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Peter Degadt  /  Gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering van Zorg-
net Vlaanderen heeft op vrijdag 20 juni 
met een overweldigende meerderheid 
de nieuwe statuten goedgekeurd. Ruim 
94% van de aanwezigen stemde voor, 
3% tegen en 3% heeft zich onthouden. 
Een oprecht woord van dank aan al onze 
leden voor het grote vertrouwen is hier 
dan ook op zijn plaats.

Paragraaf 1 van artikel 4 van de statuten 
van vzw Zorgnet Vlaanderen luidt voort-
aan:

De vereniging heeft tot doel het bevorde-
ren van een toegankelijke, kwaliteitsvolle 
en betaalbare zorg uitgaand van het soci-
aal ondernemerschap van diverse initia-
tiefnemers. 

De vereniging staat open voor zorgorga-
nisaties, los van hun juridisch statuut, die 
al dan niet voorzieningen, diensten of in-
stellingen in de zorg uitbaten, voor zover 
ze principes van maatschappelijk verant-
woord ondernemen onderschrijven en 
winst enkel nastreven om de continuïteit, 
de duurzaamheid en de kwaliteit van de 
activiteit te garanderen. 

Deze social profit organisaties worden 
georganiseerd vanuit privaat of publiek of 
universitair initiatief. Zowel de christelijke 
levensbeschouwing, die aan de grondslag 
ligt van de vereniging, als de andere le-
vensbeschouwingen vinden hun plaats in 
de werking van de vereniging en zijn een 
meerwaarde in het realiseren van de or-
ganisatiedoelstellingen. 

De statutenwijziging is meer dan een 
formaliteit. Ze bekrachtigt een wil tot 
samenwerken die op het terrein al lan-
ger ingang heeft gevonden. Veel zie-
kenhuizen zijn de voorbije jaren gefu-
sioneerd tot grotere gehelen. Dikwijls 
sloegen vzw-voorzieningen en openbare 
instellingen daarvoor de handen in el-
kaar. AZ Groeninge in Kortrijk, Jessa-
ziekenhuis in Hasselt, AZ Nikolaas in 
Sint-Niklaas, AZ Delta in Roeselare,  
AZ Sint-Maarten in Mechelen, AZ Turn-
hout… allemaal zijn het geslaagde re-
alisaties van ziekenhuizen met een 
verschillende achtergrond die de krach-
ten bundelden in de zorg voor de pati-
ent. Maar ook in de ouderenzorg en de 
geestelijke gezondheidszorg werken 
we samen met andere partners zoals 
thuiszorgorganisaties, sociale huisves-
tingmaatschappijen, openbare en priva-
te zorginitiatieven. 

Wat al een tijdje duidelijk was, is nu dus 
verankerd in de statuten van Zorgnet 
Vlaanderen. Niet de juridische structuur 
maakt het wezen en de identiteit van een 
voorziening uit, maar wel de waarden en 
de principes van maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen. Daar is des te 
meer reden voor, nu blijkt dat in de ou-
derenzorg ook commerciële initiatieven 
voor hun uitbating de vzw-vorm aanne-
men. Objectivering dringt zich dus op, 
want schijn kan bedriegen.

Loochent Zorgnet Vlaanderen met deze 
openheid naar andere partners zijn 
christelijke roots? Helemaal niet. Meer 

EDITORIAAL

Waardegedreven 
zorg

dan ooit ijveren we voor een waardege-
dreven zorg. We koesteren onze christe-
lijke identiteit, maar tonen ook respect 
voor andere levensbeschouwingen. Wie 
de patiënt (cliënt, bewoner...) echt cen-
traal stelt, kan vandaag niet anders dan 
samenwerken in netwerken van zorg. 
Wat ons bindt, is ons streven naar toe-
gankelijke, kwaliteitsvolle en betaal-
bare zorg. Of zoals Yvonne Denier het 
verderop in deze Zorgwijzer formuleert: 
“Samen zoeken we constant naar het 
meest menswaardige antwoord op de 
menselijke kwetsbaarheid. Die voortdu-
rende zoektocht vormt de kern van onze 
opdracht als zorgvoorzieningen.”
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KORT

Te Gek!? Tour de France 
sensibiliseert rond zelfdoding

Rustgevend kameraadje  
in de couveuse

Voor zijn vierde editie van de Tour de 
France trekt Te Gek!? naar de Fran-
se Pyreneeën, waar een gedeelte van 
het parcours van de Tour zal worden 
gefietst. Deze editie gaat de aandacht 
naar preventie bij zelfdoding. 
Het thema werd ingegeven door het 
hoge suïcidecijfer in Vlaanderen. Drie 
zelfdodingen per dag en tienmaal zo-
veel pogingen. Dat cijfer ligt ander-
halve keer hoger dan het Europees 
gemiddelde en dubbel zo hoog dan in 
Nederland. 

Met dit initiatief wil Te Gek!? het digi-
taal platform www.zelfmoord1813.be 
en het bijhorende nieuwe nummer van 
de Zelfmoordlijn 1813 mee bekend-
maken. Vlaams minister van Welzijn 
Jo Vandeurzen lanceerde dit nummer 

in november 2013 en wil daarmee de 
drempel tot hulp voor de burger verla-
gen.  Dit initiatief kadert in het Vlaams 
actieplan suïcidepreventie, waarmee 
de Vlaamse regering het aantal zelfdo-
dingen in Vlaanderen tegen 2020 met 
20 procent wil doen dalen tegenover 
het jaar 2000. 

Daarnaast zal geprobeerd worden een 
aantal wijdverspreide misverstanden 
rond zelfdoding te doorbreken, zoals 
de mythe dat wie erover praat het niet 
doet, of dat wie echt aan suïcide denkt 
toch niet tegen te houden is. Hiertoe 
wordt gewerkt met positieve, hoopvol-
le getuigenissen.

Dit jaar rijden een aantal personen 
die ooit aan zelfdoding dachten of 

Te vroeg geboren baby’s moeten de 
eerste dagen of weken aansterken in 
de couveuse op de afdeling neonatolo-
gie. Om hen goed te kunnen opvolgen, 
hebben ze vaak allerlei draadjes op 
hun kleine lichaampje. Soms trekken 
ze er per ongeluk aan waardoor de 
draadjes kunnen loskomen. Daarom 
krijgen deze premature baby’s een 
gehaakt of gebreid inktvisje, want het 
blijkt dat de baby’s eerder naar de 
zachte tentakels van de knuffel grijpen 
dan naar de draadjes.

In januari 2013 haakte een Deense vrouw 
een inktvisje voor een veel te vroeg ge-
boren kindje. Dit inktvisje werd bij het 
kindje in de couveuse gelegd en al snel 
bleek dat het kindje daar een stuk rus-
tiger van werd en ook niet meer zo vaak 
aan de slangen en sonde trok. Ook ande-
re te vroeg geboren kindjes kregen zo’n 
inktvisje en wat bleek: de ademhaling en 
hartslag van de kindjes werden regel-

matiger en het zuurstofgehalte in hun 
bloed verhoogde. Verklaring daarvoor 
zou kunnen zijn dat de tentakels van de 
inktvisjes lijken op de navelstreng die 
de kindjes vasthielden toen ze nog in de 
buik van hun moeders zaten. Ook de an-
dere kindjes bleken veel minder vaak hun 
slangen los te trekken. Het project ‘Klei-
ne inktvisjes’ was geboren. Al snel waai-
de dit project over naar Zweden en nu 
ook België en Nederland, waar intussen 
tientallen ziekenhuizen in het project in-
gestapt zijn. Zo ook het Mariaziekenhuis 
in Overpelt, waar het baby’tje op de foto 
rustig slaapt met zijn inktvisje in de hand. 
De inktvisjes worden gemaakt door vrij-
willigers. Baby’tjes, en zeker couveuse-
kindjes, zijn zeer kwetsbaar waardoor de 
inktvisjes aan zeer strenge eisen moeten 
voldoen. Daarom is er per ziekenhuis een 
ambassadrice die elk inktvisje contro-
leert. Voor het Mariaziekenhuis is dat Ilse 
Verhoeven. Zij verzamelt de inktvisjes, 
controleert of ze aan de veiligheidsei-
sen voldoen en wast de inktvisjes in het 
ziekenhuis op 60 graden om bacteriën te 
doden. Daarna wordt elke inktvis apart 
ingepakt, met een persoonlijk kaartje 
van de persoon die het gehaakt heeft. De 
vroedvrouwen op neonatologie zorgen er 
vervolgens voor dat elk couveusekindje 
een vriendje krijgt.

in het verleden een zelfdodingspo-
ging hebben ondernomen mee de Te 
Gek!?-tour. Ook enkele nabestaanden 
zullen aan het initiatief participeren. 
Verder zullen onder meer het nieuwe 
VRT-nieuwsanker Bart Schols, Rick de 
Leeuw en Koen Buyse de tocht mee 
aanvatten.

De campagnesong ‘Niet alleen’, ver-
tolkt door Bart Schols en Koen Buyse, 
op tekst van Rick de Leeuw, is sinds 10 
juni te verkrijgbaar via iTunes. Deze 
song zal ook terug te vinden zijn op de 
nieuwe compilatie-cd ‘Het beste uit 10 
jaar Te Gek!?’, die op 10 oktober 2014 
verschijnt. 

Documentairemaker Bart Van Wanzeele 
reist ook opnieuw mee en zal voor de 
vierde keer een documentaire ma-
ken van het Te Gek!? Tour de France- 
concept. Deze documentaire wordt 
voor het eerst uitgezonden op dinsdag 
7 oktober 2014 op Canvas. 

ZELF INKTVISJES HAKEN? 
Patronen, de veiligheidseisen en algemene informatie vindt u op 

www.kleine-inktvisjes.eu
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Zorgmanager 
van het jaar

Excellentie in netwerking en innovatie

Vroegere kwaliteitsprijs  
in een nieuw kleedje
Van 2010 tot 2013 reikte Rode 
Kruis-Vlaanderen de Kwaliteitsprijs 
Excellentie in Ziekenhuismanagement 
uit. Hiermee werden ziekenhuizen be-
kroond die met een duidelijk omlijnd 
project bijdroegen tot een aantoon-
bare en meetbare verbetering van de 
zorgkwaliteit in de eigen organisatie.

