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Waakzaamheid
geboden
EDITORIAAL

Als u deze Zorgwijzer in de hand hebt,
liggen de verkiezingen van 25 mei alweer achter ons. Pas dan weten we of de
krachtsverhoudingen die zich de voorbije
maanden aftekenden, ook effectief in
het stemhokje bewaarheid werden. Nog
belangrijker zijn natuurlijk de komende
dagen, weken en allicht zelfs maanden.
Stemmen binnenhalen is één ding, een
regering vormen iets anders. Al wie met
onze gezondheidszorg begaan is, volgt
zowel op Vlaams als op federaal niveau
de ontwikkelingen op de voet.

Alle Vlaamse partijen zetten in hun partijprogramma zwaar het mes in de uitgaven voor de sociale zekerheid; sommige
tot meer dan 9 miljard over een periode
van vijf jaar. De gezondheidszorg blijft
daarbij allerminst buiten schot.. De besparingen op deze post gaan in de voorstellen van iets minder dan 1 miljard
euro bij CD&V tot een dikke 2 miljard bij
N-VA en zelfs 3,5 miljard bij Open VLD.

Het is koffiedik kijken hoe het loopt,
maar vast staat dat verschillende partijen hoog hebben ingezet wat de gezondheidszorg betreft. Naast CD&V, sp.a en
Groen, die zich traditioneel sterk op zorg
en welzijn profileren, schoven ook N-VA
met Louis Ide en Open Vld met Maggie
De Block openlijk een kandidaat-minister voor Volksgezondheid naar voren,
hetzij op Vlaams of federaal niveau. Op
het federale niveau hebben uiteraard
ook de Franstalige partijen nog een vinger in de pap. Het kan dus nog heel wat
kanten op de komende jaren.

Dat zijn straffe bedragen en ten dele
misschien ook wel spierballengerol.
Hoewel niemand eraan twijfelt dat besparingen mogelijk zijn, toch is waakzaamheid geboden. Veel concrete voorstellen om te besparen zijn er immers
nog niet geformuleerd. Een ‘nieuwe
ziekenhuisfinanciering’ betekent immers niet automatisch dat er – zeker
in de transitiefase - ook meteen sterk
bespaard kan worden. Ook efficiëntie is
een veel gebruikt toverwoord; erg concreet zijn de voorstellen hierover tot
vandaag niet. De kaasschaafmethode
van de voorbije jaren kan in elk geval
nog weinig opleveren. Er zullen meer ingrijpende maatregelen nodig zijn.

Welk scenario er zich ook ontvouwt, er
zijn alvast drie thema’s die de komende jaren hoog op de zorgagenda zullen
staan: de uitvoering van de zesde staatshervorming, de besparingen in de sociale zekerheid en de nieuwe ziekenhuisfinanciering. Die drie prioriteiten zijn zo
dwingend, dat er een breed gedragen
consensus over bestaat. Toch zijn in de
voorbije verkiezingsperiode vooral op
het gebied van besparingsmaatregelen een aantal belangrijke verschillen
en onduidelijkheden opgevallen, die nu
moeten worden uitgeklaard.

Om een en ander in perspectief te zetten hierbij enkele cijfers. De hele sector
van de thuisverpleegkunde kost federaal
1,35 miljard euro. De algemene ziekenhuizen zijn samen goed voor een jarbudget van 6,6 miljard euro. De artsenhonoraria kosten 7,8 miljard euro. De
tandartsen zijn goed voor 0,87 miljard
euro. Het budget voor geneesmiddelen
is 4,4 miljard euro. Dat zijn enkele voorbeelden die een idee geven van de grootte van de uitgaven. Als partijen hierop 1
tot 3,5 miljard euro willen besparen, dan
zal dat hoe dan ook pijn doen.
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Zorgnet Vlaanderen pleit al jaren voor
verandering. Wij zijn ervan overtuigd
dat verandering noodzakelijk is om de
gezondheidszorg ook in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en kwaliteitsvol te
houden. De voorbije maanden en jaren
heeft Zorgnet Vlaanderen zijn verantwoordelijkheid genomen en concrete,
realistische en berekende voorstellen
gedaan, zowel voor een andere organisatie als voor een andere financiering.
Besparen kan, jawel. Maar dan wel met
een langetermijnvisie die de patiënt
centraal stelt en ook de meest kwetsbare mensen een goede gezondheidszorg
garandeert. Wij zullen hierover als koepelorganisatie blijven waken.

Peter Degadt / Gedelegeerd bestuurder

kort

Fotowedstrijd: Oud in the picture
Vele organisaties en media ervaren een
gebrek aan realistische beelden over
ouderen. Via de fotowedstrijd ‘Oud in
the picture’ wil de Vlaamse Ouderenraad een digitale fotodatabank aanleggen met gevarieerde ouderenbeelden.
Heb je zelf ook wat materiaal liggen of
kruip je graag in je lens? Deelnemen
kan tot 31 augustus.
De manier waarop ouderen en het ouder worden afgebeeld zijn, is vaak te
eenzijdig negatief of net heel erg positief. Er worden geregeld stereotype
beelden gebruikt. Ouder worden kan
echter op heel veel verschillende wijzen een betekenis krijgen. Deze diversiteit wil de Vlaamse Ouderenraad onder de aandacht brengen. De beelden
en verhalen die naar buiten komen,
beïnvloeden immers de algemene
beeldvorming over het leven op oudere
leeftijd.

De Vlaamse Ouderenraad lanceert
daarom in samenwerking met het
Centrum voor Beeldexpressie en met de
steun van de Koning Boudewijnstichting
de fotowedstrijd ‘Oud in the picture’. De
ingezonden foto’s worden aangewend
voor de aanleg van een digitale
fotodatabank. Op die manier kunnen
organisaties en individuen gebruikmaken
van gevarieerde ouderen
beelden. Ook
jullie kunnen dus binnenkort een beroep
doen op deze fotodatabank.
De Vlaamse Ouderenraad wil via de fotowedstrijd zo veel mogelijk foto’s verzamelen. Wie zin heeft om mee te werken
aan een realistische beeldvorming van
ouderen: meer info staat op de website
van de Vlaamse Ouderenraad.
Je kan de foto’s en het inschrijvingsformulier insturen tot en met 31 augustus
2014.
www.vlaamse-ouderenraad.be

Werk mee aan de
spandoekactie van
PC Sint-Jan Baptist
Elke patiënt die bij het psychiatrisch centrum
Sint-Jan Baptist aankomt, heeft een verleden.
Zoals ieder mens. Het PC wil zijn deskundigheid
inzetten om deze persoon te helpen voor zichzelf
een zinvolle manier van leven uit te bouwen.
Tijdens het feestjaar naar aanleiding van zijn
150-jarig bestaan wil Sint-Baptist geestelijke gezondheid onder de aandacht brengen en taboes
doorbreken. De organisatie vraagt aan ieder van
ons, met de slogan 'Bij ons begint iedereen met
een wit blad’, om een wit blad te vullen met onze
eigen visie op geestelijke gezondheid. Samen
bouwen we zo aan het langste spandoek van de
geestelijke gezondheid dat wordt voorgesteld op
de Open Monumentendag – Open Geestdag van
14 september. Vraag uw spandoekkit aan of maak
een online spandoek en voeg er samen met uw familie of vereniging enkele meters aan toe. Op die
manier bouwen we samen aan een ander beeld
van de geestelijke gezondheid.
Bestel uw gratis spandoekkit bij Eddy Carrette
(eddy.carrette@fracarita.org)
Lever je bijdrage aan het online spandoek op
www.deggzhangthetuit.be

Studentenvaardigheden worden
beter afgestemd op praktijkbehoeften
De vier grote Gentse ziekenhuizen (AZ Maria Middelares, AZ
Jan Palfijn, AZ Sint-Lucas en UZ
Gent) en vijf onderwijsinstellingen
(HoGent,
Arteveldehogeschool,
BenedictusPoort, IVV Sint-Vincentius en Vesaliusinstituut) hebben
de handen in elkaar geslagen om
het onderwijs en de beroepspraktijk van verpleegkundigen beter
op elkaar af te stemmen. De partners werkten gemeenschappelijke procedures en een uniforme
begeleiding uit. Die werden op de
Dag van de Verpleegkunde op 12
mei voorgesteld.
Op vraag van de Gentse ziekenhuizen werd het voorbije jaar gewerkt
aan elf gemeenschappelijke ver-

pleegkundige procedures en een
uniform
begeleidingsdocument
voor alle Gentse studenten die op
stage gaan in de ziekenhuizen en
andere zorgvoorzieningen. Dat
moet ervoor zorgen dat verpleegkundige vaardigheden op een
transparante manier aangeleerd
worden, in overeenstemming met
de behoeften van het werkveld.
Bovendien optimaliseert het begeleidingsdocument voor de stages
de leer- en groeikansen van de
verpleegkundestudenten.
Vanaf september 2014 gebruiken
alle Gentse onderwijsinstellingen
met verpleegkundeopleidingen op
alle stageplaatsen de procedures
en het begeleidingsdocument.

Zorgnet Vlaanderen bracht over de afstemming van onderwijs, onderzoek
en werkveld een publicatie uit: De passie van een driehoeksverhouding (te
lezen via onze website). Op www.youtube.com/zorgnetvlaanderen
(leerzorgcentrum OOW) vindt u een ander goed praktijkvoorbeeld.
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Intelligente aanpasbare
herstelkamers voor beroertepatiënten
GZA Ziekenhuizen (campus Sint-Augustinus) en Koninklijke Philips n.v. hebben een wereldprimeur voorgesteld in
de behandeling van patiënten die een
beroerte hebben gehad: de installatie
en ingebruikname van vier intelligente
aanpasbare herstelkamers, de zogeheten Adaptive Healing Rooms. Het concept
bestaat uit een unieke integrale aanpak
waarbij niet alleen medische technologie, maar ook de omgevingsfactoren
als onderdeel van het behandelings- en
herstelproces bij beroertepatiënten opgenomen worden.
Uit onderzoek blijkt dat patiënten in kamers aan de zonzijde van een gebouw
sneller herstellen dan patiënten die in
andere kamers verblijven. Helaas bieden niet alle patiëntenkamers voldoende daglicht. De nieuwe patiëntenkamers
zijn nu met speciale technologie uitgerust om het herstel te bevorderen aan
de hand van een kunstmatig dakraam
dat een helder, zonnig wit licht uitstraalt
op het bed van de patiënt en tegelijkertijd een blauwe hemel nabootst, compleet met subtiele veranderingen in
lichtsterkte.
Daarnaast kan de kamer stimulerende
prikkels bieden, afgestemd op de toestand en behoeftes van de patiënt. Kort
na opname zullen zo weinig mogelijk
prikkels gegeven worden. Na enkele dagen kan het aantal prikkels opgebouwd
worden en kunnen bijvoorbeeld oriëntatie- of educatieve elementen worden
ingezet ter bevordering van de revalidatie van de patiënt De verpleegkundigen
hebben een unit/tablet, waarmee zij de
prikkelniveaus in de kamer iedere dag
opnieuw op maat kunnen maken van de
patiënt.
Een breed interactief oriëntatiescherm
In de eerste dagen na een beroerte is
een patiënt vaak gedesoriënteerd en
verward en heeft hij weinig besef van tijd.
Dat komt niet alleen door stress, maar
ook omdat belangrijke delen van de hersenen door de beroerte zijn aangetast.
Daardoor kunnen mensen bijvoorbeeld
woorden of cijfers niet meer begrijpen,
of hebben ze moeite met kloklezen.
Philips ontwikkelde hiervoor een inter-
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actief oriëntatiescherm dat gegevens
zó presenteert dat ze optimaal worden
begrepen door de patiënt. Het scherm
is een drieluik waarbij het middelste
scherm uitgerust is met rustgevende
natuurbeelden. Dat soort beelden, echt
of kunstmatig, werken pijnverlagend,
geven rust en bevorderen het herstel.
Op het rechtse en linkse scherm worden
elementen getoond die de patiënt oriëntatie en houvast bieden. Het gaat daar-

bij om een klok, de datum en de naam
van het ziekenhuis. Afhankelijk van de
beroerte en mogelijke tijdelijke verlamming aan de linker- of rechterhersenhelft worden de gegevens op het linkse
of rechtse scherm getoond.
In een later stadium zullen extra applicaties kunnen worden toegevoegd, zoals
digitale identificatie van de zorgverlener
of interactief contact met het thuisfront.

toekomst

Forum ‘Slimmer zorgen voor morgen’

“Samenwerking moet
vanuit het werkveld groeien”
“We moeten naar één decreet voor langdurige, integrale zorg en
ondersteuning”, vindt professor Herman Nys (KU Leuven). Het
is een van de beleidsaanbevelingen die op het Forum ‘Slimmer
zorgen voor morgen’ op 22 april getoetst werden. Andere voorstellen zijn om de ‘cliënt’ voortaan als ‘co-producent’ van zijn zorg te
zien en om heldere afspraken te maken over (juridische) verantwoordelijkheden in transdisciplinaire samenwerking. De beleidsvoorstellen zullen tijdens de komende regeringsonderhandelingen op tafel komen.
Het Forum ‘Slimmer zorgen voor morgen’ was een vervolg op de Zoekconferentie van Flanders’ Care in januari
2013. Toen al was de urgentie van verandering erg voelbaar. Voorzitter Luc
Van Gorp herinnerde hieraan tijdens zijn
welkomstwoord: “Vorig jaar constateerden we dat het vijf voor twaalf was. Er
groeide toen een sterk bewustzijn dat we
met zijn allen méér moeten doen met de
beschikbare middelen. We moeten samen gaan voor een slimmere zorg.”
De Zoekconferentie leidde vorig jaar tot
14 actiepunten verspreid over vijf domeinen (zie www.flanderscare.be). Een
klankbordgroep werkte hierop verder.
Een van de opdrachten was om beleidsvoorstellen te formuleren voor de
diverse overheden. Professor Herman
Nys werd door minister Jo Vandeurzen
aangezocht om hierover een rapport op
te stellen.
“Ik was zelf niet aanwezig op de Zoekconferentie”, zegt professor Nys. “Jammer enerzijds, maar anderzijds liet het
me ook toe de bevindingen met wat kritische afstand te bekijken. De centrale
vraag is hoe we de zorg anders kunnen
organiseren, zodat we meer kunnen
doen met de beschikbare medewerkers
en met behoud van de kwaliteit van zorg.
We willen hierop geen ad-hocantwoorden, maar duurzame oplossingen die
kaderen in een brede maatschappelijke
visie. Bovendien moeten we rekening
houden met een complexe context. We

zitten volop in een paradigmashift naar
langdurige en integrale zorg en ondersteuning. Dat is een internationale
evolutie. Specifiek voor ons land komt
daar de context van de staatshervorming bovenop, die essentiële domeinen
van langdurige zorg naar Vlaanderen
overhevelt. Samen zorgt dat voor een
momentum dat we vandaag en de eerstkomende jaren moeten grijpen”, stelt
professor Herman Nys.

Gezamenlijke besluitvorming
“Ik ben ervan overtuigd dat langdurige
en integrale zorg en ondersteuning een
belangrijke hefboom kunnen zijn voor
‘slimmere zorg’”, stelt prof. Nys. “Belangrijk is alvast die dubbele insteek:
het gaat om zorg én ondersteuning.
Die twee woorden vormen samen één
begrip. Integrale zorg betekent dat we
de cliënt in zijn totale context zien. Getrapte zorg en ondersteuning op maat
zijn nodig, met oog voor de autonomie
van de persoon. Ik stel voor dat we die
persoon met een vraag naar langdurige
zorg en ondersteuning voortaan consequent ‘cliënt’ noemen. Dat is niet louter
een kwestie van semantiek. Patiënt ben
je nu en dan, cliënt ben je ieder etmaal
en vaak voor altijd. Die cliënt speelt ook
een actieve rol. Hij is ‘coproducent’ van
zijn zorg. Niet zijn beperkingen staan
centraal, maar zijn mogelijkheden. Dat
betekent ook dat we eventuele juridische hinderpalen voor zelfzorg en de
informele ondersteuning ervan moeten
wegwerken. Denk aan het ondertussen

beruchte KB 78 dat de zorgberoepen
streng reglementeert. Ook in de professionele zorg moet de cliënt meer verantwoordelijkheid krijgen. We evolueren
naar een shared decision making, een gezamenlijke of gedeelde besluitvorming.
Die gaat nog een stapje verder dan de
informed consent. De cliënt wordt in mijn
voorstel voortaan evengoed als de zorgverlener beschouwd als expert. Daarom
wordt de cliënt ook coproducent van zijn
cliëntendossier: hij krijgt niet alleen
recht op inzage en afschrift zoals vandaag, maar ook het recht om zelf gegevens in zijn dossier in te voeren en te
delen met de zorgverleners. We moeten
trouwens naar één gedeeld dossier. Gefragmenteerde dossiers resulteren immers in gefragmenteerde zorg. Vandaar
mijn aanbeveling om in de volgende legislatuur werk te maken van een decreet
over de rechten en de verantwoordelijkheden van de cliënt, met alle bovengenoemde elementen vanuit het perspectief van de cliënt. Ik sluit me daarmee
aan bij het voorstel dat Zorgnet Vlaanderen hierover in 2010 al lanceerde.”

