telijke gezondheid vertaalt zich minder 
gemakkelijk in cijfers. Het gaat niet om 
bloedwaarden die je kan meten.”

Onbedoelde effecten
In de geestelijke gezondheidszorg is al een 
hele weg afgelegd. “Onze psychothera-
peuten hebben altijd al oog gehad voor de 
kwaliteit van hun werk. Maar wat de aan-
dacht voor organisatorische processen 
betreft, was het eerste kwaliteitsdecreet 
eind jaren 1990 een scharniermoment. 
Elk CGG moest een kwaliteitshandboek 
maken, er werd een kwaliteitscoördinator 
aangesteld en ook de eerste registraties 
waren een feit”, zegt Jo De Grave.

“In die beginjaren beperkte de overheid 
zich tot enkele vaste kwaliteitsthema’s. 

kWAliteitszorg in de centrA voor geestelijke gezondheidszorg 

“Kwaliteit is meer dan de 
optelsom van indicatoren”
“Als kwaliteitscoördinator is het onze opdracht om de indicatoren een betekenisvolle plaats 
te geven in de werking van een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (cgg). Als een 
aanwijzing van de kwaliteit van zorg, maar ook niet meer dan dat. de kwaliteit van therapie 
is meer dan de optelsom van de indicatoren”, vertelt jo de grave van cgg de drie stromen 
en cgg zuid-oost-vlaanderen. samen met zijn collega maarten Bockstaele van cgg Waas en 
dender maakt hij een balans op van de kwaliteitszorg in de cgg’s.

Vandaag wordt de werking systemati-
scher opgevolgd, met het oog op verbe-
terprocessen. We krijgen als kwaliteits-
coördinatoren ook meer vrijheid om 
eigen accenten te leggen”, zegt Maarten 
Bockstaele.

“Op sommige terreinen staat de geestelij-
ke gezondheidszorg al vrij ver. Alle CGG’s 
werken met dezelfde software voor het 
elektronisch patiëntendossier. Anonieme 
gegevens bezorgen we aan de Vlaamse 
overheid, waarna elk CGG feedback krijgt 
over de vooropgestelde beleidsdoelstel-
lingen, bijvoorbeeld over de wachttijden 
of het gerealiseerd volume aan face-
to-face contacten. Zo proberen we ook 
het percentage patiënten dat niet op de 
afspraak verschijnt – de zogenaamde 
NOA’s, in de CGG 15 tot 20% – te reduce-
ren, door patiënten te sensibiliseren en 
afwezigheden te bespreken tijdens een 
volgende afspraak.”

“Het blijft een uitdaging om gepaste indi-
catoren te selecteren”, zegt Jo De Grave. 
“Het gevaar bestaat altijd dat organisa-
ties zich gaan richten op mooie resultaten 
van de indicatoren, veeleer dan op goede 
kwaliteit van de therapie. Om het aantal 
NOA’s terug te dringen, zou je cliënten-
groepen die minder therapietrouw zijn, 
kunnen weren. Maar dan sluit je de meest 
zwakke en kwetsbare mensen uit. Terwijl 
je op die éne indicator hoger scoort, daalt 
de kwaliteit van de zorgverlening. Dat 
soort onbedoelde effecten moeten we 
vermijden. Als kwaliteitscoördinator is 
het onze opdracht om de indicatoren een 

betekenisvolle plaats te geven in de wer-
king van een CGG, als een aanwijzing van 
de kwaliteit van zorg, maar ook niet meer 
dan dat. De kwaliteit van therapie is meer 
dan de optelsom van de indicatoren.”

“In de organisatie bieden de indicato-
ren een mooie hefboom om kwaliteit 
bespreekbaar te maken”, vult Maarten 
Bockstaele aan. “Wij moeten ze vertalen, 
de knelpunten in kaart brengen en verbe-
terkansen zichtbaar maken.”