Vanaf 2014 wordt  deze wedstrijd 
opengesteld voor alle zorgorganisa-
ties, voorzieningen en diensten uit de 
brede sector van gezondheid en wel-
zijn. De prijs gaat naar een zorgper-
soonlijkheid die namens zijn team een 
grensverleggend project voorstelt dat 
betekenisvol is voor de zorgorganisa-
tie van de toekomst. Deze zorgteam-
leider is een boegbeeld van innovatie 
en samenwerking. 

Initiatiefnemer is Rode Kruis-Vlaan-
deren; partners zijn het Centrum voor  
Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap 
van de KU Leuven en Zorgnet  
Vlaanderen.
 
Boegbeeld van innovatie  
en samenwerking

Herkent u zichzelf of uw team in 
onderstaande beschrijving? 
Dien dan uw kandidatuur in.

∙ De zorgmanager van het jaar ver-
vult een leidinggevende functie in een 
voorziening of dienst uit de brede sec-
tor gezondheid en welzijn (acute en 
chronische zorg, geestelijke gezond-
heidszorg, ouderenzorg, thuiszorg, 
gehandicaptenzorg, preventie enz.).
 
∙ De zorgmanager van het jaar kan 
zowel een leidinggevende functie uit-
oefenen op directieniveau (eindverant-

Neem deel 
aan de eerste 

barometer over 
communicatie 

in de zorg
Communicatie is en wordt steeds be-
langrijker in de zorg. Via deze enquête 
kan je meehelpen om de eerste baro-
meter van de communicatie in de zorg 
op te maken. 

Directielid of communicatieverant-
woordelijke van een Vlaamse zorgorga-
nisatie (ziekenhuis, woonzorgcentrum, 
voorziening geestelijke gezondheids-
zorg...)? Neem dan zeker deel en dat 
vóór 31 juli. 

De bevraging gaat uit van Edgard  
Eeckman & Petra Van San van UZ  
Brussel. De resultaten van deze  
barometer zullen worden verwerkt in 
een boek over doeltreffende commu-
nicatie in en door zorgvoorzieningen. 

De publicatie, waaraan bijna 20 auteurs 
uit verscheidende Nederlandstalige 
zorgvoorzieningen en Zorgnet Vlaan-
deren hun medewerking verlenen, is 
voorzien voor december 2014. 

Uitgever Lannoo Campus verloot tien 
boekenbonnen van 30 euro tussen alle 
deelnemers aan deze enquête. 

De vragenlijst invullen duurt niet lan-
ger dan 15 minuten. De resultaten 
zullen uiteraard worden geanonimi-
seerd. De enquête is opgemaakt door 
het onafhankelijke professioneel on-
derzoeksbureau Haystack dat de re-
sultaten zal registreren en verwerken. 

 
VUL DE ENQUÊTE IN VÓÓR 31 JULI 

via ow.ly/ydGJh

DEELNEMEN? Kandidaturen kunnen ingestuurd worden tot 1 oktober 2014.
Op www.dienstvoorhetbloed.be vindt u alle informatie over 

deelnemingsvoorwaarden, jury en prijsuitreiking. 

woordelijkheid) als op het niveau van 
de aansturing van een dienst, afdeling 
of een programma. 

∙ De zorgmanager van het jaar vervult 
de rol van boegbeeld van een zorg-
team. Dat betekent dat naast deze 
zorgmanager steeds een gemotiveerd 
en enthousiast team van medewer-
kers staat die zich elke dag met veel 
enthousiasme inzetten voor patiënten.
  
∙ De zorgmanager van het jaar onder-
scheidt zich – samen met zijn team – in 
de aandacht voor de continuïteit van 
zorg voor de patiënt/cliënt/bewo ner, 
en dat over de grenzen van de eigen 
voorziening of dienst heen. Dat bete-
kent dat uit alles blijkt dat de patiënt 
centraal staat, er voortdurend een 
substantiële meerwaarde voor de pa-
tiënt wordt gecreëerd en er speciale 
inspanningen worden gedaan op het 
vlak van communicatie en informatie. 
Een structurele samenwerking met 
andere zorgactoren, over de grenzen 
van de eigen organisatie heen, is een 
uitgesproken doelstelling.

∙ De zorgmanager van het jaar en 
zijn team geven blijk van bijzondere 
aandacht voor de implementatie van 
innovatie in de zorgprocessen. 

∙ De zorgmanager van het jaar staat 
model voor kwaliteitsvolle zorg: 
doeltreffend en doelmatig, tijdig en 
veilig, billijk en cliënt- of patiënt-
gestuurd.

De projecten worden beoordeeld door 
een onafhankelijke jury, afkomstig 
uit de academische wereld, het be-
drijfsleven en de overheid. 

Het bekroonde project krijgt aandacht 
in de media zoals Artsenkrant, de  
Ziekenhuis- en Zorgkrant en Zorgwijzer. 
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ETHIEK

Prof. Paul Schotsmans:
 “In het departement 
Maatschappelijke 
Gezondheidszorg wordt 
binnenkort een leerstoel 
Gezondheidseconomie 
opgericht. Het is nodig 
dat we economische 
expertise binnenhalen in de 
gezondheidszorg. Economie 
en zorg zijn geen twee aparte 
werelden. Iedereen heeft er 
belang bij de gezondheidszorg 
betaalbaar te houden.”
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Prof. Paul Schotsmans gaat volgend jaar 
op emeritaat als professor Medische 
Ethiek. Hij was vicedecaan van de Fa-
culteit Geneeskunde tussen 2005-2011 
en is ondervoorzitter van het Belgisch 
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek. 
Sinds het begin van de jaren 1980 heeft 
hij de evolutie van het ethisch denken in 
de gezondheidszorg van nabij gevolgd 
en mee gestuurd. “Vandaag staan we op 
een belangrijk kruispunt”, meent pro-
fessor Schotsmans. “Vooral in Vlaande-
ren.” Maar voor we zover zijn, keren we 
even terug naar het prille begin.

Prof. Paul Schotsmans: Een mijlpaal 
voor de medische ethiek in Vlaanderen 
was het congres ‘Ethische aanspreek-
baarheid in christelijke verzorgings-
instellingen’, in 1985 georganiseerd 
door het VVI. Ik was net benoemd aan 
de universiteit en mocht er de openings-
toespraak houden. De term ‘ethische 
aanspreekbaarheid’ gaf aan hoe Zorg-
net Vlaanderen, toen nog VVI, toen al 
probeerde om de geneeskunde en de 
gezondheidszorg ethisch te funderen. 
Het samengaan van praktijk en acade-
misch onderzoek is altijd een belangrijk 
aandachtspunt gebleven. Prof. Roger 
Burggraeve sprak er onder meer over 
verantwoordelijkheid, verwijzend naar 
de ideeën van Levinas. Men zocht een 
ethische fundering voor de arts-pati-
ent-relatie. De voltallige academische 
én gezondheidswereld was aanwezig op 
dat congres.

Vanwaar die ethische belangstelling 
toen? De tijd was er rijp voor?

Ja, helemaal, en dat onder invloed van 
verschillende factoren. De abortusdis-
cussie woedde hevig en alarmeerde de 
christelijke gemeenschap. Het was de 
tijd van de eerste proefbuisbaby’s en de 
ongekende mogelijkheden van de repro-
ductieve geneeskunde. Die ontwikkelin-
gen zorgden voor schokken. Veel zorg-
voorzieningen werden toen nog door 
geestelijken bestuurd, vooral zusters 
maar ook paters. Ik schat dat 40 à 50% 
van de aanwezigen op het congres zus-
ters waren. Zij beseften toen al goed dat 
ze de fakkel zouden moeten doorgeven 
aan lekenbestuurders. In die context wil-
den ze een ethische identiteit opbouwen.

Ook de academische wereld voelde de 
nood aan een medische ethiek?
Al in 1980 wilde de KU Leuven een leer-
stoel Medische Ethiek in de faculteit Ge-
neeskunde oprichten. Zelf was ik in die 
jaren begaan met waardenonderzoek en 
waardenvorming. Pas na mijn doctoraat 
legde ik mij toe op de bio-ethiek, meer 
bepaald voor de voorbereiding van de 
wet op de orgaandonatie. Die wet werd 
in 1986 goedgekeurd en was met zijn op-
ting-out-systeem erg revolutionair.

Nuance helemaal zoek
Hoe was de ethiek in die jaren ingebed 
in de verzorgingsvoorzieningen zelf?
Het VVI heeft altijd een voortrekkersrol 
gespeeld. Begin jaren 1980 werd al ge-
werkt aan een ethische cultuur in de in-
stellingen. Maar die ontwikkelingen zijn 
jarenlang naar de achtergrond verscho-
ven door de grote aandacht voor mi-

cro-bio-ethische problemen. Pas later 
heeft Zorgnet Vlaanderen de thematiek 
van het waardegedreven ondernemen 
weer op de agenda gekregen.

Je moet alles in zijn tijd bekijken. Toen 
Rome in 1987 een absoluut verbod uit-
sprak op in-vitrofertilisatie (IVF), stond 
de katholieke instellingenwereld in rep 
en roer. De abortuswet leidde tot een 
complete zwart-wittegenstelling in de 
maatschappij. De nuance was helemaal 
zoek, zowel bij de vrijzinnigen als bij 
de katholieken. Er waren hoorzittingen 
en debatten, en regeringen vielen. Ook 
therapeutische hardnekkigheid was een 
gevoelig thema, nog lang vóór het eutha-
nasiedebat losbarstte. Het statuut van 
het menselijke embryo leidde tot emo-
tionele, hoog oplaaiende discussies over 
abortus, IVF, het invriezen van be vruchte 
eicellen... Toen ik in 1984 benoemd werd 
voor de leerstoel Medische Ethiek was 
het helemaal niet de bedoeling om uit-
sluitend rond die thema’s te werken, 
maar de stellingname van Rome is niet 
zonder gevolgen gebleven.