Monster van Loch Ness
Het werkelijk centraal stellen van de
cliënt heeft ingrijpende gevolgen, beseft
professor Herman Nys. “We kunnen niet
om KB 78 heen, dat als een monster van
Loch Ness telkens weer in discussies
opduikt. De wet leidt tot bevoegdheidsconflicten en staat integrale zorg in de
weg. De wet is niet meer leesbaar, niet
meer toepasbaar en valt niet te rijmen
met mantelzorg en informele zorg.
Maar wat gaan we eraan doen? KB 78
opheffen lijkt me niet realistisch: voor
chirurgische ingrepen moeten bepaalde beroepseisen blijven bestaan. Maar
voor het wassen van mensen, het meten
van de pols, het vervoer van cliënten of
het helpen bij het eten moeten we andere afspraken maken. Wat mij betreft
zijn dat allemaal activiteiten die bij het
dagelijkse leven behoren: we moeten ze
met de nodige zorgvuldigheid uitvoeren,
maar zonder specifieke wetgeving. Laat
hier de geldende regels van aansprake-
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lijkheid spelen. Dat kader bestaat en het
voldoet.”
“Een ander heet hangijzer is het organiseren van verantwoordelijke samenwerking”, zegt prof. Nys. “Samenwerking
zonder afspraken over verantwoordelijkheid is gevaarlijk. Als meerdere zorgverleners betrokken zijn in de zorg voor
een cliënt, dan volstaan goede intenties
en occasioneel overleg niet. Het gevaar
bestaat dat als puntje bij paaltje komt
niemand zich nog echt verantwoordelijk
voelt. Een goede communicatie tussen
zorgverleners én met de cliënt is cruciaal. Afstemming hierover is nodig. De
afspraken kunnen wat mij betreft zelfregulerend ontstaan, maar dan moet die
zelfregulering minstens een decretale
verankering hebben en aan een aantal
minimale voorwaarden beantwoorden.”
Ten slotte formuleert prof. Nys de aanbeveling voor één Vlaams decreet voor

langdurige, integrale zorg en ondersteuning. “We hebben nood aan meer
eenvoudige, betere en minder regels.
We leven in een complexe samenleving
en zorg is een complexe materie, maar
voor slimmere zorg zijn heldere en simpele afspraken nodig.”

Hoe ver reikt de
verantwoordelijkheid
van de cliënt?
Na de voorstelling van het voorlopige rapport vond nog een panelgesprek plaats, met naast prof. Nys ook
Bernadette Van den Heuvel (Zorgnet
Vlaanderen), Hilde Deneyer (FVIB),
Jan-Piet Bauwens (BBTK-ABVV), Jo De
Cock (RIZIV), Karine Moykens (Departement WVG), Luc Van Waes (Vivo) en Roel
Heijlen (Vlaams Patiëntenplatform).
Over het voorstel om chronische patiënten voortaan consequent ‘cliënten’ te

noemen leek er eensgezindheid te bestaan, ook al sprak Jan-Piet Bauwens
zijn bezorgdheid uit over de ‘negatieve
connotatie’ en de vrees voor oprukkende
commercialisering.
Ook het idee van de cliënt als coproducent lijkt verworven. Karine Moykens
verwees naar de sector personen met
een handicap, waar de persoonsvolgende financiering en de zorg en ondersteuning in vijf concentrische cirkels – met
zelfzorg en mantelzorg als eerste cirkels – expliciet in het decreet zijn opgenomen.
Jo De Cock is eveneens voorstander van
empowerment, maar wees op de complexiteit om verantwoordelijkheden in
regelgeving te verankeren. “Voldoende zorg dragen voor jezelf, wat houdt
dat in? Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van de mantelzorger?” Roel
Heijlen was het hiermee eens. “Verant-

“Samenwerking zonder

afspraken over
verantwoordelijkheid
is gevaarlijk.
Als meerdere zorgverleners
betrokken zijn in de zorg
voor een cliënt,

dan volstaan goede
intenties en occasioneel
overleg niet.”
Professor Herman Nys

7 | mei 2014

woordelijkheid en empowerment: oké.
Maar niet als plicht met eraan verbonden sancties. Sommige mensen hebben niet de draagkracht om bepaalde
verantwoordelijkheden op te nemen.
En elke cliënt is ook anders.”
“Verantwoordelijkheden zijn inderdaad
geen afdwingbare plichten”, beaamde
prof. Herman Nys. “Toch moeten we
de dingen soms duidelijk stellen. Zo
is voor gegevensdeling en dossiervorming de uitdrukkelijke toestemming
van de cliënt nodig. Wie echter zijn
toestemming niet geeft, zou sterker
op de consequenties gewezen moeten
worden.”

Het Forum ‘Slimmer zorgen voor
morgen’ werkte verder op de
resultaten van de Zoekconferentie
van januari 2013. Méér doen met de
beschikbare middelen is de boodschap.

Wet dagelijks overtreden
Over KB 78 stonden alle neuzen in dezelfde richting. “Kwaliteit moet hoe
dan ook gegarandeerd blijven”, vindt
Luc Van Waes. “We mogen het kind niet
met het badwater weggooien. Maar
vandaag kunnen veel medewerkers
méér dan ze doen, alleen durven ze
niet door de strenge regelgeving. Er is
meer soepelheid nodig.”
“Het is onbegrijpelijk dat er nog geen
actie ondernomen is”, vond Jan-Piet
Bauwens. “De wet wordt dagelijks vele
tienduizenden keren overtreden. Hij
moet dan ook dringend worden aangepast. Dat is echter niet louter Vlaamse
of federale materie; ook op Europees
niveau wordt hierover met de vakbonden overlegd. Maar er zijn diverse
standpunten. Zo is er zelfs een verschil
in mening tussen de Vlaamse en de
Waalse vakbonden.”
“KB 78 is federaal ook een hefboom
voor de financiering en de eigen identiteit geweest”, constateerde Jo De
Cock. “We moeten dat op een andere
manier regelen. Een taakherschikking
is nodig, met meer aansluiting bij de
realiteit van het werkveld.”
Hilde Deneyer pleitte er alvast voor
om het kerntakendebat mét de zorgverstrekkers te voeren. “We moeten
transdisciplinair werken. Hiervoor zijn
gemengde overlegorganen nodig. Over
de kerntaken van de verschillende beroepsgroepen kan je niet over de hoofden van de cliënten en de zorgverstrekkers heen beslissen.”
“Het zal altijd dansen op een slappe
koord blijven”, wist Karine Moykens.
“Zolang alles goed gaat, zijn er geen
problemen. Maar als het foutloopt: wie
is dan juridisch verantwoordelijk?”

“De combinatie van zorg en welzijn is
belangrijk”, zei Bernadette Van den
Heuvel. “We moeten de mantelzorgers
hierbij betrekken. Het vervangen van
steunkousen of het helpen bij de maaltijd bij iemand met slikproblemen moet
kunnen. Laat het gezond verstand spelen. Natuurlijk moeten er zorgvuldigheidvereisten gesteld worden. En waar
nodig moeten we bijscholing organiseren. Maar alle beroepsgroepen moeten
hun protectionisme durven loslaten en
oog hebben voor de ongelooflijke opportuniteiten die er zijn.”
“Dat protectionisme is vaak ingegeven
door de grote veranderingen, die bedreigend overkomen”, meende Hilde
Deneyer. “Er is veel openheid en bereidheid voor innovatie, maar veel mensen
hebben nood aan ‘zuurstof’, aan ruimte
en middelen. De overheid moet meer faciliterend optreden en zo het protectionisme tegengaan.”
“Dat mensen opkomen voor hun eigen
belangen is normaal”, vond prof. Nys.
“Maar we moeten de lange termijn durven bekijken. De mensen begrijpen dat.
Het alternatief hoeft trouwens helemaal
niet bedreigend te zijn.”

Samenwerking afdwingen?
Ook uit de zaal kwamen enkele vragen en
suggesties. Vooral de vraag hoe de overheid de regelgeving en de financiering als
hefbomen voor transdisciplinaire samenwerking kan hanteren, lokte discussie uit.
“Transdisciplinaire samenwerking afdwingen met regelgeving lijkt me geen
goed idee”, stelde prof. Herman Nys.

“De overheid moet wel de nodige ruimte creëren. De samenwerking zelf moet
vanuit het werkveld groeien, in overleg
tussen de beroepsgroepen, de koepelorganisaties en de patiëntenverenigingen.
Dat lukt voorlopig onvoldoende. Er is
nochtans geen gebrek aan overlegorganen. De financiering kan inderdaad wel
een hefboom zijn om samenwerking te
sturen door te belonen en te sanctioneren waar nodig.”
“Maar hoe kunnen we samenwerking
financieren?”, vroeg Jo De Cock zich
hardop af. “Er bestaat hiervoor geen
model, ook niet internationaal. Hier
en daar zijn er eerste aanzetten, maar
daar blijft het voorlopig bij. Ook ik geloof
in een samenwerking die bottom-up
groeit met financiële incentives. Wat in
de geestelijke gezondheidszorg gebeurt,
met een samenwerking van eerste en
tweede lijn, lijkt me een stap in de goede richting. Ook voor de chronische zorg
wordt hiervoor een kader voorbereid.”
Al bleef de zaal kritisch. “Eender welk
plan is gedoemd om te mislukken als
er geen financiering tegenover staat”,
merkte iemand op.

Geen dode letter
Minister Jo Vandeurzen mocht het Forum ‘Slimmer zorgen voor morgen’
afsluiten en toonde zich tevreden met
het geleverde werk. “Het is nu aan de
Vlaamse en de federale overheid om
hiervan verder werk te maken. Deze
aanbevelingen mogen geen dode letter blijven. Ze moeten mee opgenomen
worden in de komende regeerakkoorden”, besloot de minister.
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Diversiteit

Cultuursensitieve zorg in het ‘Joods rusthuis’ in Antwerpen

Respect
brengt mensen dichter bij elkaar
Als we het over een diversiteitsbeleid hebben, denken we auto
matisch aan het integreren van andere culturen in een Vlaamse
voorziening. In Residentie Apfelbaum-Laub in Antwerpen werd de
voorbije jaren de omgekeerde beweging gemaakt. In deze Joodsorthodoxe voorziening wonen nu ook bewoners met een andere
achtergrond. Gemakkelijk is het niet, maar het project lijkt geslaagd.
“De mensen zien dat het samenleven lukt, zolang er respect is voor
elkaars cultuur en gewoontes”, zegt directeur Luc De Proost.
“Residentie Apfelbaum-Laub, ook bekend als het ‘Joods rusthuis’, is ontstaan uit een liefdadigheidsproject van
de Joodse gemeenschap”, vertelt Luc
De Proost. “De Thora bepaalt dat elk
kind de plicht heeft om voor zijn ouders
te zorgen. Alleen als ze zelf ‘op breken
staan’, kunnen ze die zorg aan derden
overlaten. Maar dan nog hebben de kinderen de plicht erop toe te zien dat die
zorg even goed is als wanneer ze die zelf
zouden bieden. Vrij vertaald komt het
erop neer dat Joodse kinderen één-opéén zorg verwachten voor hun ouders,
met respect voor alle religieuze voorschriften en culturele gewoonten.”
“Dat legt de lat bijzonder hoog. Toen ik
hier vier jaar geleden als extern consulent werd ingehuurd, stond de voorziening het water aan de lippen. Economisch gezien liep het verlies in de
honderdduizenden euro's per jaar. Dat
geld werd lang bijgepast met steun uit
De Centrale, een ‘charityproject’, maar
ook daar worden de middelen schaarser. Daartegenover stond dat er maar 53
bewoners waren, terwijl er 128 plaatsen
zijn. Toen heb ik als crisismanager met
de raad van bestuur en met de rabbijnen onderhandeld: we moesten het huis
openstellen voor niet-Joodse bewoners.
Anders was het een verloren zaak. Ook
de Vlaamse overheid heeft er mee voor
geijverd om Residentie Apfelbaum-Laub
weer gezond te krijgen.”
“In de beginfase verliep alles voor alle
bewoners volgens de traditionele Joodse regels, waarvan het koosjere eten een
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belangrijk aspect was. Persoonlijk vond
ik dat personen uit een andere cultuur
hierdoor hun eigenheid verloren en dat
hen zo een stukje aan kwaliteit ontnomen werd. We lieten daarom een externe firma traditionele warme maaltijden
leveren en op elke niet-Joodse afdeling
kwam een minikeuken. De Joodse voorschriften zijn op dat gebied erg streng:
niet-koosjer eten mag niet in dezelfde
keuken bereid worden, zelfs de bestekken mogen niet door elkaar gebruikt
worden. We moeten dus alles dubbel
aankopen. De medewerkers beseften
dat het de enige keuze was. Vandaag telt
de voorziening 128 bewoners. De raad
van bestuur heeft mij na de crisisperiode gevraagd om directeur te worden,
wat ik heb aangenomen.”

Eén-op-één zorg
“Werken met andere culturen is nooit
gemakkelijk. De eisen die de Joodse gemeenschap stelt liggen hoog. Zij verwachten één-op-één zorg. Als moeder zin heeft
om te gaan wandelen, dan moét er stante
pede iemand beschikbaar zijn om mee
te gaan. Die druk komt vooral uit de gemeenschap, minder van de bewoners zelf.
In de praktijk is één-op-één zorg niet mogelijk, ook al hebben we meer personeel
in dienst dan andere woonzorgcentra.”
“Samen met de medewerkers hebben we
onze waarden opnieuw geformuleerd. We
spreken nu van ‘cultuursensitieve zorg’.
Het betekent dat we alle medewerkers leren omgaan met de denkwereld van onze
bewoners. Als een Joodse man niet gewassen wil worden door een vrouwelijke
medewerker, dan proberen we daar een
mouw aan te passen binnen de grenzen
van het mogelijke. Op maandag en donderdag kunnen we daarvoor zorgen, op de
andere dagen niet. Van onze medewerkers
vergt dat een extra inspanning. Niet iedereen wil in het ‘Joods rusthuis’ werken.”

Dagen zonder brood
“Cultuursensitieve zorg kan best wel
intensief zijn. Neem het levenseinde.

Luc De Proost: “Op een bepaald moment moet je
constateren dat je vanuit een ander referentiekader
denkt. Een referentiekader dat steunt op duizenden
jaren traditie. Dat kan je niet opzijschuiven. Aan
sommige zaken kun je niet raken. Je moet ze
aanvaarden, zelfs al sta je er persoonlijk niet achter.”

In de Joodse traditie moet er alles aan
gedaan worden om het leven zo lang
mogelijk te laten duren. Euthanasie of
palliatieve zorgen zijn onbespreekbaar.
En wanneer stop je met onderzoeken of
met voedsel toedienen als de bewoner
dat niet meer kan of wil? Het is moeilijk voor zorgverleners om daarmee om
te gaan, maar we moeten beseffen dat
dit hun invulling van ‘kwaliteitszorg’
is. Na het overlijden volgt een ‘onreine
periode’. Wij mogen het lichaam niet
aanraken – alleen een Joodse begrafenisondernemer mag dat. Toen de eerste
niet-Joodse bewoner hier overleed, wisten onze medewerkers zelfs niet hoe ze
het lichaam moesten afleggen.”

ook niet op de liftknop duwen. Dus gaat
de lift 24 uur lang automatisch de hele
tijd op en neer, zodat de mensen kunnen
instappen zonder op de knop te duwen.”

“We moeten ook rekening houden met
tal van praktische gegevens. De gescheiden keukens en bestekken zijn
lang niet het enige. De lift is een sabbatlift: van vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang mogen Joden geen
elektrische impulsen geven. Ze mogen

“Ja, het is dikwijls een moeizaam proces. Vaak moet ik de rabbijnen voor een
dilemma plaatsen. Dat werkt wel.”

“Soms is enige vindingrijkheid nodig.
Met Pasen mogen Joden tien dagen lang
geen brood eten of geven. De instelling
heeft een raad van bestuur met Joodse
identiteit en dan kunnen zij geen brood
voorzien, ook niet voor niet-Joden.
Daarom wordt een deel van het gebouw
op papier tijdelijk uitbesteed. Tijdens die
periode is iemand anders ‘eigenaar’ en
dus verantwoordelijk voor de niet-Joodse afdelingen, zodat die toch brood kunnen krijgen.”