Tussen de oren
“Dit jaar ging het Vlaamse QI-project GGZ 
van start, een indicatorenproject voor de 
brede geestelijke gezondheidszorg. Tegen 
eind dit jaar verwachten we de eerste in-
dicatoren. Positief is dat de geestelijke 
gezondheidszorg in zijn geheel bekeken 
wordt. We zijn stilaan het hokjesdenken 
voorbij: psychiatrische afdelingen in al-
gemene ziekenhuizen (PAAZ), psychia-
trische ziekenhuizen, CGG’s, zelfstandige 
psychologen...  we zijn allemaal mee ver-
antwoordelijk voor de kwaliteit van zorg 
die de cliënt krijgt. Het beleid is vandaag 
nog versnipperd. De hinderpalen zitten 
tussen de oren en in verkokerde budget-
ten, maar het gaat de goede kant op. Ar-
tikel 107 heeft echt wel iets in beweging 
gebracht, maar er is nog een lange weg te 
gaan”, zegt Jo De Grave.

“Het is niet altijd gemakkelijk om samen 
te werken. Veel organisaties hebben hun 
eigen manier van werken. Ja, de verschil-
len zijn soms nog groter dan we konden 
vermoeden. Maar de wil om er te komen, 

kwaliteit
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is duidelijk voelbaar”, verklaart Maarten 
Bockstaele.

“De kwaliteit van samenwerking kun-
nen we trouwens ook meetbaar maken”, 
meent Jo De Grave. “Met een eenvoudige 
checklist kan je al veel in kaart brengen: 
Hebben we heldere gemeenschappelijke 
doelstellingen? Zijn de kerntaken van 
iedereen duidelijk? Hebben we in het 
overleg een goede vertegenwoordiging 
van alle betrokken organisaties? Wordt 
de informatie op een efficiënte manier 
gedeeld? Is er één aansturing? Dat soort 
zaken kan je gemakkelijk nagaan. Zo 
ontstaat ketenkwaliteit: cliënten worden 
minder van het kastje naar de muur ge-
stuurd, ze krijgen sneller de gepaste hulp 
en minder mensen vallen tussen de ma-
zen van het net.”

“Een mooi voorbeeld is ons samen-
werkingsproject tussen het CGG en het 
CAW”, vervolgt Maarten Bockstaele. “We 
hebben samen duidelijke afspraken ge-
maakt over wie welk soort cliënten helpt. 
Na een eerste gesprek bepalen we of de 
cliënt door het CGG of door het CAW 
wordt opgevolgd. We zorgen voor een 
goede briefing, zodat de cliënt zijn ver-
haal geen tweede keer moet doen. Als 
we zo de hele keten op elkaar kunnen 
afstemmen, dan realiseren we voor alle 
partijen een win-winsituatie, in de eerste 
plaats voor de cliënten.”

“Hoe beter de verschillende actoren in de 
geestelijke gezondheidszorg elkaar leren 
kennen, hoe hoger de kwaliteit van onze 
zorgverlening wordt. Zorgnet Vlaanderen 
biedt daarvoor een goed platform en een 
actieve aansturing. Dat is efficiënt en zin-
vol”, vertelt Maarten Bockstaele.

“Kwaliteitszorg is onze maatschappelij-
ke plicht”, verklaart Jo De Grave. “Het is 
echter belangrijk om altijd de focus op 
onze kernopdracht te bewaren: therapie 
geven aan mensen met een psychisch 
probleem. We mogen ons niet verlie-
zen in een veelheid aan projectjes. Onze 
kern opdracht blijft de face-to-face hulp-

Maarten Bockstaele en Jo De Grave: 
“Hoe beter de verschillende actoren in de 
geestelijke gezondheidszorg elkaar op het 
veld leren kennen, hoe hoger de kwaliteit 

van onze zorgverlening wordt. Zorgnet 
Vlaanderen biedt daarvoor een goed 

platform en een actieve aansturing.  
Dat is efficiënt en zinvol.”

verlening. Daarop moeten ook de midde-
len worden ingezet.”