Heeft de katholieke gemeenschap in die 
jaren te conservatief en te krampachtig 
gereageerd op nieuwe evoluties?
Zeker en vast. De grote les van de abor-
tusdiscussie was: leer alstublieft luiste-
ren naar de standpunten van andersden-
kenden. Te lang zijn we ons niet bewust 
geweest van de cocon waarin we onszelf 
hadden opgesloten. Toen het eerste de-
bat over het legaliseren van euthanasie 
plaatsvond, hebben we in de katholieke 
gemeenschap dan ook meteen gepleit 

De financiële crisis en de schaarste aan middelen duwen ons met de neus op de feiten: we moeten 
keuzes maken, ook in de gezondheidszorg. Die keuzes zijn niet alleen politiek of economisch van aard, 
maar ook ethisch. Terwijl de klinische ethiek al jaren sterk staat, groeit de jongste tijd ook de aandacht 
voor sociale ethiek en organisatie-ethiek in de zorg. Het nieuwe ethisch advies ‘Waardegedreven 
ondernemen’ van Zorgnet Vlaanderen is daarvan een treffende illustratie. Naar aanleiding hiervan 
gingen we praten met éminence grise prof. Paul Schotsmans van de KU Leuven.

KEUZES MAKEN IN DE GEZONDHEIDSZORG

“We zullen steeds vaker en steeds 
dwingender met harde keuzes 

geconfronteerd worden”
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voor nuance: er zijn inderdaad situaties 
denkbaar waarin euthanasie het minste 
kwaad is. We wilden geen nieuwe stel-
lingenoorlog met agressie van beide 
kanten. Niet de abortusdiscussie moest 
model staan voor maatschappelijk de-
bat, maar veeleer de wet op de orgaan-
donatie. Die wetgeving was ontwikkeld 
in goede samenwerking tussen vrijzin-
nigen en christenen vanuit een breed 
gedragen solidariteitsgedachte. Niet 
iedereen had het er gemakkelijk mee, 
zeker niet in de christelijke gemeen-
schap, maar de solidariteitsgedachte 
heeft het toen gehaald. België was in 
1986 na Oostenrijk het tweede land ter 
wereld met een wet op orgaandonatie. 
We mogen daarop trots zijn. In hetzelf-
de jaar werd trouwens in samenwerking 
met het VVI en de academische wereld 
het Centrum voor Biomedische Ethiek 
en Recht opgericht.

Kentering
Het maatschappelijk debat over eutha-
nasie is voor de christelijke gemeen-
schap helemaal anders verlopen dan 
het abortusdebat enkele jaren eerder?
Ja, en dat is mee te danken aan Zorg-
net Vlaanderen en de zorgvoorzienin-
gen. We zijn in dat debat veel dichter bij 
de klinische praktijk gebleven. Ik ben 
Zorgnet Vlaanderen en de voorzienin-
gen dankbaar dat ze meegewerkt heb-
ben aan een nieuwe theologie rond het 
lijden. Ik herinner me dat zusters vroe-
ger vertelden dat ze het lijden bewust 
opzochten om dichter bij Christus te 
komen. Die opvatting is sinds Auschwitz 
gaandeweg afgebrokkeld, mee dankzij 
de grote inspanningen van enkele theo-
logen, zoals de huidige vicerector van 
de KU Leuven, Didier Pollefeyt, en de 
leden van de Commissie Ethiek van het 
VVI. Ook het colloquium over bio-ethiek 
dat toenmalig staatssecretaris voor 
Volksgezondheid Wivina De Meester in 
1987 organiseerde, was hiervoor een 
mijlpaal. Voor het eerst bracht ze alle 
Belgische universiteiten samen om over 
thema’s als het statuut van het embryo, 
orgaandonatie, therapeutische hard-
nekkigheid en experimenten op mensen 
te praten. Het pad voor dat colloquium 
was geëffend door het congres van het 
VVI in 1985.

Thema’s als abortus en IVF hebben 
lang het ethisch debat gemonopoli-
seerd. Hoe en wanneer is uiteindelijk 
toch meer aandacht gekomen voor een 
sociale en organisatie-zorgethiek?
Die kentering is er pas rond 2000 geko-
men. Dat was een internationale evolu-

tie. Ik heb het geluk gehad aan enkele 
cruciale internationale projecten te 
kunnen meewerken. In de Verenigde 
Staten vonden bijeenkomsten plaats 
over hoe het geloof onze prioriteiten 
bepaalt in tijden van schaarste. In de 
nasleep daarvan heb ik in 2005 mijn 
artikel Equal care as the best of care ge-
schreven. Amerikanen konden zich niet 
voorstellen dat een katholiek als ik zo 
sterk het sociale zekerheidsstelsel ver-
dedigde. Zij vonden dat een socialistisch 
of communistisch standpunt, terwijl het 
voor mij een kwestie van solidariteit 
was. Gelijkheid is voor de sterk individu-
alistisch ingestelde Amerikanen trou-
wens nog altijd ondenkbaar; kijk maar 
naar de discussie over Obamacare. Net 
die weerstand heeft me ertoe aangezet 
om dat thema voor mezelf uit te klaren. 
Het was een moeizaam proces, want ik 
wist hoe belangrijk het thema zou wor-
den in de toekomst.

De schaarste en de financiële crisis 
hebben het thema van de prioritering 
ondertussen hoog op de politieke en 
maatschappelijke agenda gebracht.
Dat is langzaam gegroeid. In 1993 vond 
in Luik een symposium plaats bij het 
afscheid van Jean Hallet als algemeen 
secretaris van de CM. Voor het eerst 
werd in ons land toen gesproken over 
de grenzen aan de solidariteit en de li-
mieten op de gezondheidszorg. Inter-
nationaal was er al ‘Oregon’ geweest. 
Oregon is een kleine staat in het Wes-
ten van de VS. In de VS moeten mensen 
zelf instaan voor een ziekteverzekering. 
Hebben ze geen privéverzekering, dan 
vallen ze terug op Medicare. In 1987 
was het budget van Medicare in de staat 
Oregon echter al na een half jaar hele-
maal op. Men heeft toen alle medische 
acten beschreven – in totaal 709 – en 
op basis van enquêtes en hoorzittingen 
prioriteiten bepaald: tot prioriteit x werd 
de behandeling nog terugbetaald, alles 
met een lagere prioriteit niet meer. De 
term ‘prioriteren’ heeft toen zijn intrede 
gedaan in de gezondheidszorg. Neder-
land is relatief snel gevolgd in die denk-
richting met de Dunningcommissie. Ook 
vandaag bespaart Nederland trouwens 
veel harder in de gezondheidszorg dan 
ons land.

De sociale en maatschappelijke dimen-
sie van het ethisch debat over gezond-
heidszorg is met de jaren gegroeid. In 
Zorgnet Vlaanderen ontfermt Yvonne 
Denier zich expliciet over dat thema, ter-
wijl Chris Gastmans zich op de klinische 
ethiek concentreert. De sociale en orga-
nisatie-ethiek is bijzonder complex. Er 

spelen veel economische factoren mee. 
Maar het is een uiterst belangrijke topic, 
ook wat politieke keuzes betreft. Onder-
tussen zijn alle universiteiten hiermee  
bezig. Denk aan Ignaas Devisch,  
Lieven Annemans, Bea Cantillon,  
Antoon Vandevelde en vele anderen. 
Alle maal begeven ze zich op het ter-
rein van de praxis én de academische  
reflectie.

Mensen in de steek laten?
Is de aandacht voor deze sociale di-
mensie er gekomen onder druk van de 
financiële crisis en de schaarste?
Dat speelt zeker mee. Ook vandaag 
nog. Lange tijd dachten we dat priori-
teiten leggen in de gezondheidszorg 
een economische of een politieke keuze 
was. Vandaag beseffen we dat het ook 
en zelfs vooral een ethische keuze is. 
Als we in de gezondheidszorg gaan van 
een groeicijfer van boven de 4% naar 1 
of 2%, dan kunnen we niet anders dan 
prioriteren. Ook op het niveau van de 
voorzieningen. Ik herinner me een zie-
kenhuis dat openlijk toegaf dat het pati-
enten eerst een verklaring liet tekenen 
dat ze hun rekening zouden betalen. Dat 
beschouw ik als onethisch gedrag. We 
zullen steeds vaker en steeds dwingen-
der met harde keuzes geconfronteerd 
worden. Niet alleen door de vergrijzing, 
maar ook door nieuwe maar erg dure 
medische mogelijkheden. Wat met me-
dicatie die 100.000 euro per patiënt per 
jaar kost? Gaan we die patiënten in de 
steek laten? Gelukkig groeit het maat-
schappelijke debat hierover aan de uni-
versiteiten, in Zorgnet Vlaanderen, maar 
ook in het Federaal Kenniscentrum voor 
de Gezondheidszorg en de Koning Bou-
dewijnstichting. De samenwerking tus-
sen de praktijk en de academische we-
reld is cruciaal. Het gaat om bijzonder 
complexe thema’s. Veel moeilijker nog 
dan de thema’s als euthanasie of abor-
tus en IVF indertijd.

Wat is voor u de fundamentele keuze?
Mijn voorkeursoptie is aandacht voor 
de armen en meest kwetsbaren. Dat 
is een oerchristelijk idee dat ook sterk 
aansluit bij de humanistische solidari-
teitsgedachte. Economen bekijken dat 
natuurlijk op hun eigen manier. Boven-
dien wordt de discussie doorkruist door 
de toenemende commercialisering van 
de geneeskunde. Hoe komen we hier tot 
een evenwicht? Ik kan me vinden in de 
ideeën van prof. Erik Schokkaert, die ar-
gumenteert dat er geen tekort is, maar 
dat we aan een herverdeling toe zijn. 
In het departement Maatschappelijke 
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Gezondheidszorg wordt binnenkort een 
leerstoel Gezondheidseconomie opge-
richt. Het is nodig dat we economische 
expertise binnenhalen in de gezond-
heidszorg. Economie en zorg zijn geen 
twee aparte werelden. Iedereen heeft er 
belang bij de gezondheidszorg betaal-
baar te houden. Ook het initiatief van 
minister Jo Vandeurzen rond advanced 
care planning juich ik toe. Om de vergrij-
zing betaalbaar te houden, moeten we 
zo veel mogelijk zorg in de thuiscontext 
organiseren. Dat is ook ethisch een goe-
de keuze: het bevordert de autonomie 
van de cliënten die in hun vertrouwde 
omgeving kunnen blijven en het ver-
sterkt het maatschappelijke raderwerk.