Open visie
“Waar ik de motivatie haal? Ik kom zelf

uit een sterk christelijk gezin. Mijn vader
was lid van de kerkfabriek, ik was misdienaar. Ik heb tien jaar in Zwitserland
gewerkt, waar ik een open visie op de
maatschappij heb ontwikkeld. Respect
is een belangrijke waarde voor mij. Het
is vanuit die waarde dat we er hier in
geslaagd zijn twee totaal verschillende
gemeenschappen in één werking samen
te brengen. De meeste dingen doen we
gemeenschappelijk: we gaan samen op
uitstap, doen samen aan gymnastiek,
leggen samen een kaartje en kijken samen naar een film, als die tenminste
niet aanstootgevend is. Nieuwjaar vieren
we twee keer.”
“Sommige dingen spelen ons wel parten. Zo ligt de foodcost bij ons drie keer
zo hoog als elders. We moeten ook meer
personeel betalen. En het hele woonzorgcentrum is streng beveiligd, wat ook
handenvol geld kost.”
“Toch ben ik tevreden met het afgelegde

VIVO bundelt en verspreidt kennis over cultuursensitieve zorg

“Alleen door in dialoog te gaan,
kunnen we de brug slaan”
De culturele diversiteit in onze samenleving neemt toe. Dat heeft ook
gevolgen in de zorg- en welzijnssector.
Hulpverleners botsen vaak op vragen
waarop ze niet meteen een antwoord
hebben. Koepelorganisatie VIVO pleit
alvast voor een ‘cultuursensitieve zorg’.
Op 23 mei vond hierover een studiedag
plaats in Schaarbeek.
“Veel voorzieningen hebben vragen
over hoe om te gaan met mensen met
een migratieachtergrond”, zegt Steffie
Jalhay, projectmedewerker Diversiteit
bij VIVO. “Daarom hebben we de website
www.pigmentzorg.be ontwikkeld. Hier
verzamelen en verspreiden we alle kennis en documentatie over cultuursensitieve zorg. Je vindt er onder meer een
toolbox met onderzoeken, artikels en
methodieken. Er is ook een forum waar
hulpverleners vragen kunnen stellen
aan collega’s. We proberen zo de expertise die er bestaat in het werkveld naar
boven te halen en te delen. Verder hebben we een blog over cultuursensitieve

zorg. Organisaties die een vorming willen organiseren, vinden op onze website
een pagina met sprekers op wie ze een
beroep kunnen doen.”
“Wij willen vanuit VIVO niet alleen in de
breedte werken, maar ook in de diepte.
Hiervoor hebben we een ‘lerend netwerk van experten in cultuursensitieve
zorg’ opgericht. Het gaat om mensen
uit netwerken over cultuursensitieve
zorg in bepaalde regio’s, deelsectoren
of beroepsgroepen, bijvoorbeeld centra voor algemeen welzijnswerk, centra
voor geestelijke gezondheidszorg of het
NVKVV voor verpleegkundigen en vroedvrouwen. Samen hebben we drie dagen
lang gediscussieerd en bestudeerd hoe
we het thema cultuursensitieve zorg op
de agenda kunnen zetten in de organisaties van de sector. De interesse voor
het thema groeit zienderogen.”
“Een derde pijler in onze werking rond
cultuursensitieve zorg, naast het ver-

breden en het verdiepen, is het ‘verankeren’. Hiervoor betrekken we de
sociale partners, waaronder Zorgnet
Vlaanderen, en beleidsverantwoordelijken in organisaties. Het is belangrijk
dat een cultuursensitieve benadering
gedragen wordt door het beleid in een
organisatie, anders maakt ze weinig
kans”, stelt Steffie Jalhay.

Referentiekader
“Cultuursensitieve zorg vertaalt zich in
heel wat aspecten. In de directe zorgverlening is het aangewezen om je bewust
te zijn van je eigen referentiekader en
dat van anderen. Met een open houding
de dialoog aangaan is een eerste stap.
Gedrag, houdingen en verwachtingen
zijn dikwijls mee cultureel bepaald. Het
besef daarvan werpt dikwijls een totaal
ander licht op een situatie.”
“Mensen met een migratieachtergrond
kennen soms de gewoonten en tradities
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parcours. Er is veel mogelijk als je bereid bent om je in te leven in iemands levensbeschouwing. We moeten proberen
onszelf in hun standpunt te verplaatsen
om hun verwachtingen te begrijpen.
Het is cruciaal om hierin ook je medewerkers nauw te betrekken. Uiteindelijk
liggen de Bijbel en de Thora dicht bij
elkaar. Toch moet je als zorgverlener
soms dingen kunnen loslaten. Het benaderen van het levenseinde bijvoorbeeld,
daarmee heb ik het nog altijd moeilijk.
Ik ga daarover in gesprek, maar op een
bepaald moment moet je constateren
dat je vanuit een ander referentiekader
denkt. Een referentiekader dat steunt op
duizenden jaren traditie. Dat kan je niet
opzij schuiven. Aan sommige zaken kun
je niet raken. Je moet ze aanvaarden,
zelfs al sta je er persoonlijk niet achter.”

Diversiteit ook in medewerkersbeleid
“Het personeel in Residentie
Apfelbaum-Laub is heel divers”,
zegt Luc De Proost. “Zowel mensen met een christelijke als een
Joodse achtergrond werken hier.
Ja, zelfs moslims. We hebben
twee verpleegkundigen uit Polen
en Roemenië aangeworven, omdat
enkele Joodse bewoners van daar
afkomstig zijn en die taal spreken.
Verder wordt hier ook Jiddisch,
Russisch, Frans, Engels en uiteraard Nederlands gesproken.”

“De mix van culturen bij de medewerkers is een goede zaak. Moslimmedewerkers bieden bijvoorbeeld doorgaans zorg met meer
aandacht. Poolse meisjes zijn vaak
conservatief katholiek en leunen
daarmee dicht aan bij de Joodse
tradities.”
“Moslimmedewerkers zijn overigens geen probleem voor Joodse
bewoners. Ze zorgen immers goed
voor hen.”

Zie ook de beeldreportage die Zorgnet
Vlaanderen hierover maakte op www.
youtube.com/zorgnetvlaanderen (‘goede
zorg bij etnisch-culturele diversiteit’)

van de dominante gemeenschap
niet zo goed. Ze weten niet altijd hoe
de hulpverlening georganiseerd is.
Ook taalproblemen of -vereisten
kunnen de toegankelijkheid van de
hulpverlening nog bemoeilijken.”
“Vaak gaat het om complexe situaties. Er zijn bijvoorbeeld intergenerationele conflicten tussen ouders
die naar hier gemigreerd zijn en
hun kinderen die in Vlaanderen opgroeien. Ook hebben vele mensen
van de eerste generatie heel wat
meegemaakt en dragen ze die ervaringen met zich mee. Bovendien
zijn ze soms slecht gehuisvest en
staan ze sociaal zwakker. Onderzoek toont dat mensen met een
migratieachtergrond gemiddeld in
slechtere fysieke en mentale gezondheid verkeren dan mensen
zonder migratieverleden. Al die
elementen spelen mee. Alleen door
in dialoog te gaan, kunnen we hun
verhaal leren kennen en de brug
slaan”, zegt Steffie Jalhay.

VIVO in een notendop
VIVO staat voor ‘Vlaams Instituut
voor Vorming en Opleiding in de
Social Profit'. De vzw wordt paritair beheerd door werknemersen werkgeversorganisaties uit de
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social profit. Ook Zorgnet Vlaanderen is lid van de raad van bestuur
van VIVO.
Directeur Luc Van Waes: “VIVO
buigt zich in hoofdzaak over drie
thema’s die in een sectorconvenant
met de overheid zijn overeengekomen. Een eerste thema betreft
de overgang tussen onderwijs en
arbeidsmarkt. Een tweede thema
is het ondersteunen van levenslang
leren en competentieontwikkeling
in de sector. Het derde thema is
diversiteit."
"Diversiteit is een thema dat als
een rode draad door alle andere
thema’s heen loopt. In de zorgsector treedt diversiteit meer en meer
op de voorgrond. Zowel het profiel
van de patiënten en cliënten als dat
van de medewerkers verandert.
Zeker in de zorg, waar zowel menselijke als lichamelijke contacten
centraal staan, heeft die verandering een grote impact. Vandaar het
belang van cultuursensitieve zorg."
"Regionaal en subsectoraal zijn er
tal van interessante initiatieven.
VIVO wil een platform bieden dat
het regionale en subsectorale niveau overstijgt door kennis en ervaring samen te brengen.”

Luc Van Waes en Steffie Jalhay: “In de zorgsector
treedt diversiteit meer en meer op de voorgrond.
Zowel het profiel van de patiënten en cliënten
als dat van de medewerkers verandert. Zeker in
de zorg, waar zowel menselijke als lichamelijke
contacten centraal staan, heeft die verandering
een grote impact.”

GGZ

GGZ voor kinderen en jongeren in internationaal perspectief

“Kinderen en jongeren zo veel mogelijk
in thuiscontext behandelen”
Na de paradigmashift in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor
volwassenen wordt achter de schermen in overleg met de sector
een veranderingsproces voorbereid voor de GGZ voor kinderen en
jongeren. Ook internationaal beweegt een en ander. We gingen
hierover praten met Danielle Maloney, een Australische experte
die onlangs op bezoek was in Europa en in België.

kindertijd traceren. Had men daar toen
meer op ingespeeld, dan was er misschien een hoop ellende vermeden. Veel
landen investeren minder in kinderpsychiatrische zorg omdat de crisissen
bij volwassenen scherper zijn en meer
maatschappelijke impact hebben. Beter
is om de problemen aan te pakken zodra
ze zich ontwikkelen. Want bij kinderen
en jongeren gaat het om veel meer dan
zomaar wat ‘slecht gedrag’.

Functioneert die getrapte organisatie
met een actieve rol voor de lokale districten goed?
Er zijn grote verschillen tussen de districten. Goed leiderschap is cruciaal. Je
hebt mensen die vooruit willen en een
visie hebben, maar je hebt ook anderen.
Over het algemeen wordt in Australië
aan de GGZ veel belang gehecht. De
GGZ is er in hoofdzaak een overheids
initiatief, anders dan in België, waar de
organisatie van de zorg vooral steunt op
het sociaal ondernemerschap. Zowel
de federale overheid als de zes staten
hebben een minister voor GGZ en elk
district heeft zijn commissioner. Meestal
werken die goed samen. Australië heeft
stedelijke gebieden, maar ook zeer uitgestrekte rurale streken. Dat vergt een
andere aanpak en een andere inzet van
mensen en middelen. In rurale gebieden
wordt bijvoorbeeld meer geïnvesteerd in
telepsychiatrie om de gezondheidszorg
zo toegankelijk mogelijk te houden.
Overleg tussen alle niveaus is hoe dan
ook nodig voor een goede implementatie van het beleid. In New South Wales
hechten we daar veel belang aan.

U pleit voor een sterke ontwikkeling
van de scholing bij geestelijke gezondheidswerkers. Hoe ziet u dat precies?
Wij hebben een breed programma opgezet, gericht op competentieontwikkeling
bij alle gezondheidswerkers. Het gaat om
bijkomende vaardigheden die los staan
van de eigen discipline. Hoe werk je met
het gezin en de familie van een kind met
een GGZ-problematiek? Hoe ga je respectvol om met andere culturen? Hoe
maak je een goed assessment? Hoe respecteer je de rechten van de cliënt? Elke
nieuwe medewerker of arts – in welke
functie dan ook – doorloopt een centraal
oriëntatieprogramma dat focust op deze
skills. Zo maken ze tegelijk kennis met
collega’s met jarenlange ervaring. En
voor de ervaren medewerkers zijn er gevorderde workshops. Bovendien worden
deze trainingen opgevolgd. Al te vaak volgen medewerkers een opleiding die ze in
het beste geval ‘leuk en boeiend’ vinden,
waarna ze tot de orde van de dag overgaan. Dat is niet de bedoeling. We investeren tijd en middelen in de ontwikkeling
van de medewerkers en het resultaat
wordt bewaakt.

Sterke medewerkers

Hiervoor hebt u ongetwijfeld de steun
van het werkveld nodig?
Dat is dan ook een prioriteit voor onze
overheid. Vier keer per jaar komt de
overheid samen met het werkveld om
beleidsopties te bespreken en om te horen wat er leeft en wat de noden zijn op
het veld. Op basis van die ontmoetingen
maakt de overheid haar beleid. Elk voorstel wordt teruggekoppeld naar de me-

Na haar studies psychologie behaalde
Danielle Maloney een master in Public
Health. Ze werkte meer dan 20 jaar in
de gezondheidszorg, waarvan 14 jaar in
de GGZ. Vandaag werkt ze voor het ministerie van Volksgezondheid in de staat
New South Wales in Australië, waar ze
focust op GGZ voor kinderen en adolescenten. Maloney volgt momenteel een
internationale masteropleiding in Mental Health Policy and Services. Die bracht
haar naar Europa en naar Vlaanderen,
waar ze onder meer een bezoek bracht
aan het psychiatrisch ziekenhuis Heilige
Familie en het centrum voor geestelijke
gezondheidszorg CGG Mandel en Leie,
beide in Kortrijk. De vergelijking van de
GGZ in Vlaanderen en in New South Wales is interessant, zelfs al zijn er grote
verschillen. “De populatie van 7 miljoen
inwoners is vergelijkbaar met Vlaanderen, maar het gebied is vele keren groter”, zegt Danielle Maloney.
Hoe is de geestelijke gezondheidszorg
georganiseerd in New South Wales?
Danielle Maloney: Australië bestaat uit
zes staten. De gezondheidszorg wordt
federaal gefinancierd, maar het zijn de
staten die het gezondheidsbeleid voeren. Er is een mix van publieke en private organisaties, met een overwicht van
de publieke sector, zeker in de GGZ. De
staat New South Wales is onderverdeeld
in 50 lokale gezondheidsdistricten. Zij
staan in voor de organisatie van de zorg.
De districten hebben veel vrijheid in hoe
ze met de middelen omgaan. Lokaal is
er dus een grote autonomie.

New South Wales zet sterk in op kinder-
en jeugdpsychiatrie. Dat is een bewuste keuze?
Zeker en vast. Het is belangrijk om
GGZ-problemen zo vroeg mogelijk aan
te pakken. Doe je dat niet, dan wreekt
zich dat later. Bij veel volwassen patiënten kan je de eerste signalen al in de
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dewerkersgroep, zodat van meet af aan
iedereen aan boord is. We proberen dat
heel consequent te doen.

tief zorg ‘uitvoeren’ in een multidisciplinair handelingsplan leidt tot bredere en
meer duurzame resultaten.

Multidisciplinair

Bestaan er wachtlijsten in New South
Wales?
Dat valt mee. We hanteren het triagesysteem CAPA - the Choice and Partnership Approach. Het is leuk om te zien
dat Zorgnet Vlaanderen sinds een paar
jaar dezelfde keuze maakt en opleidingen heeft georganiseerd voor de CGG’s,
waar nu volop met CAPA wordt geëxperimenteerd. Bij elke aanmelding wordt
bekeken of hulp binnen de 24 of 48 uur
aangewezen is of dat er langer gewacht
kan worden. Het algemene GGZ-aanbod
is vrij groot in New South Wales. Alles is
erop gericht om problemen in de kiem
aan te pakken en niet te laten ontsporen.

U bent op bezoek geweest in België.
Wat viel u op in ons systeem van geestelijke gezondheidszorg voor kinderen
en jongeren?
Het meest opvallende is de grote nadruk
op bedden en hospitalisatie. In New
South Wales hebben we 70 acute bedden, in Vlaanderen zijn er 371 K-bedden:
meer dan 5 keer zoveel. Wij kiezen er
resoluut voor om zo veel mogelijk in de
gemeenschap op te vangen. Kinderen en
jongeren haal je best zo weinig mogelijk
weg uit de vertrouwde thuissituatie. Een
opname is altijd een traumatische ervaring en zeker in een psychiatrische setting kan dat stigmatiserend werken.
Het CGG vond ik goed gehuisvest, maar
in vergelijking met Australië is de multidisciplinariteit nog beperkt. Natuurlijk werken artsen, sociale werkers en
psychologen er samen, maar in New
South Wales gaan we veel breder met
bezigheidstherapeuten, opvoeders enzovoort. Elke cliënt wordt door een
team behandeld, niet door een individuele medewerker. In het CGG blijft de
multidisciplinariteit te vaak beperkt tot
het ‘teamoverleg’ en is er de facto één
(hoofd)behandelaar. Samen ook effec-

Ook gezondheidspreventie en -promotie vormen een sterk aandachtspunt in
New South Wales?
We werken nauw samen met de scholen. Leerkrachten kunnen een grote rol
spelen in het tijdig herkennen van problemen. We hebben een mentaliteitsverandering gerealiseerd dankzij de inspanningen op alle niveaus: op het niveau van
de staat hebben de ministers van onderwijs en GGZ het beleidskader gecreëerd,
op districtniveau hebben de scholen en
GGZ-organisaties de krachten gebundeld
en in de school werken leerkrachten en
gezondheidswerkers samen.