“De CGG’s hebben een bijzonder par-
cours afgelegd. Vijftien jaar geleden wa-
ren er nog meer dan tachtig, vandaag zijn 
we gefusioneerd tot twintig. Dat was niet 
evident en we werken nog elke dag aan 

een gezamenlijke cultuur en een goede 
interne afstemming. Maar de evolutie is 
positief. Er is duidelijk een grote professi-
onalisering, mee onder impuls van Zorg-
net Vlaanderen. We moeten er met z’n 
allen over waken dat het belang van de 
cliënt centraal blijft staan”, besluit Maar-
ten Bockstaele.

Wist je dat…
…  Er 20 CGG’s zijn die door de Vlaamse Overheid erkend zijn. 

Er zijn vestigingen in een 100-tal steden en gemeenten in 
Vlaanderen en Brussel.

…  De CGG’s jaarlijks bijna 60.000 mensen helpen.

…  De CGG’s over 900 voltijdse medewerkers beschikken. 
Meer dan 60% onder hen is hulpverlener.

… 35% van het hulpverlenend personeel van de CGG’s 
actief is in de basiszorg aan kinderen en jongeren, 54% 
met volwassenen en ouderen werkt en 11 % specifieke 
doelgroepen (verslaafden, psychiatrische patiënten die 
een misdrijf pleegden, personen met een verstandelijke 
beperking...) behandelt.

…  De CGG de kennis en ervaring van hun medewerkers 
ook ter beschikking stellen aan andere organisaties 
of hulpverleners, met als doel hen te ondersteunen 
of preventief samen te werken om geestelijke 
gezondheidsproblemen te vermijden of tijdig te ontdekken 
en aan te pakken.
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Yvonne Denier en Lieve Dhaene maakten naar aanleiding 
van de 75ste verjaardag van Zorgnet Vlaanderen samen 
het boek De kracht van mensen over waardegedreven 
leidinggeven in de zorgsector.

Wat drijft directieleden in de zorgsector? Waar halen zij hun inspiratie en hun engagement 
vandaan? stafmedewerkers Yvonne denier en lieve dhaene van zorgnet vlaanderen gingen 
op zoek naar antwoorden. het resultaat is het prachtige boekje de kracht van mensen. 

ethiek

“Goede directieleden geven hun 

medewerkers vleugels”
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de krAcht vAn mensen – over WAArdegedreven leidinggeven in de zorg

“Zorgnet Vlaanderen bestaat 75 jaar en 
dat mochten we niet zomaar voorbij laten 
gaan”, zegt Lieve Dhaene. “Met de actie 
75 zorgballonnen wilden we de medewer-
kers die elke dag goede zorg verlenen, een 
pluim op de hoed steken door hen een stem 
en een gezicht te geven. Daarnaast wilden 
we iets doen rond het ethisch ondernemer-
schap, dat als een rode draad de geschie-
denis van Zorgnet Vlaanderen kleurt. Wat 
drijft deze zorgondernemers? Welke waar-
den liggen aan de basis van hun engage-
ment? Dat wilden we graag nagaan.”

“Zoals uit de zorgballonnen blijkt, wer-
ken de zorgmedewerkers met hart en ziel 
voor de kwetsbare mensen”, vult Yvonne 
Denier aan. “Het zijn de leidinggevenden 
die deze bezieling bij hun mensen warm 
kunnen houden en die hen kunnen in-
spireren met de keuzes die ze maken. We 
wilden die dynamiek nader onderzoeken. 
Er is al veel geschreven over medische 
ethiek en ethiek in de klinische praktijk, 
maar de ethiek op het niveau van de orga-
nisatie, het waardegericht ondernemen, 
krijgt veel minder aandacht.”