Critici van de vermaatschappelijking 
van de zorg beweren dat die er alleen 
maar komt uit economische en bespa-
ringsmotieven. Bent u het daarmee 
eens?
We moeten eerlijk toegeven dat die druk 
meespeelt. Maar dan nog kunnen we 
vanuit ons geloof en vanuit onze over-
tuigingen op een ethische manier prio-
riteiten bepalen. Politiek worden de te-
genstellingen ook scherp gesteld. Denk 
maar aan het uitbesteden van het foren-
sisch centrum in Gent aan een commer-
cieel consortium.

Kroonjuweel
Is daar een grens overschreden?
In mijn benadering van equal care als the 
best of care wel, ja. Ik beschouw onze 
gezondheidszorg als het ‘kroonjuweel 
van het christendom’. Daarop zou geen 
prijs mogen staan. Men plakt er nu wel 
een prijs op.

Doen andere potentiële aanbieders dat 
ook niet?
Ja, maar toch is er een verschil. Ik kom 
de jongste tijd vaak in diverse woonzorg-
centra in Vlaanderen, Wallonië en Brus-
sel om familieleden te bezoeken. Er is 
één commercieel woonzorgcentrum bij 
en eerlijk waar: je ziet hoe ze er bespa-
ren op de zorg. Er wordt niet bespaard 
op het gebouw en de inrichting: die zijn 
mooi, het lijkt wel een paleis. Maar dat is 
de buitenkant. Wat telt, is de zorg en de 
aandacht voor de ouderen. De grotere 
klemtoon op kwaliteit in de zorgvoorzie-
ningen is een goede zaak. Die moet ver-
der versterkt worden met strenge kwa-
liteitstoetsingen die zich op de kern van 
de zorg richten. Tegelijk moeten bestu-
ren en directies van zorgvoorzieningen 
zich buigen over de ethische prioriteiten 
die ze stellen. We moeten daarvoor een 
ethisch kader aanreiken, zodat we meer 

doen dan louter reageren op schaarste 
en de financiële crisis. De conferentie 
‘Slimmer zorgen voor morgen’ is in dat 
opzicht ook een mooie aanzet.

Kan je de financiële crisis vanuit 
ethisch oogpunt als een godsgeschenk 
beschouwen?
(Lachend) Een godsgeschenk is veel 
gezegd, maar zonder twijfel heeft de 
crisis ons tot bezinning gebracht over 
de ongebreidelde verheerlijking van 
de gezondheid en het schoonheids-
ideaal. Heel lang hebben we ons daar 
weinig vragen bij gesteld. Gezondheid 
is belangrijk, maar in het zog daar-
van is een verheerlijking ontstaan van 
fitness, schoonheid en wellness als 
cultuur. Dat heeft ertoe geleid dat we 
vandaag heel moeilijk kunnen omgaan 
met ouderdom, mensen met een be-
perking, af takeling en dood, depressie 
en psychisch falen... We zijn zo op het 
gezondheids ideaal gefocust dat men-
sen vastlopen en geïsoleerd geraken. 
De solidariteitsgedachte verliest veld 
en staat onder druk. Kijk maar naar de 

afgelopen verkiezingen. Zorgen voor 
kwetsbare mensen is bij uitstek een 
evangelisch, christelijk standpunt. Er 
komt geregeld kritiek op de zuilen, maar 
we mogen dankbaar zijn dat de socialis-
tische en de christelijke zuil zoveel ge-
realiseerd hebben. Uiteraard besef ik 
dat er grenzen zijn aan onze solidariteit 
en de confrontatie met die grenzen komt 
hard aan. Mensen lijken nu minder open 
te staan voor solidariteit.

Staan we op een belangrijk kruispunt 
in dat opzicht?
Zeker in Vlaanderen, in mindere mate 
in Wallonië. Gelukkig zien we dat de 
Kerk overal in de wereld haar sociale 
boodschap weer meer centraal stelt. 
Ook paus Franciscus kiest die weg. Dat 
verwachten de mensen ook. Persoon-
lijk ben ik optimistisch. In mijn vorig 
jaar verschenen boek In goede handen 
wijs ik op de vele mensen die zich van-
uit een christelijk engagement inzetten 
in Vlaanderen. We moeten dat engage-
ment en dat vrijwilligerswerk blijven  
ondersteunen.
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WAARDEGEDREVEN ONDERNEMEN IN DE ZORG

Reflectie en actie vormen een tandem

ETHIEK

Rond deze tijd verschijnt ethisch advies 17 van Zorgnet 
Vlaanderen. Deze keer staat het ‘Waardegedreven ondernemen 
in de zorg’ centraal. Het advies wil reflectie hierover bevorderen, 
maar vooral ook aanzetten tot actie. Hiervoor reikt het handvatten 
aan waarmee zorgvoorzieningen concreet aan de slag kunnen. 
Stafmedewerker Yvonne Denier bereidde het ethisch advies voor 
en geeft meer toelichting.

vervult vanuit een gedeelde, inspire-
rende visie. Samen zoeken we constant 
naar het meest menswaardige antwoord 
op de menselijke kwetsbaarheid. Die 
voortdurende zoektocht maakt de kern 
uit van onze opdracht als zorgvoorzie-
ningen. Het ethisch advies ‘Waardege-
dreven ondernemen in de zorg’ wil een 
soort van gids aanreiken, een richting-
aanwijzer om iedereen in de organisatie 
mee te krijgen in dat ene, gedeelde ver-
haal. Je vindt er geen pasklare antwoor-
den, wel handvatten om een waardege-
dreven proces te doorlopen in de eigen 
organisatie”, zegt Yvonne Denier.
“Reflectie en actie vormen een tandem 
als het over waardegedreven onderne-
men gaat. We moeten niet alleen samen 
grondig nadenken, bezinnen over waar-
den en inspiratie, reflecteren, maar ook 
handelen en actie ondernemen. Wij rei-
ken hiervoor een zorgethisch kader aan, 
een matrix die uitnodigt tot reflectie en 
actie op drie niveaus en over vijf dimen-
sies heen. De drie niveaus zijn: het kli-
nisch niveau, het organisatieniveau en 
het niveau van de samenleving.”

“Wat is de essentie van een waardege-
dreven, bezielde en bezielende organi-
satie in de huidige, evoluerende maat-
schappij? Dat is de centrale vraag in het 
ethisch advies”, zegt stafmedewerker 
Yvonne Denier. “Rondom ons zien we de 
wereld veranderen. Ook in de zorg. Er 
is een verzakelijking aan de gang, een 
juridisering, een commercialisering en 
zo meer. Ook de fusiebewegingen en de 
secularisering van de jongste decennia 
hebben een nieuwe context gecreëerd. 
Heeft die veranderde omgeving een in-
vloed op ons waardegedreven onderne-
men? Wat is de basisinspiratie die ons 

vandaag drijft? Maatschappelijke veran-
deringen hoeven niet per se negatief be-
oordeeld te worden. Toch is het goed om 
even stil te staan bij de impact van deze 
context op onze waarden. Zoals we ook 
in het boek De kracht van mensen om-
schreven, is omgaan met waarden een 
continu proces. Het is als een tuin die 
je moet onderhouden, de ene periode al 
wat intensiever dan de andere.”

Richtingaanwijzer
“Voor zorgvoorzieningen is het belang-
rijk dat elke medewerker zijn opdracht 

“Iedereen moet 
 mee in het  
    verhaal van een    
waardegedreven   
    organisatie. 
   Elke medewerker  
          moet zich de   
      vraag stellen: 
  wat is mijn
          bijdrage 
  in dit verhaal?„

Yvonne Denier
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“Daarnaast zijn er ook de vijf dimensies 
van zorgethica Joan Tronto. De eerste 
dimensie is het caring about. Daar draait 
het om het opmerken van behoeften, 
het aandacht hebben voor zorgnoden. 
De tweede dimensie is die van het taking 
care of: het nemen van verantwoorde-
lijkheid om aan die behoeften tegemoet 
te komen. Deskundigheid en profes-
sionaliteit vormen de derde dimensie. 
Expertise en zorgzaamheid komen hier 
samen onder de noemer skilled com-
panion. De vierde dimensie concentreert 
zich op het care receiving. Haalt wat we 
doen ook effectief iets uit? Het zichzelf 
kritisch in vraag stellen blijft fundamen-
teel. Ten slotte is er een vijfde dimensie 
die sinds kort is toegevoegd en die een 
context van vertrouwen, open communi-
catie en transparantie introduceert.”

Grondhouding
“Vormen reflectie en actie een tandem 
op organisatieniveau, op persoonlijk 
niveau is er tegelijk een grondhouding 
nodig bij alle medewerkers. Iedereen 
moet mee in het verhaal van een waar-
degedreven organisatie. De waardege-
drevenheid hangt immers niet in het 
luchtledige, maar moet worden beli-
chaamd en uitgedragen door alle mede-
werkers in de organisatie. Elke mede-
werker moet zich de vraag stellen: wat 
is mijn bijdrage in dit verhaal? Hiervoor 
is een intern proces nodig dat van een 
organisatie een ethisch levende en mo-
reel lerende organisatie maakt”, besluit 
Yvonne Denier.

Ethisch Advies 17 ‘Waardegedreven 
ondernemen in de zorg’ wordt in juli 
verspreid onder de leden van Zorgnet 
Vlaanderen. Vanaf het najaar wordt een 
uitgebreid vormingstraject georgani-
seerd voor voorzieningen die hiermee 
aan de slag willen gaan. In november 
vindt een kick-off plaats met lezingen en 
workshops, als begin van een inhoude-
lijk proces dat de nodige tijd neemt om 
de thematiek te laten groeien en rijpen 
in de organisaties. 

Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Yvonne Denier op: 
yd@zorgnetvlaanderen.be

INTENSIEVE OPLEIDINGEN ETHIEK IN HET NAJAAR

Over rechtvaardigheid, 
prioriteiten en 

verpleegkundige ethiek
In het najaar vinden opnieuw twee intensieve opleidingen ethiek 
plaats aan het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht. 
Deze internationaal gerichte intensive courses worden mee 
georganiseerd door prof. Paul Schotsmans van de KU Leuven en 
stafmedewerkers prof. Yvonne Denier en prof. Chris Gastmans 
van Zorgnet Vlaanderen. De opleidingen staan ook open voor 
leden van Zorgnet Vlaanderen die zich verder willen verdiepen 
in de thematiek.

De eerste opleiding gaat over rechtvaar-
digheid en het stellen van prioriteiten in 
de gezondheidszorg. De centrale vraag 
is hoe we het principe van rechtvaar-
digheid en gelijkheid kunnen handha-
ven en tegelijk goede kwaliteit van zorg 
kunnen waarborgen in een economisch 
duurzaam model. Zowel theoretische 
kaders als invalshoeken uit de dagelijk-
se ethische praktijk komen aan bod. De 
benadering is interdisciplinair met de 
deelname van een internationaal gezel-
schap van filosofen, economen, theo-
logen en sociologen. Er is ruimte voor 
intensieve discussie en debat. De voer-
taal is het Engels.

Deze driedaagse Justice and Priority Set-
ting in Health Care vindt plaats van 8 tot 
en met 10 oktober in Leuven. Ze richt 
zich tot geïnteresseerden uit diverse 
domeinen en nadrukkelijk ook tot me-
dewerkers, managers en bestuurders 
van zorgvoorzieningen.

De tweede intensive course vindt plaats 
van 2 tot en met 5 december in Leuven en 
focust op Nursing ethics. Sinds het begin 
van de jaren 1980 kent de verpleegkun-
dige ethiek een enorme ontwikkeling. 
Verpleegkundigen en andere zorgme-
dewerkers worden vanuit hun expertise 
en verantwoordelijkheden voortdurend 
geconfronteerd met ethisch gevoelige 
vraagstukken. Het doel van deze oplei-
ding is vooral om kennis en ervaringen 
uit te wisselen, zowel op het gebied van 
methodologie als over actuele kwesties.
Ook deze opleiding vertrekt van een in-
terdisciplinair perspectief met inbreng 
van filosofen, theologen, verpleegkun-
digen en ethici. Internationale experten 
geven presentaties over diverse topics 
op het domein van de zorgethiek. Er 
is ruimte voor discussie, Engels is de 
voertaal. De doelgroep is divers: ver-
pleegkundigen, artsen, filosofen en 
theologen, maar ook beleidvoerders uit 
de zorgsector zijn welkom.

MEER INFORMATIE OP WWW.CBMER.BE OF OP 
WWW.ZORGNETVLAANDEREN.BE, RUBRIEK "ONZE OPLEIDINGEN"
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WETGEVING

EÉN JAAR WET OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN IN DE PRIVATE ZORGSECTOR

“Transparant toewijzen 
en gunning motiveren”

Precies een jaar geleden werd de wet op de overheidsopdrachten ook voor de private zorgvoorzieningen 
van toepassing. Veel voorzieningen hebben ondertussen de nodige stappen ondernomen, andere 
lijken nog wat te talmen. Aankoopcentrales winnen leden en bieden goede oplossingen (zie p. 14).  
Wij vroegen een stand van zaken aan Stefaan Van Roey, juridisch stafmedewerker bij ICURO en 

secretaris van de commissie overheidsopdrachten van Zorgnet Vlaanderen en ICURO.

“De wet op de overheidsopdrachten 
is niet nieuw”, zegt Stefaan Van Roey. 
“De publieke sector, waaronder ook 
de openbare zorgvoorzieningen en de 
OCMW’s, werkt er al meer dan 30 jaar 
mee. In 2004 eiste een Europese richt-
lijn dat ook private zorginstellingen de 
wet op de overheidsopdrachten zou-
den naleven. De Belgische overheid 
kon, ondanks het verzet van de private 
voorzieningen, niet anders dan volgen 
en paste in 2006 haar wetgeving aan. 
Onder meer door de aanslepende re-
geringsonderhandelingen heeft het 
nog tot 2013 geduurd voor alle uitvoe-
ringsbesluiten klaar waren. Op 1 juli 
2013 is de wet in werking getreden voor 
de hele zorg- en welzijnssector.”

“Natuurlijk had de sector zich on-
dertussen voorbereid. Zowel Zorgnet 
Vlaanderen als ICURO hebben geza-
menlijk en afzonderlijk diverse initia-
tieven genomen. Zo hebben we samen 
een ‘commissie overheidsopdrachten’ 
opgericht, met Frank Lippens (alge-
meen directeur van het Sint-Vincen-
tiusziekenhuis Deinze, zie kader, nvdr.) 
als voorzitter. In deze commissie fixe-
ren we ons niet uitsluitend op de re-
glementering, alhoewel die bijzonder 
complex is en bovendien voortdurend 
wijzigt. We proberen vooral te luisteren 
naar de voorzieningen en in te spelen 
op hun behoeften. We kunnen immers 
van elkaar leren, zowel uit goede als uit 
minder goede ervaringen, vertrekkend 
vanuit de realiteit van de zorgsector. De 
wet op de overheidsopdrachten is één 
ding, maar er zijn ook andere realitei-
ten die meespelen. Denk aan de op-
dracht van het medisch-farmaceutisch 
comité en het comité voor medisch ma-
teriaal in de ziekenhuizen. Of aan het 

groeiende belang van ICT-communica-
tie en -afstemming. Al deze processen 
en procedures moeten goed met elkaar 
en met de toepassing van de overheids-
opdrachten sporen en zich bovendien 
allemaal samen richten op de eerste 
prioriteit voor de zorgsector: goede 
zorg verlenen.”

Diffuus beeld

“Vertrekkend vanuit de dagelijkse reali-
teit in de zorgvoorzieningen, krijgen we 
een sterk gevarieerd beeld van de impact 
van de wet op de overheidsopdrachten. 
Voor zorgvoorzieningen die tot een groter 
geheel behoren – zoals de Broeders van 

Stefaan Van Roey: 
"Voor sommige directeurs is 

de wet een ware nachtmerrie, 
anderen hebben zich aangepast."
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Liefde of Emmaüs – is die impact totaal 
anders dan voor een onafhankelijk woon-
zorgcentrum. Voor sommige directeurs 
is de wet een ware nachtmerrie, anderen 
hebben zich al aangepast. Meer en meer 
voorzieningen sluiten bijvoorbeeld aan bij 
een initiatief voor samenaankoop. Eerder 
dit voorjaar hebben we een kleine enquê-
te gehouden onder de leden van Zorgnet 
Vlaanderen en ICURO over hun verwach-
tingen ten aanzien van onze commissie 
overheidsopdrachten. Ook hieruit kwam 
een diffuus beeld naar voor. Het lijkt geen 
opdracht van een koepelorganisatie om 
een centrale aankoopdienst te organi-
seren, maar we kunnen wel ervaringen 
delen, tips geven en regionale initiatieven 
ondersteunen”, zegt Stefaan Van Roey.

“Of de wet op de overheidsopdrachten 
effectief tot een kostenbesparing leidt, 
zou ik nog niet durven te zeggen. Behal-
ve de ervaringen van HospiLim in Lim-
burg ken ik hierover nog maar weinig 
systematische ervaringen. Wie er onge-
twijfeld wel bij varen, zijn de aanbieders 
van vorming en de juridische consul-
tants. De wet verandert immers voort-
durend. Vandaag zijn er drie belangrijke 
manieren om een opdracht te gunnen: 
een aanbesteding, een offerte-aanvraag 
of een onderhandelingsprocedure. Die 
onderhandelingsprocedure is een uit-
zonderingsprocedure die in de praktijk 
echter heel wat mogelijkheden biedt. 
Een recente Europese richtlijn verruimt 
trouwens de mogelijkheden van een 
onderhandelingsprocedure, maar het 
zal nog een tweetal jaar duren voor die 
richtlijn in een Belgische wet gegoten 
is. Er is overigens nog een andere wij-
ziging op komst: naast criteria als prijs 
en kwaliteit zullen ecologische en soci-
ale criteria mogen meespelen. Het blijft 
complex om alles te volgen. Gelukkig 
is er een goede website van de Vlaam-
se overheid: www.bestuurszaken.be/ 
overheidsopdrachten.”

Start met 
eenvoudige dossiers
“Een veel gehoorde tip op onze vormin-
gen: start met enkele kleine, eenvoudi-
ge dossiers. Bijt je tanden niet meteen 
stuk op de moeilijkste dossiers. Strikt 
juridisch gezien moet je natuurlijk alle 
dossiers correct gunnen: elke Belg wordt 
immers geacht de wet te kennen die op 
zijn situatie van toepassing is. Een even-
wichtige pragmatische aanpak is te ver-
kiezen boven helemaal geen aanpak. We 
kunnen niet doen alsof de wet niet be-
staat. We moeten altijd de belangrijkste 

principes eerbiedigen: concurrentie toe-
laten, transparant en objectief toewijzen 
en vooral altijd zorgen voor een sterke 
motivatie van onze keuze van leverancier 
van goederen, diensten of werken.”

“Op beleidsniveau wil de zorg- en wel-
zijnssector een stem krijgen in de 
federale ‘commissie overheidsopdrach-
ten’ (niet te verwarren met de commis-
sie binnen ICURO en Zorgnet Vlaanderen, 
nvdr.). Het is deze federale commissie 
binnen de FOD Kanselarij die de Bel-
gische wetgeving op de overheidsop-
drachten opvolgt en evalueert. Als sec-
tor willen we hier een vinger in de pap, 
zodat rekening wordt gehouden met 
de specifieke realiteit van de zorg- en 
welzijnssector. Ook Europa lijkt open te 

 

FRANK LIPPENS, VOORZITTER  
COMMISSIE OVERHEIDSOPDRACHTEN

“Overal zie je 
samenwerking

groeien”

staan voor feedback vanuit de sector. Er 
zijn signalen dat de Europese Commis-
sie de sector gezondheidszorg zal uitno-
digen om de ervaringen op het terrein 
met de wet op de overheidsopdrachten 
te delen.”