Het is leuk te ontdekken dat Vlaanderen – net als Australië – specifieke
aandacht heeft voor kinderen van psychisch/psychiatrisch kwetsbare ouders
(KOPP-Vlaanderen). Die ondersteuning
werkt preventief en kan latere GGZ-problemen bij deze kinderen helpen voorkomen.
U volgt het beleid in de geestelijke gezondheidszorg internationaal op de
voet. Wat valt u op als u het geheel
overschouwt?
Elk land worstelt op zijn manier met
de GGZ. Er bestaat geen perfecte oplossing. Het blijft moeilijk en complex.
Nieuw Zeeland heeft mooie dingen gedaan. Canada ook. Australië is sterk in
planning en preventie, maar schiet op
het terrein nog tekort in de geestelijke
gezondheidszorg voor volwassenen.
Een goede planning is belangrijk. Internationaal kunnen we veel leren van elkaar. Het is opvallend hoe we overal in
dezelfde richting evolueren van geïnstitutionaliseerde zorg naar meer zorg in
en door de maatschappij. Elk land heeft
zijn zwakke punten, maar ook elementen waarop het trots mag zijn. België
mag trots zijn op het veranderingsproces dat het nu aanvat. Er wordt grondig
over nagedacht. We moeten de GGZ voor
kinderen en jongeren hoog op de politieke agenda houden. Dat is niet altijd
gemakkelijk, maar cruciaal.

“Een goede planning
is belangrijk.
Internationaal kunnen
we veel van
elkaar leren.
Het is opvallend hoe we
overal in dezelfde richting
evolueren

van meer zorg in de
samenleving.”
Danielle Maloney
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ouderenzorg
Intimiteit en seksualiteit in de zorg voor ouderen

“Kwetsbaar, mooi en vooral heel complex”
Seksualiteit en intimiteit in de ouderenzorg moeten meer
bespreekbaar worden. Dat zegt ethicus Lieslot Mahieu op basis
van vier jaar onderzoek bij verpleegkundigen en zorgkundigen
in Vlaamse woonzorgcentra. Zij promoveerde op 19 mei aan de
KU Leuven tot doctor in de Biomedische Wetenschappen met
professor Chris Gastmans als promotor. Dr. Mahieu stelt haar
bevindingen voor op een studiedag van Zorgnet Vlaanderen en
het Leuvense Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht op 18
september.
Voor haar onderzoek contacteerde Lieslot Mahieu 202 woonzorgcentra at random in Vlaanderen. Uiteindelijk namen
43 voorzieningen effectief deel aan het
onderzoek. 1.166 verpleegkundigen
en zorgkundigen werden anoniem bevraagd over hun kennis en attitudes ten
opzichte van seksualiteit bij bewoners.
“Er wordt weinig gepraat over seksualiteit bij ouderen”, zegt Lieslot Mahieu.
“Onderzoek ontbreekt quasi volledig.
Het is een diffuus gegeven. Het begint
al met de vraag wat we onder seksualiteit verstaan. Het gaat ruimer dan seks
alleen. Het gaat ook over intimiteit, liefkozingen, gezellig samenzijn. Maar hoe
meet je zoiets? Hoe kader je dat? Hoewel seksualiteit integraal deel uitmaakt
van ons bestaan, hangt er in de praktijk
een groot taboe rond ouderenseksualiteit. Uit mijn onderzoek blijkt dat zowel verpleegkundigen en zorgkundigen
als de bewoners en hun familie het erg
moeilijk vinden om met seksualiteit in
de ouderenzorg om te gaan. Maar we
kunnen die seksualiteit ook niet ontkennen. Ze is er en ze manifesteert
zich in drie categorieën. Ten eerste
wat we love and caring noemen: hand
in hand lopen, elkaar een kus geven,
vrij onschuldig allemaal. Een tweede
categorie is die van de romantiek. Hier
wordt het contact al iets sensueler en
zien we ook meer gemengde reacties
van de buitenwereld. De derde categorie is de erotiek met expliciet seksueel
gedrag. Dat gedrag wordt vaak door de
buitenwereld negatief onthaald. Zowel
zorgverleners als familie weten niet

goed hoe ermee om te gaan. Het kan
erg confronterend zijn.”
“Naast de invalshoek ‘seksualiteit’ is er
ook de pijler ‘ouderen’ in het onderzoek.
Niemand wil het graag hebben over het
seksleven van zijn ouders, laat staan van
zijn grootouders. Ik kan niet meteen verklaren hoe dat komt. Allicht heeft het te
maken met onze connotatie van seksualiteit met ‘schoonheid’, ‘jong zijn’ en ‘gezondheid’. Het is niet vanzelfsprekend
om ouderen te linken aan seksualiteit,
zeker niet als er sprake is van zorgbehoevende en afhankelijke ouderen. We
zien ouderen als aseksuele wezens. Dat
maakt het moeilijk. Ouderen hoéven ook
geen seks te hebben. Sommige ouderen
hebben er behoefte aan, anderen niet of
veel minder. Factoren die hierin meespelen zijn ziekte, het verlies van een
partner of het niet vinden van een partner. Het ligt allemaal heel gevoelig. Als
grootmoeder een nieuwe vriend heeft in
het woonzorgcentrum, kan dat nog door
de beugel. Maar als je zou vragen: ‘doen
ze het?’, dan beland je meteen in de taboesfeer. Het heeft ook te maken met de
kwetsbaarheid van ouderen. We willen
hen beschermen.”

Niet alles moet kunnen
“De reactie van verpleegkundigen en
zorgkundigen heeft een grote invloed
op wat kan en wat niet kan in het woonzorgcentrum”, zegt Lieslot Mahieu. “Het
onderzoek wijst echter uit dat de kennis
over het onderwerp veeleer matig is.
Wat hun attitude betreft, is er een re-

delijke openheid, maar hier speelt ongetwijfeld ook de sociale wenselijkheid
van de antwoorden. In de praktijk blijft
het een moeilijk te hanteren probleem.
Of zoals een aantal verpleegkundigen
het formuleerden: ‘Voor mij is seksualiteit in de ouderenzorg oké. Maar als het
mijn moeder zou zijn, zou ik het toch niet
leuk vinden.’”
“We moeten het taboe hierover proberen
te doorbreken, ook al omdat verpleegkundigen en zorgkundigen vaak gekneld
zitten tussen het management, de oudere zelf en de familie. Veel families keuren relaties van hun ouders in het woonzorgcentrum af. Ook zij hebben het er
moeilijk mee. Hoe moet je dan reageren
als zorgverstrekker?”
“Over het beleid in de woonzorgcentra
op het gebied van seksualiteit bestaat
evenmin veel onderzoek. Eén internationale studie wijst uit dat het ethisch
beleid in een voorziening wel degelijk
een grote impact heeft op hoe zorgverstrekkers reageren en op wat kan en wat
niet kan. Erover praten betekent niet dat
alles moet kunnen. Maar het moet wel
bespreekbaar zijn. Het zou goed zijn
als voorzieningen daarover een visie op
papier zetten, zowel voor de bewoners
en hun familie als voor de zorgmedewerkers. Ik heb enkele voorbeelden
gevonden uit Australië. We kunnen die
niet zomaar kopiëren, maar het kan een
eerste aanzet zijn. Meer en meer woonzorgcentra zijn hiermee bewust bezig.”

Waarden
“Mijn onderzoek wil vooral een startpunt
zijn. Niet de resultaten van de kennis- en
attitudebevraging an sich zijn interessant, maar veeleer de aanzet tot sensibilisering die daarmee gegeven is. Het
gaat immers ook om een ethisch-filosofische kwestie. Vanuit welke waarden
werken wij met ouderen of met mensen
met dementie? En hoe vertalen wij die
waarden naar intimiteit en seksualiteit?”
“De biomedische ethiek gaat uit van het
begrip rechtvaardigheid. Seksualiteit
verbieden, louter en alleen op basis van
hogere leeftijd is het discrimineren van
ouderen. Dat kan dus niet. Het ‘goede
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Lieslot Mahieu: “Seksualiteitsbeleving bij ouderen
moet bespreekbaar worden. Ook de ouderen zelf
moeten hierin een stem krijgen. Intimiteit kan het
‘kleine goede’ zijn dat het verschil maakt.”

doen’ moet centraal staan. Maar
was is dat? Ouderen in bescherming nemen kan ook goed zijn. We
weten niet altijd of de andere oudere persoon het echt wil; het gaat
immers om kwetsbare mensen bij
wie het besef niet altijd optimaal
is. Een relatie kan ook verkeerd lopen, wat dan weer emotionele pijn
kan teweegbrengen. Maar hoe ver
kunnen we gaan in het ‘beschermen’ van ouderen? Respect voor
de autonomie is ook belangrijk.
Hoe vertaalt zich dat op het gebied van privacy? Mogen de deuren
op slot in het woonzorgcentrum?
Vertellen we alles aan de familie? Het is enorm ingewikkeld om
daarin grenzen te stellen. Oudere
mensen met dementie kunnen ook
sterk veranderen. Mensen die altijd
trouw waren, kunnen plots verliefd
worden op een ander. Hoe ga je om
met die verandering? Het gebeurt
dat iemand met dementie zijn eigen echtgenote niet meer herkent
en iemand anders voor zijn echtgenote houdt. Dat kan heel pijnlijk
zijn. Simpele antwoorden zijn er
niet. Er is geen checklist voorhanden. In welke mate heeft een dochter inspraak in de seksualiteitsbeleving van haar vader?”
“Dat het allemaal heel moeilijk is,
betekent niet dat we er onze ogen
voor mogen sluiten”, meent Lieslot
Mahieu. “Seksualiteitsbeleving bij
ouderen moet bespreekbaar worden. Ook de ouderen zelf moeten
hierin een stem krijgen. Intimiteit
kan het ‘kleine goede’ zijn dat het
verschil maakt. Zelfs na vier jaar
onderzoek blijft het ook voor mij
een gevoelig onderwerp. Niet alles moet kunnen. Maar we moeten
wel durven vertrekken vanuit het
standpunt van de individuele oudere
en kwetsbare mens. Wat betekent
intimiteit en seksualiteit voor hem
of haar? Wat betekent het voor de
partner? Wij moeten vooral leren
om goed te luisteren.”
“Toen ik vier jaar geleden aan dit
onderzoek begon, dacht ik als de
modale Vlaming: ‘O jee, ouderen en
seksualiteit!’. Vandaag zie ik vooral
de kwetsbaarheid, het mooie en de
complexiteit ervan”, besluit Lieslot
Mahieu.

15 | februari
mei 20142014

“Genuanceerde
ethische
benadering
is nodig”
De doctoraatstudie van Lieslot Mahieu werd
begeleid door promotor prof. Chris Gastmans. Hij is erg blij met deze studie.

Prof. Gastmans: “Seksualiteit bij ouderen wordt tot vandaag vooral op twee
manieren benaderd. Ofwel zwijgen we
erover, ofwel wordt het geridiculiseerd.
Geen van beide reacties doet recht aan
dit menselijk gebeuren dat in alle fasen
van het leven betekenis heeft, ook op
hoge leeftijd. Het gevolg is dat we oudere
mensen als aseksuele wezens beschouwen, waarmee elke vorm van seksuele
expressie het stempel ‘gedragsprobleem’ dreigt te krijgen. Het ridiculiseren mondt dan weer uit in het tegenovergestelde: de ‘sexy oudere’ die actief en
gezond oud wordt en dus wel seksueel
actief moet blijven. Wat op zijn beurt leidt
tot een medicalisering van de seksualiteit: als er geen lustgevoel meer is, dan
grijpen we maar naar een pilletje.”
“Er is een tussenweg nodig, die uitgaat
van wat de oudere zelf wil. En dat verhaal is veel genuanceerder. Sommige
ouderen hebben behoefte aan seksualiteit, anderen minder. Dat hangt van
tal van factoren af, precies zoals bij jongere mensen. We moeten het ongenuanceerde beeld doorbreken. Het taboe
moet plaatsmaken voor een ethische
benadering. Lichamelijkheid speelt een
belangrijke rol voor oudere mensen, zeker ook voor mensen met dementie. We
mogen dat niet onderkennen.”

Studiedag

Intimiteit
en
seksualiteit
in de zorg
voor ouderen
Programma
9.15u Onthaal
9.45u Opening
Prof. Chris Gastmans
(KU Leuven & Zorgnet Vlaanderen)
Peter Degadt
(Zorgnet Vlaanderen)
10u

Hoe denken Vlaamse verpleegkundigen en zorgkundigen over seksualiteit bij
ouderen die in woonzorgcentra
verblijven? Resultaten van een
grootschalige studie
Drs. Lieslot Mahieu
(KU Leuven)

1.

Grensoverschrijdend seksueel
gedrag tussen zorgverleners
en zorgontvangers: ontwikkelen van een instellingsbeleid
Nico De fauw
(Zorgnet Vlaanderen)
Gust Rector (Psychiatrisch
ziekenhuis Broeders Alexianen,
Tienen)

2.

Intimiteit en seksualiteit bij
thuiswonende personen met
dementie: het perspectief van
de familie via getuigenissen
Hilde Lamers
(Vlaamse Alzheimer Liga vzw)

3.

Intimiteit en seksualiteit bij
ouderen in woonzorgcentra:
bespreking van enkele casussen
Dr. Linus Vanlaere (GVO, Kortrijk
& sTimul, Moorsele)

4.

Lichamelijkheid en seksualiteit
in de intramurale zorg: uitda-

Praktisch
Donderdag
18
september 2014, Campus Gasthuisberg, KU Leuven –
Onderwijs en Navorsing 1
Meer info en inschrijvingen
www.zorgnetvlaanderen.be
(rubriek: onze opleidingen)

gingen op intercultureel vlak
Prof. Yvonne Denier (Zorgnet
Vlaanderen & KU Leuven)
12.15u Lunch
13.30u Hoe kunnen we ethisch verantwoord omgaan met intimiteit
en seksualiteit bij personen
met dementie?
Drs. Lieslot Mahieu (KU Leuven)
14.15u Parallelsessies B
5.

Lichamelijke aanraking in de
zorg: kan men de juiste attitude leren?
Dr. Katrien Cornette
(sTimul, Lubbeek)

6.

Intimiteit en seksualiteit bij
ouderen in woonzorgcentra:
perspectief van de huisarts/
CRA
Prof. Jan De Lepeleire
(KU Leuven)

10.45u Pauze
11.15u Parallelsessies A

Voor wie?
Iedereen die de zorg voor
oudere personen ter harte
neemt, zoals directies, bestuurders, (huis)artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen,
paramedici, ethici, juristen,
pastores, docenten uit diverse
zorgopleidingen, en leden van
commissies voor ethiek in intra- en extramurale zorgvoorzieningen.

Jurn Verschraegen
(Expertisecentrum Dementie
Vlaanderen vzw)
7.