Yvonne Denier heeft voor het boek lange 
gesprekken gevoerd met directieleden en 
beslissingsnemers die impact hebben op 
de context waarin zorgverleners werken. 
De gesprekken werden geanonimiseerd 
verwerkt. “Dat is een bewuste keuze”, ver-
telt Yvonne Denier. “Enerzijds om de au-
thenticiteit te verhogen en zoveel mogelijk 
sociaal wenselijke antwoorden en window 
dressing te vermijden. Anderzijds om de 
mensen vrijuit te laten spreken, bijvoor-
beeld over moeilijke ethische dilemma’s 
en de keuzes die ze dan maken. Om de 
methodiek correct te houden, fungeerde 
Lieve als sparring partner die met de blik 
van de niet-interviewer de selectie en de 
opbouw van het boek kritisch volgde. Ook 
Chris Gastmans heeft over onze schouders 
meegekeken. Lieve Dhaene, historica van 
opleiding, heeft bovendien een en ander 
in historisch perspectief geplaatst, met 
toch wel verrassende resultaten.”

“Als we de geschiedenis van de zorgvoor-
zieningen bekijken vanaf de middeleeu-
wen tot vandaag, dan zien we onmisken-
baar een continuïteit in de waarden en de 
ethische inspiratie. Natuurlijk heeft het 
christelijk initiatief gaandeweg plaats ge-
maakt voor de lekenzorg, maar op het ge-
vaar af melig te klinken: de naastenliefde, 
het engagement en het belangeloos willen 

zorgen voor mensen die het nodig hebben, 
blijven toch sterk inspirerende krachten in 
de zorgsector. Ik ben ervan overtuigd dat 
als de zusters van weleer zouden zien hoe 
leken de fakkel én de waarden van hen 
overgenomen hebben, ze trots en tevreden 
zouden zijn over de voortzetting van hun 
werk. Ook de spanningsbogen tussen di-
recties en artsen, tussen het management 
en de werkvloer, overheid en zorgvoor-
zieningen, hebben altijd bestaan. Meer 
zelfs, die spanningsbogen blijken erg in-
teressant, omdat ze ons telkens weer uit-
dagen om samen na te denken over onze 
grondinspiratie. Spanningen stellen de 
fundamentele vragen scherp, zoals: waar 
willen we naartoe met de organisatie”, 
vertelt Lieve Dhaene.

Hondenjob
“Wat mij het meest is bijgebleven van de 
interviews met directieleden, is dat een 
zorgorganisatie leiden echt een – excu-
sez le mot – ‘hondenjob’ is”, zegt Yvonne 
Denier. “De keuzes die deze mensen moe-
ten maken, zijn vaak moeilijk en lastig. 
Als een organisatie goed draait, zonder 
al te veel incidenten en met een stevige 
ethische basis, dan steken directieleden 
de pluim hiervoor graag op de hoed van 
al hun medewerkers. Maar als de lastige 
dilemma’s boven komen, dan staan zij 
er vaak alleen voor. Ze kunnen de hete 
aardappel aan niemand doorgeven, want 
zij staan aan de top. En vaak gaat het om 
een keuze tussen de pest en de cholera. 
Wat doe je bijvoorbeeld met een perso-
neelslid met persoonlijke problemen die 
beginnen door te wegen op de zorg die hij 
verleent? Ontsla je de persoon, dan duw 
je hem nog dieper in de miserie. Ontsla 
je hem niet, dan neem je een onverant-
woord risico voor de zorg. Of wat bij een 
medische fout door een stagiair? Als je 
hierover open en eerlijk communiceert, 
dan wordt jou verweten dat je de stagiair 
aan zijn lot hebt overgelaten. Dek je het 
verhaal toe, dan is het zeker niet goed. 
Soms lijkt het of elke keuze bij voorbaat 
verkeerd is.”

“Het is boeiend om te zien hoe directiele-
den omgaan met die weinig benijdens-
waardige situaties. Het kernwoord hier is: 
verbinding maken. Met jezelf, de collega’s, 
met je medewerkers, met je context. Je 
moet jezelf kennen, weten wanneer je hulp 
of advies nodig hebt, weten wat je sterke 
en je zwakke eigenschappen zijn. Je moet 
beslissingen ook kunnen delen, een klank-

bord zoeken. Veel directieleden blijken een 
soort van ‘coach’ buiten de organisatie te 
hebben, een sparring partner waarmee ze 
kunnen praten als dat nodig is.”