Conclusie? “De zorgeconomie wordt 
globaler, de grenzen tussen privaat en 
publiek vervagen en evoluties in de rich-
ting van concurrentie en transparantie 
kan je niet omkeren. Los daarvan blijven 
we zorgvoorzieningen voor wie goede 
zorg primeert. We mogen de wet op de 
overheidsopdrachten ook niet over-
roepen: de publieke sector werkt er al 
jaren mee. Het is moeilijk, maar zeker 
niet onmogelijk binnen een globaal aan-
koopbeleid”, besluit Stefaan Van Roey.

Frank Lippens is voorzitter van de commissie overheidsop-
drachten van Zorgnet Vlaanderen en ICURO. In Oost-Vlaan-
deren maakt hij met het Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze 
deel uit van een opdrachtencentrale voor ziekenhuizen. “Veel 
voorzieningen worstelen nog met de wet op de overheidsop-
drachten”, zegt Frank Lippens. “Wat we het meest vrezen, 
zijn vertragingen. In de bouw zijn al gevallen bekend van ver-
tragingen door concurrenten die de gunning aanvechten. Dat 
kan veel tijdverlies veroorzaken.”

“Ziekenhuizen zoeken overal naar samenwerking. HospiLim in Limburg is een 
mooi voorbeeld, maar ook in Oost-Vlaanderen hebben de veertien ziekenhui-
zen zich verenigd in een opdrachtencentrale. Dat gaat minder verder dan een 
aankoopcentrale, maar we wisselen onze knowhow uit en spreken elk jaar 
een aantal gemeenschappelijke thema’s af waarrond we werken: telefoon-
centrale, centrale sterilisatie... Voor elk thema duiden we een projectleider 
aan binnen de groep ziekenhuizen die het lastenboek samenstelt en de markt 
verkent. We kunnen daarvoor rekenen op de medewerking van de Provin-
cie Oost-Vlaanderen, die het geheel coördineert en het secretariaat op zich 
neemt. Bovendien deelt de provincie haar expertise met ons. In Oost-Vlaan-
deren hebben we ervoor gekozen om niet samen aan te kopen. Elk ziekenhuis 
blijft dus contractant bij een aankoop. Alleen het voorbereidende werk gebeurt 
gezamenlijk.”
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OVERHEIDSOPDRACHTEN

SAK IN DE LIFT DOOR WET OP OVERHEIDSOPDRACHTEN

Samen aankopen loont
SAK vzw in West-Vlaanderen heeft een lange traditie van samen- 
aankoop voor de zorg. Sinds de wet op de overheidsopdrachten 
van kracht werd, zit de organisatie in een stroomversnelling. Wij 
gingen even luisteren hoe SAK vzw de samenaankoop organiseert 
en of daarbij ook effectief grote besparingen te rapen vallen.

“Het samen aankopen begon 27 jaar 
geleden met vier woonzorgcentra die 
de krachten bundelden om incontinen-
tiemateriaal aan te kopen”, vertelt Tine 
Moerman, gedelegeerd bestuurder van 
SAK vzw. “De organisatie is geleidelijk 
gegroeid als een feitelijke vereniging. 
Pas toen de wet op de overheidsop-
drachten in de zorg- en welzijnssector 
van kracht werd, hebben we van SAK 
een vzw gemaakt. Dat gaf ons een ster-
kere juridische structuur.”

Medewerker Koen Viaene ontfermt zich 
over de bestekken, de contracten en het 
toewijzen van aanbestedingen aan le-
veranciers. “De wet op de overheidsop-
drachten is an sich niet slecht”, vindt hij. 
“We werken in zorg en welzijn in grote 
mate met overheidsmiddelen. Het is te-
recht dat we die middelen correct moe-
ten besteden. Bovendien dwingt de wet 
ons tot een goede voorbereiding en een 
heldere omschrijving van wat we pre-
cies nodig hebben. Het probleem is dat 
de wetgeving nogal abrupt van kracht 
is geworden en veel extra administratie 
vergt, waar geen middelen tegenover 
staan. De toepassing van de wet zou 
voldoende middelen moeten genereren 
door lagere aankoopprijzen.”

Marktkennis
Houdt die redenering steek? Leidt de 
wet op overheidsopdrachten effectief tot 
besparingen? “Als afzonderlijke organi-
satie wordt dat moeilijk”, meent Koen 
Viaene. “De wet is complex en vergt 
een grote expertise. Bovendien moet je 
marktkennis verwerven. Daarin moet je 
eerst investeren. Door samen te werken 
gaat dat een stuk gemakkelijker. Zo kun 
je wel degelijk besparingen realiseren 
die ertoe doen. Met SAK vzw nemen 
we nu bijvoorbeeld alles van voeding 
onder de loep. Dat is een aankoop die 
veel organisaties overlaten aan hun kok. 

Door de voedingsaankoop te bundelen, 
staan we veel sterker tegenover mo-
gelijke leveranciers. Niet alleen wat de 
prijs betreft, maar ook op het vlak van 
kwaliteitseisen. Voeding vertegenwoor-
digt binnen SAK vzw al een waarde van 
15,5 miljoen euro. Daarvoor doet een 
leverancier al eens een extra inspan-
ning, met een mooie besparing voor de 
deelnemende organisaties als gevolg. 
Op andere terreinen valt minder te be-
sparen. Voor incontinentiemateriaal 
bijvoorbeeld zijn de prijzen vandaag al 
scherp, ook omdat SAK vzw die markt al 
jaren bespeelt.”
 
“Nieuwe leden die aansluiten bij SAK 
vzw realiseren sowieso een ferme be-
sparing. Zeker de kleinere organisaties. 
Er is niet alleen de lagere aankoopprijs, 
je moet als individuele voorziening tege-
lijk niet zelf investeren in al die adminis-
tratie en marktkennis. Ook dat betekent 
een forse besparing.”

Sterke reputatie
“SAK vzw heeft doorheen de jaren een 
sterke reputatie opgebouwd”, zegt  
Hilde Quintens van Caritas West- 
Vlaanderen vzw. Zij volgt de leden-
administratie op. “SAK vzw gaat  
ernstig en objectief tewerk. Subjectieve 
voorkeuren spelen niet mee bij toewij-
zingen van contracten. Organisaties 
die aansluiten bij een aankoop moeten 
zich er vooraf toe verbinden effectief bij 
de geselecteerde leverancier te zullen 
aankopen, zonder zicht te hebben op de 
mogelijke leveranciers en de voorwaar-
den. Alleen zo staan we sterk bij poten-
tiële leveranciers: zij hebben de garan-
tie op een bepaald volume van aankoop 
en omzet. Bij de organisaties botst dat 
soms op wat weerstand. Zal de kwaliteit 
wel goed zijn? We hebben vandaag een 
goed contact met onze leverancier, zal 
dat ook zo zijn met de nieuwe leveranci-

er? Dat soort ongerustheid is normaal. 
Maar het is niet omdat je vandaag een 
goede leverancier hebt, dat een andere 
leverancier niet nog beter kan zijn. Le-
den die al een tijdje met SAK vzw sa-
menwerken weten dat ze ons kunnen 
vertrouwen. Wij gaan niet over één 
nacht ijs en pakken elk dossier grondig 
en professioneel aan.”

“Onlangs zijn er ook organisaties bijzon-
dere jeugdzorg, kinderdagverblijven en 
diensten ter ondersteuning van perso-
nen met een handicap lid geworden van 
SAK vzw”, vertelt Tine Moerman. “We 
weten uit ervaring dat dit een en an-
der zal teweegbrengen in die sectoren. 
Organisaties praten erover, vergelijken 
prijzen en constateren dat samen aan-
kopen wel degelijk loont. De ene voor-
ziening brengt de andere met zich mee.”

Dienstverlening
Ondertussen blijft SAK vzw evolueren. 
De vzw wil haar leden ook op andere 
terreinen bijstaan. “De raad van bestuur 
heeft zopas groen licht gegeven om 
voorbeeldbestekken ter beschikking te 
stellen voor kleine projecten. Een mooi 
voorbeeld is het leveren van medicatie 
in eenheidsdosissen. Als wij hierrond 
een centrale aankoop zouden organi-
seren, dan kunnen maar één of twee 
bedrijven hierop inschrijven”, legt Koen 
Viaene uit. “Veel beter is om samen te 
werken met plaatselijke apothekers. Dat 
kun je niet met een groepsaankoop. Wat 
SAK vzw wel kan, is onze organisaties 
advies geven over hoe je een leverancier 
selecteert en hoe je prioriteiten stelt. 
Wij zullen ook zorgen voor een volledig 
uitgewerkt bestek met een stappenplan 
en de nodige toelichting, zodat elke or-
ganisatie dat kan aanpassen aan de ei-
gen situatie. Dat is een andere manier 
van meerwaarde creëren door de krach-
ten te bundelen.”

Om de markt te laten spelen is een vi-
sie op langere termijn nodig, beseffen 
ze bij SAK vzw. “Wij willen niet té groot 
worden”, zegt Tine Moerman. “We rich-
ten ons uitsluitend tot leden van Zorgnet 
Vlaanderen en het Vlaams Welzijnsver-
bond. De reden daarvoor is dat we an-
ders de markt kapot zouden maken. Als 
er maar één aankoopcentrale is, dan 
krijgt op elk domein één leverancier de 
hele markt voor zich. Zo zet je de con-
currentie buitenspel en creëer je een 
monopolie voor de leverancier. Aan het 
einde van de rit zou zich dat tegen de 
voorzieningen keren. Dat is precies wat 
in Nederland gebeurd is: per domein 
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bleven één of twee grote spelers over en 
veel KMO’s kregen geen kansen meer. 
Nu die grote leveranciers de markt voor 
zich hebben, laten ze de prijzen opnieuw 
stijgen en hoeven ze hun best niet meer 
te doen. Dat willen we vermijden door 
zelf niet té groot te worden en door an-
dere aankoopcentrales ruimte te geven. 
Zo blijft de markt gezond.”