Intimiteit en seksualiteit bij
ouderen in de intramurale
zorg: perspectief van de psychiater
Dr. An Haekens (Psychiatrisch
ziekenhuis Broeders Alexianen,
Tienen)

15.15u Pauze
15.35u Over seks wanneer het niet
meer mag…: seksualiteit bij
ouderen breder gekaderd!?
Prof. Paul Enzlin
(IFSW, KU Leuven)
16.05u Einde
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woonzorg

Platform Woonzorg – Bundelen van krachten voor zorg
op maat in complexe zorgsituaties

“Samenwerking laten groeien
vanuit het werkveld”
Het zorgaanbod in de eerste lijn is erg
groot, maar ook zeer gefragmenteerd.
Door het bos zien de mensen de bomen
niet meer, waardoor de zorgcontinuïteit soms in het gedrang komt. Meer
coördinatie en afstemming zijn nodig.
Zes zorgaanbieders bundelen daarom
de krachten in het Platform Woonzorg.
In elke provincie start nog dit jaar een
pilootproject dat de samenwerking op
het terrein concreet gestalte geeft. Een
ambitieus initiatief. Stafmedewerker
Bernadette Van den Heuvel vertelt er
meer over.
Het Platform Woonzorg is al in 2012 opgericht als een overlegstructuur tussen
het Wit-Gele Kruis, Landelijke Thuiszorg, Familiezorg Oost-Vlaanderen,
Familiehulp, de Christelijke Mutualiteit
en Zorgnet Vlaanderen. Deze zes partners hebben nu samen een conceptnota ontwikkeld onder de veelzeggende
titel ‘Bundelen van krachten voor zorg
op maat in complexe zorgsituaties’. De
organisaties willen in eerste instantie
samenwerken voor cliëntgebonden informatie, advies, screening, toeleiding,
zorgbemiddeling, cliëntenoverleg en
multidisciplinair overleg. Voor de uitvoering van de concrete zorg en ondersteuning blijft elke partner autonoom
instaan.
“Eigenlijk ligt deze samenwerking in het
verlengde van het woonzorgdecreet, dat
zowel de residentiële ouderenzorg als
de thuiszorg omvat”, zegt Bernadette
Van den Heuvel. “We zien ook op het niveau van de Vlaamse overheid dat thuiszorg en residentiële zorg meer en meer
samengenomen worden in het brede
kader van de eerstelijnszorg. Dat is de
aangewezen weg voor een afgestemde
zorg op maat met een naadloze continuïteit. Het is opvallend hoe snel de verschillende partners in deze nieuwe samenwerking tot een gemeenschappelijk
standpunt kwamen. We delen eenzelfde
visie. Op het terrein zijn er al heel wat
goede initiatieven van samenwerking,
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maar tot nu toe vrij disparaat. Het is
goed om die lokale samenwerkingsverbanden op het vlak van werkingsprincipes en afspraken meer op elkaar af te
stemmen.” (Zie kader, nvdr.)

Vrije keuze
De cliënten waarnaar het samenwerksverband zich in eerste instantie richt,
zijn mensen in een complexe zorgsituatie. Is het niet de rol van de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnszorg
(SEL) om die zorg te coördineren?
De SEL’s bieden een overlegplatform
waar de diverse disciplines uit de eerste lijn elkaar ontmoeten en informatie
uitwisselen. De SEL’s hebben niet als
opdracht om de zorg op cliëntniveau te
coördineren. De organisaties die deel
uitmaken van het Platform Woonzorg
zijn ook actief in de SEL’s. Ons initiatief
sluit hier perfect bij aan en oriënteert
zich op de concrete samenwerking tussen de cliënt, mantelzorgers en zorgaanbieders in een specifieke, complexe
zorgsituatie.
Ook cliënten die (nog) niet met een
complexe zorgnood geconfronteerd
worden, kunnen ‘toetreden tot het samenwerkingsverband’, zegt de conceptnota. Hoe mag ik mij dat voorstellen?
Een cliënt die zich bij één van de partners aanmeldt, wordt meteen ook cliënt van de samenwerkende partners.
De grote kritiek op de huidige zorg- en
dienstverlening is dat ze te gefragmenteerd is, dat er een gebrekkige samenhang is en een ontoereikende zorgcoördinatie. Dat willen we tegengaan door
sterker samen te werken: niet achter de
vergadertafel, maar in de concrete zorgen ondersteuningssituaties. Het is niet
de bedoeling om andere zorgpartners
uit te sluiten. Het samenwerkingsverband stelt geen exclusieven tegenover
andere zorgpartners die onze visie delen. De lokale noden en mogelijkheden
zijn richtinggevend.

Bij de netwerkvorming wordt zo veel
als mogelijk flexibel ingespeeld op de
lokale realiteit. Niet alleen zorgaanbieders van de eerste lijn, maar ook van
de tweede lijn kunnen deel uitmaken
van een samenwerkingsverband voor
personen met een hoog risico op of met
een complexe zorg- en ondersteuningsvraag. We sluiten niet uit dat de huidige
samenstelling van het Platform Woonzorg op termijn uitbreidt met andere
zorgactoren. Het huidige initiatief is een
eerste en voorzichtige stap in de richting
van een meer persoonsgericht, geïntegreerd zorgorganisatiemodel.
Cliënten kiezen dus niet langer voor
een zorgverstrekker, maar voor een
netwerk van zorgverleners. Komt zo
de vrije keuze van de cliënt niet in het
gedrang?
Neen, die keuze moet absoluut gevrijwaard blijven. Mensen hebben altijd de
vrijheid om niet voor het netwerk te kiezen, maar voor andere zorgverleners.
Bovendien zijn ook binnen het netwerk
verschillende partners elk met hun netwerk actief. In de residentiële zorg zal
je altijd veel verschillende woonzorgcentra hebben waaruit mensen kunnen
kiezen. Maar ook in de gezinszorg en de
thuiszorgondersteunende dienstverlening blijft er keuze: zowel de Landelijke
Thuiszorg als Familiezorg Oost-Vlaanderen, Familiehulp en de diensten van
de Christelijke Mutualiteit zitten mee in
het verhaal. De samenwerkende partners moeten ervoor zorg dragen dat
binnen het netwerk een ruime keuze
aan zorg- en ondersteuningsmogelijkheden ter beschikking staan.
Aan de andere kant moeten we ook consequent durven te zijn. Als je opteert
voor een bepaald ziekenhuis, dan kun
je ook niet zelf je verpleegkundige en je
poetsvrouw kiezen. En zoals dr. Jan De
Lepeleire het plastisch uitdrukt: wie zijn
wagen naar de garage brengt voor een
groot onderhoud kan ook niet willen dat
de controle van de banden door firma

X, het vervangen van de ruitenwissers
door bedrijf Y en het verversen van de
olie door firma Z gebeurt. Dat is niet
houdbaar. We willen net de fragmentatie tegengaan. Dat is absoluut nodig bij
complexe zorgsituaties. Tegelijk blijft de
cliënt voldoende keuze hebben.

één gemeenschappelijke algemeen verkennende screening. Op basis daarvan
krijgt de cliënt informatie en advies over
het aanbod van zorg en ondersteuning
door de verschillende partners in het
Platform Woonzorg, en wordt hij toegeleid naar deze partners.

Gemeenschappelijke
aanmelding

Wat het screeningsinstrument betreft:
in de thuiszorg wordt momenteel de
BelRAI-screener al getest en met de

overheid is afgesproken om uiterlijk
tegen juni 2016 tot één globaal BelRAI-screeningsinstrument te komen.
Dat is volop in voorbereiding. Daarnaast
is het belangrijk om de samenwerking
bottom-up te stimuleren. Daarom hebben we ervoor gekozen om in elke provincie een pilootproject te selecteren.
Die projecten krijgen drie jaar de tijd
om de verschillende componenten van
de samenwerking te realiseren. Zoals

Het zorg- en ondersteuningsaanbod
zelf wordt verstrekt door elk van de
partners, maar het is wel de bedoeling
hiervoor ‘expliciete bindende afspraken te maken op basis van resultaatsen procesindicatoren’. Willen de partners elkaar hiermee stimuleren om
kwaliteit te bieden?
De bedoeling is om samen dezelfde
instrumenten te gebruiken, het juiste
doelpubliek te bereiken en minder gefragmenteerd te werken. Als we daarin slagen, zal de kwaliteit van de zorg
vanzelf verhogen. Er zal meer transparantie zijn en mensen zullen niet langer
van het kastje naar de muur gestuurd
worden. De zorgcoördinatie is cruciaal.
Hierover moeten we goede onderlinge
afspraken maken wanneer de cliënt of
zijn mantelzorger(s) die coördinatie niet
zelf kunnen opnemen.
Zullen in regio’s waar meerdere partners eenzelfde zorgaanbod hebben
geen spanningen in het netwerk ontstaan? Er zijn ook woonzorgcentra die
thuiszorg aanbieden?
In eerste instantie is de cliënt altijd vrij
in de keuze van zorgvoorziening. Soms
kan de cliënt echter niet kiezen of heeft
hij geen voorkeur. Voor die situaties
moeten lokaal afspraken gemaakt worden. Hier en daar bestaat dat soort afspraken al en dat werkt goed. Het gaat
erom deze goede praktijkvoorbeelden te
borgen en te veralgemenen. Elke partner heeft voordelen bij een sterk netwerk in de zorg voor de cliënt.
Belangrijk in de samenwerking is een
gemeenschappelijke aanmeldingsstrategie en één screeningsinstrument.
Hoe ver staat het daarmee?
Een cliënt komt bij één van de partners
terecht via de bestaande laagdrempelige kanalen: een thuiszorglijn of zorgtelefoon, een verpleegkundige of verzorgende, een maatschappelijk werker,
het plaatselijk woonzorgcentrum. Waar
de cliënt zich ook aanmeldt, er volgt

Bernadette Van den Heuvel: “Wie zijn
wagen naar de garage brengt voor een
groot onderhoud, kan ook niet willen dat
de controle van de banden door firma
X, het vervangen van de ruitenwissers
door bedrijf Y en het verversen van de
olie door firma Z gebeurt. Dat is niet
houdbaar. We willen net de fragmentatie
tegengaan. Dat is absoluut nodig bij
complexe zorgsituaties. Tegelijk blijft de
cliënt voldoende keuze hebben.”
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Basisprincipes van het
Platform Woonzorg

gezegd bestaan er al veel initiatieven.
Wat goed is, moeten we proberen te valoriseren. De pilootprojecten krijgen de
kans om dingen uit te proberen. We vragen de overheid om daarvoor een regelluw kader te voorzien.

Eenzelfde visie
Deze krachtenbundeling start als een
los samenwerkingsverband, maar op
termijn kan hiervoor wel een geschikte
structuur gecreëerd worden, lezen we
in de conceptnota. Hoe moeten we dat
interpreteren?
Structuren staan niet centraal in deze
samenwerking. Een woonzorgnetwerk
moet de kans krijgen om vanuit de basis
te groeien. We moeten op het werkveld
bekijken en ervaren wat mogelijk is en
pas daarna hiervoor de beste structuur
kiezen. Kijk naar de ‘Huizen voor het
Kind’, een lokaal samenwerkingsverband tussen actoren op het vlak van
preventieve gezinsondersteuning. Daarvoor heeft de overheid ook bepaalde
verwachtingen geformuleerd, maar de
structuur is vrij gelaten: het is een functionele samenwerking. Niet de structuur
is belangrijk, wel de samenwerking. Natuurlijk, hoe groter en diepgaander de
onderlinge afstemming en integratie,
hoe groter de nood aan een meer formele structuur. Maar dan nog gaat het
niet in de richting van een samensmelting. Vergelijk het met het succes van
Senseo: de firma’s Philips en Douwe Egberts hebben daarvoor de krachten gebundeld, maar tegelijk gaan ze elk hun
eigen weg, blijven ze eigen producten
ontwikkelen en werken ze aan hun eigen
merk. De zorg- en dienstverlening die
we aanbieden moet geïntegreerd zijn, de
structuur erachter is een ander verhaal.
Tot slot, ik hoor het de critici al zeggen
als ze de conceptnota zien: daar gaan
we weer met de verzuiling?
Dit draait niet om verzuiling. Met het
Platform Woonzorg willen we op het
terrein de stap zetten naar geïntegreerd
samenwerken in het belang van de cliënt. De cliënt verwacht dat de zorg op
maat, naadloos en kwaliteitsvol gebeurt
en heeft er geen boodschap aan welke
de historische achtergrond is van de verschillende zorgorganisaties. Het is waar
dat we elkaar als gelijkgezinden gevonden hebben, maar op termijn willen
we dit platform uitbreiden naar andere
partners. We stellen helemaal geen exclusieven. Dit is maar een begin.
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De zorgorganisaties die deze conceptnota onderschrijven komen de volgende tien richtinggevende principes voor hun samenwerking overeen:
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

De zorg wordt cliëntgericht georganiseerd en verleend: in de zorgverlening staat het perspectief van de persoon met een hulpvraag centraal.
De persoon met een hulpvraag is de regisseur van zijn eigen zorg.
Wanneer keuzes in de zorg dienen te worden gemaakt, wordt steeds
uitgegaan van de reële zorgbehoefte van de cliënt. We verliezen daarbij
niet uit het oog dat de meest kwetsbare doelgroepen in de samenleving
blijvend toegang moeten hebben tot ons zorgaanbod.
De zorgorganisaties ageren niet winstgedreven, maar waardegedreven: de zorgverlening wordt betaalbaar aangereikt aan de cliënten. Het
economische perspectief van de zorgverlening is belangrijk, maar niet
dominant. Zorg verlenen is mensenwerk en om die reden wordt ze ook
steeds aangereikt met een verregaand respect voor de uniciteit van de
menselijke persoon, de waardigheid en de integriteit van de cliënt, de
informele en formele zorgverleners.
Subsidiariteit geldt als richtsnoer: de minst ingrijpende zorgvorm wordt
eerst aangereikt aan de cliënt. Cliënten en mantelzorgers worden aangesproken en/of ondersteund om zo veel als mogelijk hun zorg zelf in
handen te nemen, te sturen, weliswaar rekening houdend met elke individuele situatie.
De zorg die wordt aangeboden is een integrale zorg: de zorg richt zich op
de volle breedte van de vraag en omvat zowel preventie als care en cure,
en oriënteert zich op de kwaliteit van het leven (gezondheid én welzijn)
van de cliënt en de mantelzorger.
De zorgorganisaties staan garant voor kwaliteit van zorg: de zorg wordt
op maat van de cliënt aangereikt, uitgaande van de meest recente professionele standaarden en richtlijnen. Ketenkwaliteit wordt eveneens in
ogenschouw genomen.
De zorgorganisaties realiseren continuïteit van zorg: de cliënt wordt
steeds toegeleid naar de voor hem meest passende zorg- en dienst
verlening. Zowel binnen elke zorgvorm zelf of bij de samenwerking
tussen zorgvormen als bij de omschakeling van de ene naar de andere
zorgvorm of zorgniveau wordt steeds, via accurate informatie en communicatie tussen de cliënt, mantelzorger en professionele zorgverleners, toegezien dat er geen onderbrekingen zijn in de zorg- en/of dienstverlening.
De samenwerkende zorgpartners kennen de werkingsprincipes van het
woonzorgdecreet en passen ze toe.
De samenwerkende zorgorganisaties maken samen aantoonbaar en
zichtbaar wat de toegevoegde waarde is van hun samenwerking voor de
cliënt, de mantelzorgers en de eigen organisatie.
De samenwerkende zorgorganisaties en hun respectieve medewerkers
benaderen elkaar als gelijkwaardige partners, waarbij samenwerking
gebaseerd is op fundamenteel respect voor elkaars professionele eigenheid. Medewerkers van de verschillende organisaties hebben vertrouwen in elkaar, communiceren open en transparant.