Authenticiteit
“De kracht van de mensen aan de top zit 
in hun authenticiteit, in hun expliciete 
keuze voor de zorg. De meeste directiele-
den kunnen zich niet voorstellen dat ze 
in een andere context zouden werken, in 
een koekjesfabriek bijvoorbeeld. Ze kie-
zen voor de zorg vanuit een engagement. 
Het is vanuit die authenticiteit en dat 
engagement dat ze ook in staat zijn om 
hun medewerkers te bezielen. Goede di-
rectieleden geven hun mensen vleugels. 
Ze versterken de bezieling die sowieso 
aanwezig is bij wie voor de zorg kiest. 
Samen als groep iets kunnen realiseren 
dat een waarde heeft in de maatschappij, 
dat is wat de meeste directieleden drijft. 
Ze hebben het gevoel dat ze samen het 
verschil kunnen maken, dat ze de wereld 
beter en rechtvaardiger kunnen maken”, 
zegt Yvonne Denier.

“Het boekje heet niet toevallig De kracht 
van mensen”, zegt Lieve Dhaene. We heb-
ben er een heel mooie publicatie kunnen 
van maken dankzij het talent van de jon-
ge illustrator Charlotte Peys. Zij heeft de 
teksten op haar manier geïnterpreteerd 
en prachtige tekeningen gemaakt bij de 
zeven metaforen waarrond de citaten zijn 
gegroepeerd. ” 

Alle voorzieningen van Zorgnet Vlaan-
deren krijgen een exemplaar van het boek 
toegestuurd. Bijkomende exemplaren zijn 
te koop aan 15 euro. Bestellen kan op 
post@zorgnetvlaanderen.be

De kracht van mensen

Over waardegedreven leidinggeven in de zorg
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“Sector wil een  
globaal en geïntegreerd beleid, 
geen ad-hocbeslissingen”

Gaëlle Troukens en Klaartje Theunis:  
“Over het loonhuis hebben de werkgevers 

en vakbonden lang en duchtig gediscus-
sieerd, maar uiteindelijk hebben ze een 

consensus bereikt over de principes van 
een toekomstig loonbeleid.”

er ligt al een tijdje een nieuwe functieclassificatie klaar, met daaraan een ‘loonhuis’ gekoppeld, 
maar het is wachten op de invoering ervan. hoewel de sociale partners het eens zijn over de 
grote lijnen, blijft de situatie voorlopig status quo. de federale overheid wil er de middelen niet 
voor uittrekken en de werkgevers willen de kosten niet doorrekenen aan patiënten en bewoners. 
voorzitter klaartje theunis en if-ic coördinator gaëlle troukens geven een stand van zaken.

sociaal
voorloPig stAtus quo voor nieuWe functieclAssificAtie en loonhuis

“De zorgsector werkt nog met CAO’s uit 
de jaren 1970 en 1980”, vertelt Klaartje 
Theunis. “Daarin is er sprake van klerken 
en bestuurssecretarissen. Over heel wat 
recente functies, zoals IT’ers of zorgkun-
digen, zal je niets vinden. Bovendien is 
er veel onduidelijkheid over functies en 
hun relatie met de diploma’s. Eind jaren 
1990 ontstond de roep om een nieuw sys-
teem op punt te stellen. Er zou een nieu-
we functieclassificatie gemaakt worden 
met daaraan gekoppeld een ‘loonhuis’, 
dat de beschreven functies ook ijkt qua 
loon. De invoering daarvan is niet een-
voudig, want ze zal altijd een meerkost 
met zich meebrengen, alleen al door de 
verworven rechten die blijven lopen. De 
overheid heeft daarvoor echter geen mid-
delen en de werkgevers willen de kosten 
niet aan de patiënten en de bewoners 
doorrekenen. In een startfase zou het 
gaan om ongeveer 90 miljoen euro. Dat 
is veel, maar tegelijk relatief: hetzelfde 
bedrag trekt minister Onkelinx nu wel uit 
voor maatregelen zoals de premies voor 
de bijzondere beroepstitels. Dat is louter 
ad-hocbeleid, terwijl de sector meer baat 
heeft bij een geïntegreerd en globaal sys-
teem. Over het loonhuis hebben de werk-
gevers en vakbonden lang en duchtig 
gediscussieerd, maar uiteindelijk hebben 
ze een consensus bereikt over de grote 
lijnen.”