SAK vzw is gegroeid uit de ouderensec-
tor en verenigt in West-Vlaanderen on-
dertussen zowat 98% van de vzw-woon-
zorgcentra. Ook uit de andere provincies 
sluiten meer en meer leden aan. Uit de 
ouderenzorg, maar ook uit andere zorg- 
en welzijnssectoren. “Sinds we een vzw 
zijn, is het aantal leden gestegen van 
360 vestigingen tot 600 vestigingen. Als 

de impact van de wet op de overheids-
voorzieningen duidelijker wordt, zal 
het aantal leden allicht nog toenemen. 
Bewust aankopen vergt een investe-
ring. Wij concentreren ons vooral op de 
domeinen waar nog veel te rapen valt 
voor de organisaties. Heb je drie para-
plu’s nodig, dan stap je naar de eerste 
de beste winkel. Veel tijd in voorberei-
ding steken, zal dan weinig of niets op-
brengen. Anders wordt het als het over 
voeding, mobiele telefonie, energie of 
verzorgingsmateriaal gaat”, zegt Hilde 
Quintens.

Enkele tips
Voor organisaties die zelf een aan-
koopcentrale willen beginnen, heeft 

SAK vzw nog enkele tips. “Wij werken 
vanuit een neutrale locatie, met name 
Caritas West-Vlaanderen vzw”, zegt 
Tine Moerman. “Dat versterkt de ob-
jectiviteit. Bovendien streven wij als 
vzw zelf geen winstdoel na. De bijdra-
gen van de leden zijn heel beperkt en 
alle besparingen vloeien naar hen te-
rug. Tegelijk dragen wij als vzw de vol-
le juridische verantwoordelijkheid. Als 
het ooit tot een proces komt, bijvoor-
beeld door een leverancier die het niet 
eens is met een toewijzing, dan zullen 
wij onze verantwoordelijkheid nemen. 
Onze leden blijven op dat moment bui-
ten schot.”

SAK vzw blijft ondertussen investeren 
in een goede dienstverlening. “Op dit 
ogenblik ontwikkelen we een web-
applicatie waarmee onze leden alle 
lopende dossiers zullen kunnen vol-
gen. Die applicatie wordt op 4 decem-
ber voorgesteld in Domein Groenhove 
in Torhout, waar we ook alle gese-
lecteerde leveranciers uitnodigen om 
zichzelf nader voor te stellen aan onze 
leden. Wij zullen die dag ook meer 
duiding geven over de wet op de over-
heidsopdrachten”, rondt Hilde Quin-
tens af. Later worden de voorstelling 
van de webapplicatie en de opleiding 
herhaald op een aantal locaties in an-
dere provincies. 

Koen Viaene, Tine 
Moerman en Hilde 
Quintens van SAK vzw: 
“Bewust aankopen vergt 
een investering. 
Wij concentreren ons 
vooral op de domeinen 
waar nog veel te rapen 
valt voor de leden.”
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COMMUNICATIE

“Dat een oplossing ten   
        gronde van de nieuwe   
  ziekenhuisfinanciering 
          zich opdringt, 
    betekent niet dat we 
       nu bij de pakken 
                  blijven zitten. 

    De patiënt heeft 
            ook vandaag        
   recht op transparantie   
               en een heldere 
       communicatie „

Katelijn Degraeve 
& Lieve Dhaene
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Financiële transparantie 
voor de ziekenhuispatiënt

Ooit al eens een ziekenhuisfactuur proberen te doorgronden? En? 
Wees gerust: u bent niet de enige die er zijn tanden op stuk bijt. Jammer genoeg zijn veel 

patiënten de dupe van dit gebrek aan transparantie. Samen met de ziekenhuizen wil Zorgnet 
Vlaanderen hieraan iets doen. De oplossing ten gronde ligt in een nieuwe, vereenvoudigde 

ziekenhuisfinanciering. In afwachting heeft de sector alvast het opnamedocument, het 
toelichtingsformulier en de factuur grondig onder handen genomen.

“Stel, je bent patiënt en je meldt je ’s 
morgens vroeg bij de opnamedienst 
aan voor een geplande opname. Je hebt 
een nuchtere maag, je bent wat zenuw-
achtig en misschien zelfs angstig, en je 
krijgt een formulier onder je neus met 
de vriendelijke vraag van de opname-
medewerker: ‘Kiest u voor een een-
persoonskamer, mevrouw’? Wel, veel 
patiënten snappen op dat moment niet 
de draagwijdte van hun antwoord en 
hun handtekening. Een betere commu-
nicatie is dringend nodig”, zegt Lieve 
Dhaene, stafmedewerker van Zorgnet 
Vlaanderen.

“De gevolgen kunnen ver reiken”, be-
aamt Katelijn Degraeve. Katelijn was tot 
voor kort stafmedewerker ziekenhuizen 
bij MID, maar is vandaag stafmedewer-
ker bij AZ Delta in Roeselare. “Ik heb 
hier bijvoorbeeld een factuur van een 
NKO-ingreep waarvoor de patiënt vier 
dagen wordt gehospitaliseerd. Kiest de 
patiënt voor een tweepersoonskamer, 
dan betaalt hij een persoonlijk aandeel 
van 88,59 euro voor zijn kamer en 35 
euro voor de ingreep. Neemt de pati-
ent een eenpersoonskamer, dan wordt 
dat 88,59 euro persoonlijk aandeel plus 
148 euro supplement voor de kamer, 35 
euro persoonlijk aandeel plus 843 euro 
ereloonsupplement voor de ingreep. In 
totaal een verschil voor de patiënt van 
bijna 1.000 euro.”

“We kunnen ons uiteraard verschuilen 
achter de hospitalisatieverzekering 
die in veel gevallen alles terugbetaalt, 
maar zo schieten de premies de hoogte 
in en uiteindelijk betalen wij allemaal, 

als burgers en als werkgevers, het 
gelag. Bovendien verdient de patiënt 
meer transparantie. Dat besef leeft al 
lang bij de ziekenhuizen, maar het is 
moeilijk om ten gronde iets te veran-
deren. Dat kan eigenlijk alleen met een 
globale herziening van de ziekenhuis-
financiering, die komaf maakt met de 
afdrachten van artsen, duidelijke tarie-
ven stelt en de ziekenhuizen naar be-
horen financiert. Het is evident dat een 
patiënt die extra luxe wil, daarvoor zelf 
betaalt, maar het zou even vanzelfspre-
kend moeten zijn dat de prijs van de 
ingreep of de behandeling an sich niet 
afhankelijk is van het type kamer dat je 
kiest. Daarvan ziet geen enkele patiënt 
de logica in. Vandaar dat de ziekenhuis-
factuur voor veel patiënten, die vooraf 
onvoldoende geïnformeerd waren, een 
koude douche betekent”, vertelt Lieve 
Dhaene.

Nieuw opname- en  
toelichtingsdocument

“Dat een oplossing ten gronde van de 
nieuwe ziekenhuisfinanciering zich op-
dringt, betekent niet dat we nu bij de 
pakken blijven zitten”, zegt Katelijn De-
graeve. “De patiënt heeft ook vandaag 
recht op transparantie en een helde-
re communicatie. Daarom heeft een 
werkgroep van 25 medewerkers uit 15 
ziekenhuizen zich de afgelopen maan-
den over deze materie gebogen.

Het eerste spoor focust op het opna-
medocument en het toelichtingsdo-
cument. De vorm en inhoud van deze 

documenten liggen wettelijk vast, daar 
kunnen we in principe niet aan raken. 
Toch hebben we met de ziekenhuizen 
beide documenten helemaal herwerkt. 
Van het toelichtingsdocument maken 
wij een soort van scenario dat de opna-
medienst kan doorlopen om de patiënt 
een bewuste en doordachte keuze te 
laten maken. Met dit voorstel zijn we 
naar de FOD Volksgezondheid gestapt, 
die onder impuls van minister Onke-
linx hierover ook een werkgroep had 
opgestart. Ons voorstel is voor 90% 
overgenomen en treedt in werking op 1 
juli 2014. De ziekenhuizen zijn hiervan 
ondertussen op de hoogte gesteld met 
een omzendbrief.”

“Grote aanpassingen zijn er in het toe-
gankelijke taalgebruik en in de struc-
tuur”, vult Lieve Dhaene aan. “Zo is het 
opnamedocument vereenvoudigd en is 
de toelichting uitgebreid met een hel-
dere uitleg die dezelfde rubrieken volgt 
als de factuur. Natuurlijk blijft het een 
complexe materie. Maar we geven pa-
tiënten alle mogelijke handvatten om 
bewuste keuzes te maken. 

In het verlengde daarvan ligt ook ons 
tweede werkspoor: de vorm van de 
factuur. Geef toe: geen mens die een 
ziekenhuisfactuur begrijpt. Het is zelfs 
moeilijk voor wie in een ziekenhuis 
werkt en vertrouwd is met de materie. 
Daarom hebben we in overleg met de 
ziekenhuizen een nieuw en sterk ver-
eenvoudigd model voor de ziekenhuis-
factuur gemaakt. Zo laten we de kolom 
met details over de terugbetaling van 
de ziekenfondsen weg. Dat begrijpen de 
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mensen niet en ze hebben er ook geen 
boodschap aan. Wel belangrijk is dat 
de factuur het totaalbedrag vermeldt 
waarvoor het ziekenfonds tussenkomt. 
Dat is een kwestie van responsabili-
sering van de patiënt. Kiest de patiënt 
voor een tweepersoonskamer, dan kan 
op de factuur ook de kolom met het 
persoonlijk aandeel geschrapt worden. 
Op die manier zijn we er met enkele 
ingrepen in geslaagd de factuur over-
zichtelijker en begrijpelijker te maken. 
Een goed idee is ook om bij de factuur 
een samenvatting te voegen die voor de 
patiënt alles duidelijk op een rijtje zet.”