Uit de conceptnota ‘Bundelen van krachten voor zorg op maat in complexe
situaties’ van het Platform Woonzorg: Christelijke Mutualiteit, Familiehulp,
Wit-Gele Kruis, Familiezorg Oost-Vlaanderen, Zorgnet Vlaanderen, Landelijke Thuiszorg.
De volledige conceptnota kan u lezen op www.zorgnetvlaanderen.be
(Publicaties)

onlinehulp
Philippe Bocklandt: “97% van de zorg- en
welzijnsorganisaties heeft een website. Jammer
genoeg zijn die websites vaak nog louter vanuit
organisatieperspectief geschreven. Ze bevatten
zelden inhoudelijke informatie, wat nochtans
een sterkte is en tot de corebusiness van die
organisaties behoort.”
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Nog veel te ontginnen terrein voor onlinehulp in Vlaanderen

“Onlinehulp creëert meer tijd voor
de essentie van face-to-face contact”
Begin mei presenteerde het Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin een rapport
‘Bouwstenen Vlaams actieplan onlinehulp’. Het rapport bevat acht strategieën en
44 actiepunten om onlinehulp door zorg- en welzijnsorganisaties in Vlaanderen meer
kansen te geven. Een van de auteurs van het rapport is Philippe Bocklandt, lector en
onderzoeksmedewerker aan de Arteveldehogeschool (Sociaal werk) in Gent.
“Onze samenleving speelt zich meer en
meer online af: we bankieren online,
boeken onze reis online en veel mensen zoeken ook gezondheidsinformatie
online. Zorg en welzijn kunnen niet achterop blijven, anders missen ze een deel
van hun doelpubliek. De JAC-winkel
van vroeger is vandaag al deels vervangen door chat, e-mail en communicatie
via sociale netwerksites. Tele-Onthaal
speelt zich voor een deel op internet
af. E-mailadressen van hulpverleners
worden meer en meer gebruikt om ook
inhoudelijke vragen te stellen. Sommige zorgverleners houden die boot af,
anderen zoeken wegen om onlinehulp
te integreren. Een aantal organisaties
heeft zich verenigd in het ‘Onlinehulp
Uitwisselingsplatform’ (www.ohup.be),
waaronder Tele-Onthaal, de Zelfmoordlijn, de Druglijn, Alcoholhulp.be en de
Holebifoon. Ook op beleidsniveau zijn
de eerste stappen gezet. Minister Vandeurzen ondersteunde al concrete initiatieven, onder meer in het kader van het
Vlaams Actieplan voor Suïcidepreventie.
Het kabinet Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin (WVG) beseft echter de nood aan
een globaal beleidskader. Hoe kunnen
we onlinehulp definiëren en afbakenen?
Welke goede praktijkvoorbeelden bestaan er? Welk beleidskader kan ook organisaties als CLB’s, CGG’s, ziekenhuizen en ouderenzorg laten meestappen in
een evidente evolutie? Op vraag van het
kabinet heeft het Steunpunt WVG, waarvan de Arteveldehogeschool deel uitmaakt, hierover een rapport gemaakt”,
zegt Philippe Bocklandt.
De evolutie van onlinehulp gaat heel
snel?
Philippe Bocklandt: Inderdaad. In 2011
werkte ik mee aan een handboek online
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hulp. Toen kon je de initiatieven nog op
twee handen tellen. Vandaag staan we
een eind verder. Zo goed als alle sectoren tonen interesse of zijn al actief.
Uit ons onderzoek blijkt dat 97% van
de zorg- en welzijnsorganisaties een
website heeft. Jammer genoeg zijn die
websites vaak nog louter vanuit organisatieperspectief geschreven. Ze bevatten zelden inhoudelijke informatie, wat
nochtans een sterkte is en tot de corebusiness van die organisaties behoort.
Zoek maar eens informatie over een depressie op de website van een centrum
voor geestelijke gezondheidszorg (CGG).
Blijkbaar bestaat er enige schroom om
inhoudelijke knowhow en expertise te
delen. Nochtans zijn veel mensen online
op zoek naar die informatie. Andere actoren hebben er minder moeite mee om
hun ‘kennis’ te delen.
Gezondheidsinformatie kan je niet
zomaar publiceren, hoor je weleens.
Dan zijn mensen te snel geneigd om
aan zelfdiagnose te doen.
Hoelang kunnen we dit argument volhouden? Mensen zijn nu eenmaal online
op zoek naar informatie. Het is aan de
zorg- en welzijnsorganisaties om correcte informatie te bieden. Dat is hun
maatschappelijke plicht. Sensoa en de
Druglijn geven al jaren het goede voorbeeld. De Centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) hebben het intussen
ook begrepen. Online degelijke informatie verzorgen versterkt bovendien de
beeldvorming van je organisatie en doet
overigens geen afbreuk aan de nood
aan face-to-face contact voor diagnose
én opvolging. Er staat veel rommel en
misleidende informatie op internet. De
zorg- en welzijnsorganisaties kunnen
zich onderscheiden met sterke inhou-

delijke informatie. Het is goed als die
inhoud vanuit de organisaties zelf komt.
Er is een grote toekomst voor ‘blended
hulpverlening’, waarbij face-to-face contacten versterkt en ondersteund worden
door onlinehulp. Wanneer je een deel
van de hulp online beschikbaar maakt,
creëer je op termijn tijd en ruimte voor
begeleidingen in face-to-face contact.
Kan onlinehulp de wachtlijsten helpen
wegwerken?
Onlinehulp kan ondersteunend werken.
Als de wachttijd in een CGG zes maanden bedraagt, dan kun je de cliënt alvast
al een stukje zelfzorg laten opnemen
met een online instrument.
Er zijn al tal van ondersteunende instrumenten mogelijk: online dagboeken,
educatieve spelen, aanmeldingstools...
Organisaties zouden die kunnen inzetten om de wachttijd te overbruggen en
bij het begin van de begeleiding al over
meer informatie te beschikken. We zitten volop in een pioniersfase. Onlangs
werd op de Dag van de Stem een demo
getoond van online stemtherapie met
stemherkenning. De professor in kwestie ziet zijn patiënt om de zes weken,
maar tussendoor volgt hij hem online
op. Via Skype oefent de patiënt en krijgt
hij regelmatig feedback zonder verplaatsing. En de prof kan perfect volgen of de
patiënt zijn oefeningen doet en welke
vorderingen hij maakt. Er is controle,
opvolging en een grote therapietrouw.
Ook de patiënt is extra gemotiveerd als
hij online zijn vooruitgang kan volgen.
Ziet u ook mogelijkheden in de ouderen
zorg?
Ook in de ouderenzorg is een tool als
Skype goed inzetbaar. Je kunt als man-

telzorger of verpleegkundige om het
even wanneer beeldbellen met de cliënt.
Er zijn ook mooie toepassingen om mensen in beweging te houden, zowel fysiek
als mentaal. Er bestaan ondertussen
vele duizenden apps, maar ze worden
nog maar weinig gebruikt. Vlaanderen
loopt achterop op dat gebied. We hebben
als zorgverleners nog niet de juiste manier gevonden om die apps te integreren
in onze praktijk. Sporters maken veel
meer gebruik van de vele apps voor monitoring dan gezondheidswerkers.
Hoe verklaart u dat?
We moeten als hulpverleners en gezondheidswerkers onze online competenties
verder ontwikkelen. Veel hulpverleners
zijn van nature ‘mensen-mensen’: experten in verbale en non-verbale communicatie, maar met enige weerstand tegen
ICT. Het komt erop aan de mogelijkheden
te ontdekken en er op een goede manier
te leren mee omgaan. Het begint met basiswerk: hoe lees en interpreteer je een
e-mailvraag en hoe schrijf je een goed
e-mailantwoord? Hoe schrijf je goed
leesbare en heldere teksten voor je web-

site? Hoe maak je contact op een chat
line? Hoe kan je online empathie ontwikkelen, zonder non-verbale elementen?
De empathie online kan heel sterk zijn. In
een anonieme omgeving komen mensen
snel tot de essentie. Voor zorgverleners
is dat even schrikken.
Onlinehulp biedt ook het voordeel dat
alles zwart op wit staat. De hulpverlening wordt transparanter. Als na een
mondeling advies een geschil ontstaat,
dan is het woord tegen woord. Online is
alles traceerbaar.
Dat verhoogt misschien ook de drempel
voor zorgverleners om erin te stappen?
Zorgverleners hoeven daarvoor niet bang
te zijn. Ze moeten met die transparantie
wel leren omgaan en de nodige competenties ontwikkelen. Ook intern kan de
transparantie voor een extra impuls zorgen, bijvoorbeeld tijdens intervisies. Het
vergt wel openheid en vertrouwen.
Ook sociale media staan volop in de belangstelling. Ziet u daar mogelijkheden
voor onlinehulp?

Er woedt een hevige discussie hierover, met name over de bescherming
van de privacy. Als hulpverlener ken je
de instellingen op de Facebookpagina
van de zorgvrager niet. Dat is dus niet
evident. Een andere visie zegt dat je cliënten via Facebook wel kunt volgen. Zo
kun je als hulpverlener zien hoe je cliënt
het maakt. Een beetje Big Brother misschien, maar toch goed om eens over na
te denken. Op Facebook heb je ook afgeschermde groepen, maar de inhoud
blijft eigendom van Facebook en dat
botst met de privacybepalingen. Vlaanderen is klein voor grote investeringen,
maar er moet geïnvesteerd worden in
stevige eigen servers, waarop in het
kader van hulpverlening software kan
draaien waarmee veilig en betrouwbaar
kan worden gecommuniceerd.
Meer informatie op
https://steunpuntwvg.be/publicaties
http://www.onlinehulp-arteveldehog e s c h o o l . b e / o n l i n e h u l p o n d e r zo e k /
vlaams-actieplan-onlinehulp/
of bij philippe.bocklandt@arteveldehs.be.

Hulpverlener krijgt rol als coach
Online hulpverlening kan een grote
meerwaarde betekenen, maar er zijn
ook drempels. Philippe Bocklandt zet
ze even op een rij.
•

•

•

•

“Een meerwaarde is dat je online
nieuwe of verloren doelgroepen kunt
bereiken. Dat hebben we gezien met
het meldpunt seksueel misbruik
van Child Focus, waar zich het eerste jaar 100 jongeren gemeld hebben. Die jongeren hadden ook naar
het CLB op school kunnen stappen,
maar die drempel bleek te hoog. Ook
al staat de deur er altijd open, het
CLB is te nabij, te weinig anoniem.
Onlinehulp kan ook gemakkelijker
de klok rond georganiseerd worden.
Dat verlaagt eveneens de drempel.
Mensen kunnen van thuis uit hun
vragen stellen op het ogenblik dat
ze daar klaar voor zijn of er tijd voor
hebben.
Ook inhoudelijk zijn er voordelen. De
informatie kan vollediger zijn dan
je mondeling kunt overbrengen. Ze
blijft ook raadpleegbaar en cliënten
kunnen de informatie op eigen tempo verwerken.
Het oefenen van gedragsverandering krijgt een boost dankzij online
instrumenten. Testjes, dagboeken,

•

•

•

•

oefeningen... het kan allemaal in de
eigen thuisomgeving. Zo kan onlinehulp ook bijdragen tot betere, efficiëntere zorg.
Hulpverleners die investeren in een
onlineplatform kunnen hiermee tijd
winnen, die ze dan kunnen aanwenden voor meer face-to-face contacten.
We werken momenteel bijvoorbeeld
samen met de KU Leuven aan een
eenvoudig onlinedagboek dat een
hulpverlener op maat van de cliënt
en zijn problematiek kan inzetten.
Meerdere CGG’s nemen deel aan dit
ontwikkelingsproject.
Onlinehulp overstijgt ook de eigen
regio. Samenwerking met andere
organisaties wordt gemakkelijker.
Ten slotte is ook de anonimiteit
van onlinehulp in sommige gevallen drempelverlagend. Mensen zijn
meer open en komen sneller tot de
kern van de zaak.”

Drempels
•

“Een drempel blijft voorlopig nog
de digitale kloof: niet alle mensen
kunnen even vlot overweg met online-instrumenten. Er is niet alleen
een internetverbinding nodig, maar

•

•

•

ook een zekere ‘mediawijsheid’. Zeker bij de meest kwetsbare groepen
is dat geen evidentie. Face-to-face
hulpverlening moet daarom blijven
bestaan, zelfs voor de meest eenvoudige vragen.
Onlinehulp kan ook tot misverstanden leiden. De non-verbale context
ontbreekt. Je moet als hulpverlener
checken en dubbelchecken: ‘Begrijp
ik het goed dat...’ of ‘Hoe bedoel je
dat precies...’.
De weerstand bij sommige hulpverleners tegenover onlinehulp zal
nog een tijdje blijven bestaan. Die
alertheid is op zich niet slecht. Toch
mogen we niet blind zijn voor de vele
mogelijkheden.
Wat ook meespeelt, is dat bij onlinehulp de verantwoordelijkheid meer
dan ooit gedeeld wordt. Vroeger
had de hulpverlener de touwtjes bij
face-to-face contact zo goed als helemaal in handen. Met de groeiende
mondigheid van de cliënten werd de
regie al iets meer gedeeld. Online
wordt dat nog scherper: als cliënt
kan je een chatsessie met een klik
afsluiten. Daarmee verandert ook de
rol van de hulpverlener enigszins: hij
wordt iets meer coach en iets minder expert.”
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Onlinehulp in de praktijk:
Werkgroep Verder

Livia Anquinet: “Mensen geven elkaar tips,
hoop en steun. Het gebeurt uiterst zelden
dat de toon negatief of deprimerend wordt.”

Werkgroep Verder biedt hulp en ondersteuning aan nabestaanden na een
zelfdoding. De organisatie heeft zijn
eerste stappen in onlinehulp al gezet.
“De hulp die wij bieden is niet-therapeutisch”, zegt psychologe Livia
Anquinet, coördinator van Werkgroep
Verder. “Onze werking spitst zich toe
op vier kerntaken. Onze hoofdopdracht
is het organiseren van lotgenotencontact, wat zeer effectief en waardevol is
voor nabestaanden. We doen ook aan
sensibilisering. Nabestaanden vormen
immers zelf ook een risicogroep voor
suïcide en we wijzen de mensen de weg
naar allerlei vormen van hulp. We bieden ook vorming en deskundigheidsbevordering. Ten slotte ontwikkelen we
mediarichtlijnen over hoe de pers respectvol kan omgaan met zelfdoding en
kopieergedrag kan vermijden.”
“In het lotgenotencontact zijn face-toface ontmoetingen belangrijk. We houden open en gesloten gespreksgroepen
in heel Vlaanderen. De praatcafés die
we organiseren zijn meer informeel.
Eind november hebben we traditioneel
onze Dag van de Nabestaanden, waar
we hulpverleners en nabestaanden samenbrengen, workshops organiseren
en een Mediaprijs uitreiken. Op 1 mei
organiseren we elk jaar een wandeling.”

Druk bezocht forum
“Daarnaast doen we ook meer en meer
inspanningen online. Op onze website
hebben we een forum waar mensen
vragen en verhalen kunnen posten, ook
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“Chatten brengt
een eigen
dynamiek op
gang”

anoniem. Uit een recent onderzoek blijkt
dat vooral vrouwen hiervan gebruik maken, in de eerste plaats om ervaringen te
delen. Mensen willen hun verhaal kwijt
en doen dat ook graag online. Het forum
is erg actief, wat betekent dat het met
onze beperkte staf moeilijk is om het
voortdurend te screenen. Gelukkig blijkt
het forum in grote mate zichzelf te reguleren. Als er iets ongepast gepost wordt,
is er altijd wel iemand die ons snel op
de hoogte brengt en dan verwijderen we
dat bericht. Het is een keuze die je moet
maken: we screenen de mensen niet
vooraf, iedereen kan op het forum. In totaal staan er al 9.800 berichten op het
forum over ongeveer 1.600 thema’s.”
“Naast het forum is er ook de chat online. Elke laatste woensdagavond van
de maand chatten we twee uur. Mensen moeten zich vooraf registreren,
maar dat hoeft niet per se met hun echte naam te zijn. Er zijn telkens drie tot
acht deelnemers die met elkaar kunnen
chatten. Iemand van de Werkgroep Verder neemt ook deel en kan als dat nodig is een deelnemer een persoonlijk
bericht sturen. Zo’n chatsessie opent
meestal met de vraag ‘Wie heb je verloren?’ Daarop volgen heel snel de verhalen. Chatten brengt een eigen dynamiek
op gang. De herkenning is belangrijk,
de anonimiteit vaak ook. Mensen geven
elkaar tips, hoop en steun. Het gebeurt
uiterst zelden dat de toon negatief of deprimerend wordt.”

Meer mogelijkheden
“Het vergt wel enige oefening om online

gesprekken te voeren. Face-to-face gebeurt het bijvoorbeeld vaak dat mensen
beginnen te huilen, maar online merk
je dat niet en daardoor blijft het verhaal
veel centraler staan. Online is de drempel om je verhaal en je gevoelens bloot
te geven veel lager dan face-to-face. Let
wel: wij doen niet aan therapie, het gaat
louter om het uitwisselen van ervaringen en steun bieden aan elkaar.”
“Verder hebben wij online ook een ‘herinneringssite’ gemaakt. Mensen kunnen
er de naam van een overledene posten
met een herinneringstekstje erbij.”
“Onze website is een centraal instrument in onze hulpverlening geworden.
We werken sterk doelgroepgericht met
aandacht voor hulpverleners, jongeren,
volwassenen, bedrijven en journalisten.
Telkens geven we tips en getuigenissen.
We delen onze expertise met nabestaanden. Hoe ga je om met kinderen na
een zelfdoding in het gezin? Hoe kan de
werkgever rouwen op de werkvloer organiseren als een collega of de partner
van een collega door zelfdoding gestorven is? Het is bekend dat nabestaanden
nood hebben aan veel informatie. Ze
willen ermee bezig zijn en erover lezen.
Op de website kunnen we aan die behoefte direct voldoen.”
“Voor de toekomst denken we onder
meer aan de ontwikkeling van een
psycho-educatief pakket. We zijn nog
volop aan het brainstormen over hoe dat
precies in zijn werk zal gaan. Maar we
zien wel mogelijkheden”, vertelt nog Livia Anquinet.

financiering

Voorstel nieuw financieringsmodel ziekenhuizen

Geen tabula rasa maar een
verandering met visie
Een grote uitdaging voor de komende federale minister van Volksgezondheid is
het ontwerpen van een nieuw financieringsmodel voor de ziekenhuizen. Zorgnet
Vlaanderen reikte hiervoor op zijn congres Together we care al bouwstenen aan. De
voorbije maanden werd daarop voortgewerkt onder leiding van prof. Johan Kips (zie
ook Zorgwijzer, nr. 39, p. 10). Het resultaat is een evenwichtige nota met concrete
voorstellen voor een veranderingstraject.