“Met de nieuwe verloning zou er voor de 
zorgvoorzieningen een en ander veran-
deren. Zo wordt de loonspanning tussen 
hoofdverpleegkundigen en verpleegkun-
digen groter, omdat de functieclassifica-
tie rekening houdt met het niveau van 
verantwoordelijkheid, het leidinggeven... 
Het verhogen van die loonspanning is 

voor Zorgnet Vlaanderen cruciaal om 
goede leidinggevenden aan te trekken. In 
totaal zijn er 205 functies omschreven en 
ondertussen ook getest met simulaties.”

“Bij de sociale partners ligt een voorstel 
op tafel over de eerste stap. Daarbij zou-
den de functies overgenomen worden, 
met gekoppeld daaraan een ‘streefbare-
ma’. Die barema’s zouden in een eerste 
fase niet 100% maar slechts 85% gereali-
seerd worden. Dat is voor de werkgevers 
de kost van de implementatie van het 
nieuwe systeem. Wat daarbovenop komt, 
zien de werkgevers als betere loonsvoor-
waarden.”

Update
Dat federaal alles vastzit, betekent niet 
dat in IF-IC op de lauweren wordt gerust. 
Coördinator Gaëlle Troukens: “We maken 
van de luwte gebruik om een update op 
te stellen van de classificatie die al van 
2010 dateert. We doen ook loonstudies in 
ziekenhuizen en psychiatrische centra, 
zodat we kunnen benchmarken. Via de 
website van IF-IC kunnen de organisaties 
zich hiervoor inschrijven.  En we zijn ook 
volop bezig met de voorzieningen te in-
formeren over het correct gebruik van de 
nieuwe functieclassificatie.”

Het werkterrein van IF-IC breidt zich 
ondertussen sterk uit. Gaëlle Troukens: 
“Aanvankelijk was er één federaal pro-
ject voor functieclassificatie voor de 
zorgvoorzieningen in het paritair comité 
330. Later hebben ook de Vlaamse gesub-
sidieerde social-profitsectoren die vraag 
in het kader van het Vlaams Intersecto-
raal Akkoord (VIA-4) gesteld. IF-IC had 

al een methodiek ontwikkeld en kon die 
vertalen naar de Vlaamse non-profitsec-
toren. Onlangs is er een derde project bij-
gekomen voor de zogenaamde residuaire 
groep van het paritair comité 330. Het 
gaat om de niet-gesubsidieerde onderne-
mingen zoals de klinische laboratoria, de 
ambulancediensten, de externe diensten 
voor preventie...”



De zorgsector en de witte economie zijn volop in beweging.
Z-Healthcare plaatst zorg en innovatie gedurende 30 weken in de kijker.

De nieuwe reeks werpt niet enkel een blik op de technologische evoluties in de sector, 
maar toont ook hoe innovatie voor meer comfort, meer levenskwaliteit 

en een menselijkere aanpak zorgt.
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In dit huis ben je misschien wel oud,  
maar nog lang niet out.
In een woonzorgcentrum hoef je je helemaal niet out te voelen. Zo’n gebouw mag best spring levend 

zijn, vol warmte en enthousiasme, net als de mensen die er wonen. Daar gaan we bij KBC helemaal 

mee akkoord. Als sectorspecialist kennen we bovendien als geen ander het belang van innovatie. 

Maar ook de kostprijs daarvan. Daarom zijn we graag partner van de zorgsector. Zo zorgen we 

er samen voor dat mensen, op welke leeftijd ook, zich goed voelen op de plek waar ze thuis zijn.

                                                                                   KBC. Wij spreken uw taal.
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