De voorstellen in de nota ‘Naar een
nieuw financieringsmodel voor de zorg’
zijn tegelijk ambitieus, concreet en realistisch. Nergens wordt gekozen voor
een revolutie, wel voor een geleidelijke
transitie vanuit een duidelijke visie. Die
visie haakt in op de evolutie van onze
gezondheidszorgorganisatie naar een
geïntegreerde aanpak van de chronische
zorg die in de toekomst steeds belangrijker wordt. Ook de context van schaalvergroting en meer ambulante zorg speelt
op de achtergrond. Doel van het nieuwe
model is om de gezondheidszorg beter
te laten aansluiten op de toekomstige
noden én om ze toegankelijk, betaalbaar
en kwaliteitsvol te houden.
Een belangrijk aandachtspunt is de regionale spreiding van de gezondheidszorg.
Er is voor hooggespecialiseerde zorg
een voldoende kritisch volume nodig
om de kwaliteit en de betaalbaarheid te
garanderen. Dat geldt zowel voor de inzet van de menselijke expertise als voor
technologie en infrastructuur. Het is al
langer duidelijk dat in de toekomst niet
elk ziekenhuis nog een volledig aanbod
dure en uiterst gespecialiseerde zorg zal
kunnen ontwikkelen. Toch pleit Zorgnet
Vlaanderen voor een goede regionale
dekking. Met uitzondering van erg zeldzame pathologie die in één of twee universitaire centra geconcentreerd moet
worden, voorziet het voorstel een gelijke
regionale toegankelijkheid van kwaliteitsvolle topreferente zorg. Dat is mogelijk door regio’s af te bakenen waarin
met een hub and spoke-model het zorg-

aanbod wordt gegarandeerd. Een regio
zou ca. 500.000 inwoners tellen, maar
ook criteria als bevolkingsdichtheid of
seizoensgebonden kenmerken (bv. in de
kuststreek) spelen mee.

Regionale netwerken
Ziekenhuizen gaan zich hiervoor organiseren in regionale netwerken die
afspraken maken met elkaar, maar bijvoorbeeld ook met de eerstelijnszorg.
Die regionale netwerken krijgen een
grote rol toebedeeld; er zijn ook financiële incentives voor samenwerking binnen de netwerken. Per regio wordt een
netwerkcomité opgericht met alle ziekenhuizen. Het is aan het netwerk om
een zo doelmatig mogelijke organisatie
en taakverdeling uit te bouwen. Gerealiseerde shared shavings komen het regionale netwerk ten goede.
In de zogenaamde ‘hub’ of ‘spil’ – afhankelijk van de regio en van de huidige infrastructuur gaat het om enkele ziekenhuizen per regio – wordt de complexe,
gespecialiseerde zorg georganiseerd.
Omdat die zorg in grote mate onvoorspelbaar is en afhankelijk van variabele
factoren, is voor die programma’s een
‘all-in’ financiering niet aangewezen.
Maar ook voor de ‘spokes’, die zich in
de eerste plaats richten op basiszorg en
chronische zorg, aangevuld met regionale noden voor (tijds)kritische diensten
(spoedgevallendienst,
materniteit...),
biedt een simpele all-infinanciering
geen toveroplossing.

Zorgnet Vlaanderen ziet meer heil in een
model dat verder bouwt op het Pay-forPerformance-model (P4P), dat het aspect kwaliteit expliciet integreert in het
financieringsmodel. Zowel procesindicatoren als patiënttevredenheid kunnen
mee in rekening worden gebracht, evenals enkele goed gekozen resultaatsindicatoren zoals ziekenhuisinfecties. Een
volgende stap is een evolutie naar een
Value Based Purchasing-model (VBP) of
een ‘waardegedreven’ financiering. Die
‘waarde’ heeft niet alleen oog voor het
resultaat van de zorg, maar ook voor de
middelen die hiervoor ingezet zijn. Hoe
doelmatiger de middelen worden ingezet, hoe meer waarde gecreëerd wordt.

Financiering
Om de financiering rond te krijgen en tegelijk een aantal angels en tekortkomingen uit het huidige financieringsmodel
weg te werken, dient een stapsgewijs
traject te worden gevolgd. Onnodige opnames worden vermeden en de ligduur
wordt verder ingekort. De vrijgekomen
middelen dienen in eerste instantie om
de structurele onderfinanciering van de
ziekenhuizen weg te werken. Vandaag
wordt die onderfinanciering gecompenseerd door afdrachten van de artsen op
hun honoraria. Die middelen zouden
voortaan naar een ‘bonusbudget’ kunnen gaan, dat evenzeer gespijsd wordt
met middelen uit het bestaande Budget
Financiële Middelen. Ziekenhuizen die
hoog scoren op kwaliteit, krijgen een
bonus voor een kwaliteitsfonds dat ge-
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zamenlijk door de artsen en de directie
wordt beheerd.
Voorts moeten de financieringsregels
vereenvoudigd worden, wat zal leiden tot
minder registratie en meer flexibiliteit.
Ook de dagkliniek en de polikliniek kunnen in het model geïntegreerd worden.
Nodeloze onderzoeken en technische
prestaties worden vermeden door een
verdere forfaitarisering en het Elektronisch Patiëntendossier. De financiering
bevat prikkels voor artsen die intramuros wachtdiensten verzekeren en beleidsverantwoordelijkheid opnemen.

Voordelen
Het is onmogelijk om in dit bestek het
volledige voorstel in zijn samenhang
en met de nodige nuances samen te
vatten. De kracht van de nota is dat hij
voortbouwt op de sterktes in het huidige systeem en de zwaktes eruit haalt.
De voorstellen vertrekken vanuit de bestaande situatie; ze veroorzaken geen
breuken of een tabula rasa, maar een
geleidelijke evolutie met veel aandacht
voor overleg en afspraken. Kwaliteit
voor de patiënt en een doelmatige inzet
van de middelen worden aangemoedigd
en beloond. De disputen tussen artsen
en ziekenhuisdirecties worden grotendeels ontzenuwd. Ziekenhuizen en netwerken van ziekenhuizen krijgen meer
instrumenten in handen om hun rol als
sociale ondernemers ten volle op te nemen.
Het voorstel van Zorgnet Vlaanderen over
een nieuwe ziekenhuisfinanciering zal in
de loop van juni 2014 worden voorgesteld.
De volledige tekst zal dan beschikbaar zijn
op www.zorgnetvlaanderen.be.
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Groeinorm van 2% om
hervorming van gezondheidszorg
een kans te geven
Alle politieke partijen plannen in de
komende legislatuur zware besparingen in de gezondheidszorg, die nog
een pak hoger liggen dan de voorbijgaande jaren. De voorstellen lopen
van 1 miljard (CD&V) tot 3,5 miljard
(open VLD) in de komende vijf jaar
(cijfers Rekening 14). De voorbije legislatuur lagen de besparingen op
ongeveer 1,5 miljard. Daarvan kwam
naar schatting zo’n 400 miljoen euro
op rekening van de ziekenhuizen
(rechtstreeks en onrechtstreeks via
besparingen op de artsenhonoraria).
De gevolgen zijn niet min: vier op de
tien ziekenhuizen draaien inmiddels
verlies.
Voelde de patiënt die besparingen tot
dusver alleen in de dienstverlening
(betalende parking of tarieven van de
cafetaria, bijvoorbeeld), dan staat nu
de kwaliteit van zorg op de helling. Het
gaat immers om gigantische bedragen.
• 1 miljard besparen betekent
meer dan het schrappen van
de volledige tandzorg gedurende één jaar (nu een jaarbudget
van 870 miljoen euro); of nog de
loonkost van 16.000 VTE zorgpersoneel gedurende één jaar.

•

•
•

2,1 miljard vertegenwoordigt nagenoeg de helft van het volledige
jaarbudget geneesmiddelen (4,3
miljard).
2,3 miljard besparen betekent
omgerekend grosso modo de
sluiting van ca. 40 ziekenhuizen.
3,5 miljard is de kleine helft van
de totale artsenhonoraria gedurende één jaar (jaarbudget van
7,8 miljard)

Hervorming

Efficiëntie lijkt het toverwoord waarachter alle politieke partijen zich
verschuilen. Maar 3 à 4 miljard vind
je niet door wat ‘efficiënter’ te gaan
werken. Dergelijke besparingen op zo
korte termijn, zonder een grondige
hervorming van het verouderde systeem, zullen in elk geval een sociaal
bloedbad aanrichten en de kwaliteit
van zorg aantasten. Zorgnet Vlaanderen vraagt de politieke partijen te kiezen voor een visie op lange termijn:
eerst een grondige hertekening van
het systeem met een groeinorm van
2% (bovenop de index) die het transitieproces een kans moet geven. Eens
de hervormingen op kruissnelheid
zijn, zal de efficiëntie vanzelf volgen.

Mantelzorg

Informele zorgverlener heeft nood aan psychosociale ondersteuning

Sandwichgeneratie onder druk
Bijna drie vierde van de bevolking boven de 65 jaar krijgt op een
of andere manier ondersteuning van een informele zorgverlener.
Vooral de rol die kinderen in de zorg voor hun ouders spelen, is
niet te verwaarlozen. Maar hoe gaan die kinderen om met de
draaglast? Hoe groot is hun draagkracht? Welke ondersteuning
hebben zij nodig? Het Expertisecentrum Sociale Innovatie van
Katholieke Hogeschool VIVES stelde op 29 april een onderzoek
voor.
De rol van de kinderen in de zorg voor
hun ouders zal in de komende jaren alleen maar aan belang winnen. Dat heeft
onder meer te maken met de vergrijzing,
met het dreigende tekort aan opvangplaatsen in de residentiële zorg en met
de evolutie naar “vermaatschappelijking
van de zorg”. Het onderzoek van VIVES
concentreert zich bewust op deze subgroep binnen de mantelzorg: volwassen
kinderen die zorg dragen voor hun hulpbehoevende ouder. Voor die subgroep
bestaat er geen specifieke en algemeen
aanvaarde term. Het rapport gebruikt de
term ‘informele zorgverlener’.
De centrale bekommernis van het onderzoek is: welke druk ervaart deze
groep informele zorgverleners en met
welke factoren hangt de ervaren druk
samen? “Vaak komen kinderen stap voor
stap in de rol van informele zorgverlener terecht. Het begint met een (schoon)
ouder, buurvrouw of -man eens naar
de dokter of tot bij de kapper te brengen. Naarmate de oudere afhankelijker
wordt, breiden de taken van de informele zorgverlener geleidelijk aan uit. Op
een bepaald moment kan de combinatie
van de informele zorg met bijvoorbeeld
de eigen job of de zorg voor de eigen kinderen en kleinkinderen te veel worden.
Men wordt als het ware ‘gesandwicht’
tussen verschillende zorgverantwoordelijkheden”, zo stelt de studie.
Dat is vooral het geval in de leeftijdscategorie 45 tot 64 jaar, de ‘sandwichgeneratie’. Meer dan een kwart van de
Vlamingen tussen 45 en 65 jaar verleent
regelmatig zorg aan iemand uit de nabije
omgeving. Het verlenen van informele
zorg komt voor deze mensen bovenop
hun job en de zorg voor het eigen gezin.

Het welbevinden van een zorgafhankelijke oudere hangt in hoge mate samen
met de lichamelijke en geestelijke conditie van de informele zorgverlener, zo
blijkt uit de literatuur. Het is dan ook
belangrijk om aandacht te besteden
aan kinderen die zorg verlenen aan hun
ouders. Indien er overbelasting is bij de
informele zorgverlener, zal de zorg zelf
aan kwaliteit inboeten. De informele
zorgverlener moet worden ondersteund,
zodat die zijn zorgtaken kan volhouden
en er zelf niet onderdoor gaat. Om die
ondersteuning vorm te geven, is het belangrijk inzicht te verwerven in de druk
die de sandwichgeneratie ervaart. Welke
factoren beïnvloeden de ervaren druk?
Wat verhoogt de draaglast? En wat versterkt de draagkracht?

Verstoorde balans
“Draagkracht en draaglast moeten in
evenwicht zijn”, zegt onderzoeker Nele
Warlop. “Dat is niet zo eenvoudig, want
er spelen diverse elementen mee. Zo is
draaglast een optelsom van de werkbelasting, de emotionele belasting en de
sociale belasting. Beïnvloedende factoren zijn onder meer de relatie kindouder, de eigen normen en waarden,
maar bijvoorbeeld ook de afstand van de
woonplaats en het feit of er al dan niet
van een ‘sandwich’-situatie sprake is. Er
zijn ook verschillende knelpunten. Als de
informele zorgverlener beslist om minder te gaan werken om beter de zorg te
kunnen opnemen, kan er een financieel
knelpunt ontstaan. Of als het eigen sociaal leven onder de zorg lijdt, is er sprake
van een sociaal-emotioneel knelpunt.
Aan de kant van de draagkracht zijn er
twee belangrijke elementen: enerzijds
de motivatie en de zingeving en ander-

zijds de steun vanuit de omgeving, die
zowel praktisch als emotioneel kan zijn.
Een verstoorde balans tussen draaglast en draagkracht heeft invloed op de
kwaliteit van het leven: zowel op het lichamelijke als op het psychologische en
sociale welbevinden. Lichamelijk zien
we bijvoorbeeld gewichtsveranderingen,
cardiovasculaire problemen, een verlaagde immuniteit en een hoger gebruik
van medicatie. Psychisch is er een verhoogde kans op depressie, zijn er vaker
symptomen van angst, schuldgevoelens,
boosheid en machteloosheid. Op sociaal
gebied valt op dat veel informele zorgverleners de indruk hebben dat ze maar
met één ding meer bezig zijn en daarover zelfs een zekere schaamte voelen,
wat hen weerhoudt sociale contacten te
onderhouden.”

Sandwichgeneratie
Het verkennend onderzoek van het
Expertisecentrum Sociale Innovatie van
VIVES focust op de ‘sandwichgeneratie’,
met 254 respondenten tussen 40 en 65
jaar. 169 van hen blijkt een hulpbehoevende ouder te hebben. 66% van die
ouders woont nog thuis, al staat 29% op
een wachtlijst voor een woonzorgcentrum. 24% verblijft al residentieel, 10%
woont bij het kind in. Opvallend: hoewel
97% van de kinderen van deze hulpbehoevende ouders hulp biedt, ziet toch
maar 39% zichzelf als mantelzorger.
Het soort hulp dat de informele zorgverleners bieden is heel divers en onder
meer afhankelijk van de woonsituatie.
Algemeen kunnen we stellen dat boodschappen doen, maaltijden bereiden
en hulp in het huishouden de top drie
vormen, terwijl lichamelijke verzorging
grotendeels wordt uitbesteed aan professionele zorgverleners.
40% van de informele zorgverleners
zegt te moeten beknibbelen op de eigen
vrije tijd. 31% heeft minder tijd voor de
eigen partner en het gezin, wat soms
voor spanningen zorgt. 17% gaat minder
werken om voor de ouder te kunnen zorgen. Financieel moet 4% inbinden.
Bijna 60% van de respondenten gaat
akkoord met de stelling dat de situatie
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Opleidingshoofd Bachelor Toegepaste Psychologie Anke
Van Canneyt en onderzoeker Sylvie Steenhaut: “40% van de
informele zorgverleners zegt te moeten beknibbelen op de
eigen vrije tijd. 31% heeft minder tijd voor de eigen partner
en het gezin, wat soms voor spanningen zorgt. 17% gaat
minder werken om voor de ouder te kunnen zorgen.”

van de zorgbehoevende ouder hen nooit
loslaat. 31% zegt over het geheel genomen erg onder druk te staan door de situatie. “De combinatie van die twee elementen zorgt voor de sterkste druk op
de informele zorgverlener”, weet Nele
Warlop. “En we zien ook een duidelijke
correlatie van deze druk met een mindere kwaliteit van leven.”
Gedragsproblemen bij ouders verhogen
de druk op de informele zorgverlener.
Vooral een negatieve ingesteldheid van
de ouder (79,4%) kan zwaar wegen,
maar ook geheugenproblemen, afhankelijk gedrag en zelfverwaarlozing hebben een grote invloed. De druk kan gelukkig ook verzacht worden, met name
door waardering die informele zorgverleners krijgen van de ouder of van
zorgprofessionals. Eén respondent verwoordde het zo: “De dokter wenste me
eens proficiat voor hetgene ik gedaan
heb. Ik was daar ondersteboven van. Ik
vond het normaal om dat te doen, maar
toch deed dat heel erg deugd. Professionals die eens ‘chapeau’ zeggen, dat
doet zo goed.”
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Goed omgaan met lastig gedrag
Hoe gaan kinderen om met gedrag dat
ze als lastig ervaren? Onderzoeker Sylvie
Steenhaut: “Dat blijkt heel verschillend
te zijn. Met geheugenproblemen gaan de
meeste mensen heel goed om. Ze zoeken hulpmiddelen, blijven herhalen en
blijven antwoorden vragen. Dat zijn positieve reacties. Anders ligt het bij de reacties op een negatieve ingesteldheid. Daar
probeert een grote meerderheid van de
mensen (64,2%) de ouder op te peppen en
moed in te spreken en één vijfde negeert
het gedrag gewoon. Ook met claimend
gedrag en zelfverwaarlozing blijken veel
informele zorgverleners minder goed
om te kunnen. Negeren van lastig gedrag
helpt meestal niet, het wordt er alleen
maar door versterkt, zo blijkt uit literatuur. Het onderhouden van het contact
met de oudere is essentieel. Tijd nemen,
praten, maar ook structuur aanbieden en
goede afspraken maken, kan helpen.”
Informele zorgverleners hebben nood aan
ondersteuning op diverse terreinen: informatie, praktische steun, sociaal-emotionele steun, erkenning van de eigen rol

of identiteit en soms ook financiële ondersteuning. VIVES deed een verkennend
onderzoek bij 30 professionele hulpverleners uit Kortrijk over hoe zij omgaan
met die noden. Sylvie Steenhaut: “Op het
gebied van informatieverstrekking en
praktische steun bestaat er al heel veel.
Jammer genoeg is er veel versnippering, waardoor mensen door het bos de
bomen niet meer zien. De behoefte aan
sociaal-emotionele steun en aan erkenning inlossen, blijkt veel moeilijker te zijn.
Hierop rust nog een taboe en er is ook een
tekort aan laagdrempelige psychosociale
ondersteuning, specifiek voor informele
zorgverleners. Ook de behoefte aan financiële ondersteuning wordt niet ingevuld,
onder meer door een versnippering van
het aanbod en het te weinig bekend zijn
van de mogelijkheden.”
Tot slot wijst het onderzoek op het grote
belang van het durven aangeven van de
ervaren druk door de informele zorgverlener. De professionele hulpverlening
moet werk maken van meer psychosociale ondersteuning op maat van de informele zorgverleners en moet ook het
taboe hierover helpen wegwerken.

communicatie

Tips and tricks voor efficiënte campagnes

UZ Leuven voert tien jaar campagne over

het belang van goede handhygiëne
De Wereldgezondheidsorganisatie heeft 5 mei uitgeroepen tot de Internationale Dag van
de Handhygiëne. Heel wat zorgvoorzieningen grijpen deze kans om zorgmedewerkers
en bezoekers te sensibiliseren. We namen een kijkje in UZ Leuven, dat intussen al meer
dan tien jaar campagne voert rond handhygiëne. “Het grote probleem is dat mensen het
wassen van de handen beschouwen als ‘te simpel om belangrijk te zijn’”, klinkt het.
Efficiënt campagnevoeren is geen eenvoudige opdracht en vormde recent nog
het onderwerp van de jaarlijkse studiedag voor de communicatiemedewerkers
uit algemene en psychiatrische ziekenhuizen van Zorgnet Vlaanderen, de vzw
Kortom en onderzoekscentrum Memori
(Thomas More). Een thema dat terug-

komt in vele zorgvoorzieningen is het
belang van een goede handhygiëne. In
UZ Leuven maken een paar gepassioneerde zielen er een erezaak van dit
thema hoog op de agenda te houden.
We voerden hierover een gesprek met
prof. dr. Annette Schuermans (dienst-

hoofd ziekenhuishygiëne) en Liesje
Delauré (projecttrekker campagne
handhygiëne bij de dienst communicatie). “Eigenlijk ben ik er intrinsiek van
overtuigd dat je mensen enkel door
sancties zover krijgt dat ze hun gedrag
wijzigen. Maar sanctioneren mag ik nog
net niet”, lacht prof. dr. Schuermans.

“Het grote succes
van de campagne

ligt in zijn
eenduidige
boodschap.”
Prof. Arnette Schuermans en Liesje Delauré
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“Daarom probeer ik mensen erop te wijzen dat ze onrechtstreeks tóch gesanctioneerd worden. Door een outbreak op
een afdeling bijvoorbeeld: dan verlies
je tijd door allerlei isolatiemaatregelen
en dat leidt sowieso tot slechtere patiëntenzorg. Om van de gevolgen voor je
reputatie nog maar te zwijgen.”

Eenduidige boodschap
“Dankzij de Hongaarse arts Semmelweis kennen we al sinds de jaren 1860
het belang van een goede handhygiëne,
eigenlijk al van voor we wisten dat bacteriën bestonden. Het grote probleem is
dat mensen het wassen van de handen
beschouwen als ‘te simpel om belangrijk te zijn’. Tot 2000 werd het ook hier
in UZ Leuven heel stiefmoederlijk behandeld, we zijn daarover eerlijk”, vertelt prof. dr. Schuermans. Jaar na jaar
waren infecties en de aanwezigheid van
MRSA (bacteriën die ongevoelig zijn voor
de meeste antibiotica) meer in opmars.
De directie van UZ Leuven wilde deze
bacteriën geen vrij spel geven en richtte
in 2003 een taskforce op onder leiding
van de hoofdgeneesheer. “Ik beschouw
het nog altijd als een enorm geluk dat
de dienst communicatie toen mee in
het project kon stappen. Want daaraan
hadden we nood: aan mensen met visie,
die inhoudelijk meedachten en wisten
welke communicatietools in te zetten op
welk moment.”
Het grote succes van de campagne ligt in
zijn eenduidige boodschap, meent Liesje Delauré. “Dé boodschap die we willen
overbrengen is dat een goede handhygiëne belangrijk is. We gingen van start
met een smaakmaker in de vorm van
een affiche die mensen nieuwsgierig
moest maken. De slogan die erop stond
was ‘Niets aan de hand?’. Mensen werden nieuwsgierig en gingen speculeren.
Nadat we hen even op hun honger lieten zitten, kregen ze dan de definitieve
boodschap mee.”
Belangrijk is dat de directie en de
hoofdgeneesheer voor honderd procent achter het verhaal staan. Toch
mag de boodschap niet te veel als een
top-downverhaal worden aangevoeld.
Prof. dr. Schuermans: “Uniek aan deze
campagne is dat we werken met “sentinellen”. Zij zijn niet alleen ambassadeurs, maar ook belangrijke voelsprieten op de verschillende diensten. In
2004 waren dat er 40, nu hebben we er
al 200. Een succes dus. ‘Sentinel’ verwijst naar de poortwachters van het Romeinse Rijk die moesten waken over de

veiligheid van de binnengebrachte goederen, maar ook naar een welbepaald
type krab met grote ogen. De sentinellen vormen als het ware ‘de ogen’ van
de dienst, het aanspreekpunt.” Wanneer
er nieuw campagnemateriaal is, krijgen
deze poortwachters een preview waarop
zij hun feedback mogen geven. Ze krijgen extra vorming en materiaal.
Een ander aandachtspunt is dat je de
boodschap niet te snel als verworven
mag zien. “We werken hier al zo lang
rond handhygiëne dat het voor onze
medewerkers een vanzelfsprekendheid
wordt: je trouwring draag je niet rond
je vinger, maar aan een ketting rond
je hals, bijvoorbeeld. Maar we hebben
voortdurend nieuwe mensen en studenten die hier stage lopen. Zij moeten hierop ook attent gemaakt worden. Dezelfde
richtlijnen regelmatig in de kijker zetten
is een uitdaging, want de aandacht voor
een goede handhygiëne mag niet verslappen. Daarom werden doorheen de
jaren verschillende campagnemiddelen
bedacht en uitgewerkt, zoals een handhygiënekit, het Zigy-Pacman-spel, stickers, postkaarten, een gerichte opleidingsfilm en ga zo maar verder,” vertelt
Liesje Delauré.

De snoezige Zigy
Om de campagne een nieuwe impuls te
geven, creëerde de werkgroep in 20062007 dan ook de snoezige Zigy (zie afbeelding) met als bijhorende slogan: ‘De
ziekenhuisbacterie is niet zo schattig als
Zigy’. Intussen is Zigy goed ingeburgerd
in het ziekenhuis en kan het beestje ook
op de afdelingen worden uitgenodigd.
Specialisten in ziekenhuishygiëne lopen
dan een tijdje mee op de afdeling om te
ontdekken waar het fout gaat en hoe het
beter kan. Andere input komt vanuit de
metingen van de dienst ziekenhuishygiëne. Zodra zwakke punten naar boven komen (in het verleden bijvoorbeeld handhygiëne bij wondzorg of het dragen van
juwelen) wordt een doeltreffende campagne uitgedacht. Zigy kan op verschillende manieren ingezet te worden wat de
mogelijkheid geeft om de campagne elke
keer een nieuwe push te geven.
De volgende anekdote illustreert hoe
het ziekenhuis tot het uiterste gaat: op
een bepaald moment werd beslist dat
het zorgpersoneel geen lange mouwen meer mocht dragen in het belang
van de hygiëne. In de wasserij zijn toen
systematisch de mouwen van de witte
jassen afgeknipt. “Ik ontving toen net
geen doodsbedreigingen”, lacht prof. dr.

Schuermans. “Wees gerust, intussen is
ons uniform aangepast en hebben we
geïnvesteerd in degelijke beroepskledij.
Dat geeft een andere look. Jonge mensen vinden het fantastisch: ze kleden
zich om op het werk en moeten thuis
niet meer beginnen te strijken.” Liesje
Delauré vergelijkt het met het rookverbod. “Op enkele jaren tijd is het de normaalste zaak geworden dat je niet rookt
op restaurant. Zo is het ook met handhygiëne. Het belang en de vanzelfsprekendheid ervan is de standaard geworden en dat is het beste bewijs van een
geslaagde campagne.”
Uit het gesprek komt naar voren hoe
goed de twee op elkaar zijn ingespeeld.
“De samenwerking tussen de dienst ziekenhuishygiëne en dienst communicatie
is een krachtpunt”, bevestigt Liesje Delauré. “De campagne wordt voortdurend
gevoed door de twee diensten. De communicatiedienst maakt de vertaalslag
van de noden die op het terrein worden
aangevoeld. We zoeken samen naar creatieve en ludieke oplossingen die verder
gaan dan affiches en postkaartjes.” Het
voordeel van de samenwerking is volgens prof. dr. Schuermans ook dat mensen al eens kunnen overleggen: “Wanneer ik een mailtje ontvang met een
gedicht getiteld ‘Mijn ring en ik’ moet ik
eens lachen, maar het kan ook ontmoedigend werken. Op zo een moment kan
je bij elkaar eens ventileren.”

Nationale campagne?
Nationaal loopt jaarlijks een campagne
van de FOD Volksgezondheid over handhygiëne. “We sluiten hierbij aan zonder
onze eigenheid te verliezen,” vertelt
prof. dr. Schuermans. “Want we zijn
uiteraard het hele jaar door bezig met
handhygiëne, dus we kunnen onze eigen
initiatieven daar niet volledig op afstemmen. Maar op 5 mei krijgt elke patiënt
een mooi kaartje op zijn bord met de
vraag om de zorgverstrekkers mee te
helpen denken aan de handhygiëne. Zo
worden ook de patiënten gesensibiliseerd. Maar het vraagt moed je zorgverstrekker hierop attent te maken. Ooit
zei een patiënt het fijntjes: ‘Niets aan
de hand, mevrouw?’ En dat zei genoeg”,
besluit prof. dr. Schuermans.
CZ
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boek

nooit meer ziek

Op verkenning

in de toekomst
‘Van de 100 euro die we vandaag uitgeven aan
gezondheidszorg besteden we niet één euro aan
ziektepreventie, maar gaat er gemiddeld 90 euro naar onze
laatste twee levensjaren. Volkomen belachelijk. Wat als we
die verhouding omdraaien?' Prof. dr. Koen Kas zet van bij
het begin de toon in zijn recente boek Nooit meer ziek.
Alsof prof. Kas niet kon wachten om erin
te vliegen, staan op de cover van het boek
al meteen enkele verrassende vragen en
stellingen die de lezer moeten prikkelen:
• Gaan we ons lichaam controleren zoals onze sociale statusupdates?
• Je dokter betalen om je gezond te
houden?
• Wat als je je aspirine gewoon zelf
print?
• Pillen niet genomen? Je tv schakelt
zichzelf uit!
Nooit meer ziek beschrijft hoe we op weg
zijn van een geneeskunde die ons probeert te genezen naar een gezondheidszorg die ons gezond houdt. Vier P’s staan
centraal in dat nieuwe model van gezondheidszorg: Predictief, Participerend,
Precies (of gePersonaliseerd), Preventief. Vier grote doorbraken zullen daarvoor zorgen: de kennis en het gebruik van
onze biologische code (DNA); onzichtbare
sensoren die ons voortdurend monitoren
en die in verbinding staan met onze familie en dokters; de kracht van ons sociaal
netwerk en het collectieve brein van het
internet; en dat alles in een aantrekkelijk
design en een aanstekelijke verpakking.

Verbanden en opportuniteiten
Het boek leest prettig en dat is in grote
mate te danken aan het grote engagement en enthousiasme van de auteur en
aan de aantrekkelijke vormgeving. Helder en meeslepend neemt prof. Kas ons
mee op een reis in de (nabije) toekomst.
Niet met science fiction, maar met vele
tientallen illustraties van ontwikkelingen
die vandaag al op de markt zijn of op het
punt staan om door te breken. Af en toe
moet je het boek zelfs even opzij leggen,

om de materie te verwerken en even op
adem te komen.

te bereiden en mee vorm te geven. Boeiende lectuur die tot nadenken stemt.

Als geen ander slaagt prof. Kas erin om
verbanden te leggen en op opportuniteiten te wijzen. En elke keer als zijn
enthousiasme te zeer met hem aan de
haal dreigt te gaan, plaatst hij zelf een
kritische bedenking of een relativerende noot. Al laat hij over zijn eigen standpunten niets aan duidelijkheid te wensen
over. Onder de titel ‘Moet iedereen zijn
genoom in kaart laten brengen?’ volgt direct het klare antwoord ‘Ik denk het wel.
Individuele genomica, het doorgronden
van elk individueel genoom, wordt een
essentiële pijler op de weg naar voorspellende en Preventieve geneeskunde.’
Of als hij even verderop de vraag poneert
‘Wat dan met onze privacy’, klinkt het laconiek: ‘Daar kan ik kort over zijn: privacy
wordt een non-issue’.

Prof. dr. Koen Kas, Nooit meer ziek, 2014,
uitgeverij Van Halewyck, €22,5.

Nooit meer ziek introduceert een honderdtal van de meest recente wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Prof. Kas brengt al die
elementen samen in een samenhangend
en boeiend verhaal dat de gezondheidszorg danig zal veranderen. Zowel voor de
patiënt als voor de artsen en de ziekenhuizen breken spannende tijden – noem
het gerust een paradigmaverschuiving
– aan. Wat dacht u van deze vergelijking:
‘In grote delen van China werden de dokters vroeger betaald om mensen gezond
te houden. Zodra je ziek werd, moest je
niet langer betalen. Daar gaan we weer
naartoe...’
Het boek eindigt met een 40-tal trends
en met aanbevelingen voor ondernemers
en voor de overheid om de toekomst voor

Over de auteur
Professor Koen Kas is digitaal bioloog en moleculair oncoloog, life
sciences-ondernemer en trendwatcher. Als oprichter van InBioVeritas
geeft hij lezingen en adviseert hij
bedrijven over de opkomst en de
implementatie van nieuwe technologieën op het kruispunt van de biologie, geneeskunde, ICT en sociale
media.
Met het preklinische onderzoeksteam van Thrombogenics in Leuven
werkt hij aan de ontwikkeling van
nieuwe
kankergeneesmiddelen.
Daarnaast is hij actief betrokken bij
twee start-ups.
Koen Kas werkte ook voor het
biotech
bedrijf Galapagos en voor
Tibotec en was de oprichter van
Pronota.
In 1999 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de universiteit van Leuven en lector aan de universiteit
van Harvard in Boston. Hij heeft een
aanstelling als professor aan de
UGent en doceert over oncologie,
de technologie rond kankermedicatie en -diagnose en de impact van
medische genetica.
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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.

Z-Healthcare
Elke woensdag op Kanaal Z

24u/24u via digitale tv

In samenwerking met:

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 springlevend
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.