“We hebben dat model voorgelegd aan 
het RIZIV, waar de Overeenkomsten-
commissie hierover kan beslissen. We 
vragen het RIZIV om een werkgroep op 
te richten, zoals ook de FOD gedaan 
heeft, met alle stakeholders: artsen, 
ziekenfondsen, maar ook de adminis-
tratie, de ziekenhuizen en het Vlaams 
Patiëntenplatform. Iedereen moet mee 
aan boord. We dragen allemaal samen 
de verantwoordelijkheid voor een goe-
de en transparante factuur. We streven 
ernaar om tegen eind dit jaar resultaat 
te halen met het RIZIV.”

Good practices
De voorbije maanden heeft de werk-
groep van Zorgnet Vlaanderen ook heel 
wat goede praktijkvoorbeelden verza-
meld. “Veel ziekenhuizen doen al grote 
inspanningen om zo helder mogelijk 
te communiceren met hun patiënten”, 
zegt Katelijn Degraeve. “Enkele zieken-
huizen werken bijvoorbeeld met een 
vooropname. Op die manier krijgt de 
patiënt alle informatie al enkele weken 
voor de eigenlijke opname en kan hij in 
alle rust beslissen welk kamertype hij 
kiest. Andere ziekenhuizen hebben een 
simulator op hun website geplaatst, 
waarmee patiënten binnen een bepaal-
de vork al een raming van de prijs van 
een ingreep kunnen krijgen.”

“Opvallend is dat noch het ziekenhuis 
noch de arts een totaalbeeld hebben 
van de prijs die de patiënt uiteindelijk 
betaalt”, merkt Lieve Dhaene op. “Het 
ziekenhuis kent de gemiddelde ver-
blijfsduur, de kamerprijs en de forfai-
taire bedragen voor geneesmiddelen, 
medische beeldvorming, klinische bio-
logie; de arts weet hoeveel honorarium 
hij aanrekent en welke materialen hij 
wil gebruiken; de ziekenhuisapotheek 
weet hoeveel die materialen kosten. 
Alle partijen moeten samenwerken als 
we de patiënt correcte informatie willen 

geven. De patiënt zelf durft, ondanks de 
toegenomen mondigheid, meestal nog 
niet zelf aan de arts te vragen hoeveel 
een behandeling of ingreep zal kosten. 
Daarom moeten we zelf het initiatief 
nemen om de patiënt de informatie te 
bezorgen waarop hij recht heeft. Een 
mooi praktijkvoorbeeld is alvast een 
database van een ziekenhuis waarmee 
de artsen op basis van honderden fac-
turen binnen een vork een simulatie 
kunnen maken van de totale kostprijs.”
Op 9 september 2014 organiseert Zorg-

STUDIEDAG

“Wat zal u dat kosten?”
Hoe informeer ik mijn patiënten over de kostprijs van hun opname?

net Vlaanderen een studiedag waar-
op deze goede praktijkvoorbeelden 
worden voorgesteld. Ook het Vlaams 
Patiëntenplatform wordt uitgenodigd. 
Keynote spreker is Corine Jansen, chief 
listening officer van het UMC Radboud 
in Nijmegen. Financiële communicatie 
is complex en daarom moeten we erin 
investeren. Belangrijk is dat ook de 
medewerkers en de artsen zich hier-
van bewust zijn. Maar alles begint na-
tuurlijk bij een gemotiveerde directie, 
besluit Lieve Dhaene.

 
MEER INFORMATIE EN MOGELIJKHEID TOT ONLINE-INSCHRIJVING OP:

WWW.ZORGNETVLAANDEREN.BE, RUBRIEK “ONZE OPLEIDINGEN”

9.40u Welkom

9.50u   De winst van het luisteren. 
 De rol van de patiënt in de   
 zorg. Corine Jansen, Chief  
 Listening Officer, Radboud 
 Nijmegen 
 
10.35u Opnameverklaring en   
 patiëntenfactuur:   
 stand van zaken wetgeving  
 en officiële documenten.  
 Katelijn Degraeve 

 
11u Pauze

11.30u Een patiëntvriendelijke  
 opname: meer dan een  
 document. 

 Els Meerbergen,    
 Vlaamsatiëntenplatform

12.15u Broodjeslunch

13.15u Goede praktijken  
 • Case 1. Werken met  
    vooropname. Ziekenhuis  
    Oost-Limburg 
 • Case 2. Tools voor het  
    maken van prijsramingen.  
    AZ Sint Lucas Brugge 
 • Case 3. Informatie over   
    tarieven op de ziekenhuis- 
    website. Jessa ziekenhuis  
    Hasselt

14.45u Transparante communicatie   
over tarieven en kostprijs:  

 opportuniteiten en valkuilen. 
 Panelgesprek met Peter  
 Degadt, Ri De Ridder, Karen  
 Mullie, Dirk Maes en Marc  
 Van Uytven 

15.30u Afsluiting

PROGRAMMA

PRAKTISCHE INFO

WANNEER? 9 september 2014 
WAAR? Congrescentrum Lamot Mechelen



INTERVIEW MET HUISARTS DR. MAAIKE VAN OVERLOOP VAN DOMUS MEDICA

“We geloven niet in bijkomende 
nomenclatuurnummers, 

we willen een andere organisatie 
en een andere financiering”

HUISARTSEN

Het zijn drukke tijden voor dr. Maaike Van Overloop in Antwerpen. Naast haar huisartsenpraktijk 
en haar opdracht als voorzitter van het artsensyndicaat Domus Medica komen daar nog eens de 

artsenverkiezingen van het RIZIV bovenop. Voor het eerst krijgen Bvas en het Kartel concurrentie. 
Domus Medica wil graag voor de verrassing zorgen. “De twee traditionele syndicaten denken te 

veel vanuit bestaande patronen en durven te weinig vooruitkijken op een termijn van tien jaar. Wij 
pleiten voor verandering”, zegt dr. Maaike Van Overloop.

Op zaterdag 17 mei vierde Domus 
Medica de Dag van de Huisarts met een 
symposium. Eén van de rode draden 
doorheen de presentaties was dat 
het beroep van huisarts sterk onder 
druk staat. Dr. Maaike Van Overloop:  
 
Er zit het jongste decennium een enorme 
evolutie in de taken van de huisartsen. 
Dat komt door de verschuiving van de 
acute geneeskunde naar meer klemtoon 
op chronische zorg. Door de vergrijzing 
veranderen de zorgnoden. Bovendien is 
er een grote uitstroom van huisartsen. 
De generatie babyboomers bereikt de 
pensioenleeftijd en er zijn vandaag 
minder huisartsen dan tien jaar geleden. 
We moeten hetzelfde werk doen met 
minder mensen. Als we dezelfde 
hoge kwaliteit willen aanhouden, dan 
moeten we ons anders organiseren. 
Die evolutie is volop bezig in de 
huisartsenpraktijken. In het ziekenhuis 
laat de specialist de bloedafname 
over aan een verpleegkundige. In de 
huisartsenpraktijk doet de huisarts het 
vaak nog zelf: dat moeten we anders 
proberen te doen. Om de evolutie 
naar een nieuwe organisatie mogelijk 
te maken, moeten we de huidige 
prestatiefinanciering herzien. Chronisch 
zieken staan voor een groot deel zelf in 
voor hun zorg: 1% van de tijd doen ze een 
beroep op een zorgverlener, 99% doen ze 
aan zelfzorg. De huisartsenfinanciering 

moet meer dan vandaag een gemengd 
systeem worden: deels prestatiegericht 
en deels forfaitair. Daarnaast zou het 
goed zijn om incentives voor kwaliteit in 
te bouwen. Vandaag wordt bijvoorbeeld 
een forfaitaire vergoeding voorzien voor 
wie een elektronisch medisch dossier 
(EMD) heeft, zonder de garantie dat dit 
EMD ook effectief gebruikt wordt. Beter 
zou zijn om in verschillende stappen de 
integratie van het EMD in de dagelijkse 
praktijk te belonen. Zo bevorder je echte 
kwaliteitsverbetering.

Het huisartsenberoep staat onder 
druk, maar er is ook een positieve ken-
tering bezig?

Jazeker! De uitdagingen waarvoor we 
staan worden erkend en gevoeld. Ver-
anderingen hangen in de lucht. Tal van 
projecten willen de zorg voor de patiënt 
beter afstemmen. In de regio Genk bij-
voorbeeld, werken de huisartsenkrin-
gen nauw samen met partners uit zorg 
en welzijn in één overlegplatform. Ook 
op het niveau van de huisartsenprak-
tijk zien we vernieuwing: de adminis-
tratie wordt gecentraliseerd, expertise 
wordt ingekocht... Zo zijn er al huis-
artsenpraktijken waar een extern labo 
de bloedafname komt doen of waar 
patiënten gezamenlijk groepseduca-
tie krijgen. We hebben oplossingen op 

maat nodig. Daarom hebben we samen 
met de universiteiten een projectvoor-
stel ‘Assisteo’ ingediend bij de federale 
overheid. Met ‘Assisteo’ willen we huis-
artsenpraktijken ondersteunen in speci-
fieke noden. Is er in een regio een over-
wicht van oudere mensen, dan kan een 
zorgassistent de huisartsenpraktijk on-
dersteunen. Telt een andere regio veel 
migranten, dan kan een intercultureel 
bemiddelaar van pas komen.

In de nieuwe organisatie van de huis-
artsenpraktijk is ook een nauwere sa-
menwerking tussen eerste en tweede 
lijn nodig?

Ik ben daarvan een groot voorstander, 
maar we moeten oppassen dat het bud-
get niet wordt opgeslorpt door nieuwe 
structuren. Subsidiariteit is het centra-
le principe: de juiste zorg voor de juiste 
patiënt op het juiste tijdstip en door de 
juiste zorgverlener tegen de juiste prijs. 
We moeten afspraken maken over wie 
wat doet. Een goede afstemming ver-
hoogt de kwaliteit van de zorg en is kos-
tenbesparend. 

Ik ben een grote fan van ketenzorg. Als 
huisartsen moeten we de horizonta-
le lijn bewaken in het integrated care 
model. Het kan de patiënt niet schelen 
wie de zorg coördineert, als het maar 
gebeurt.
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Maar allicht kan het de huisarts wel 
schelen wie de zorg coördineert?

De discussie over een casemanager of 
een zorgcoördinator moet eerst en voor-
al uitklaren wat de functie van zo iemand 
is. Pas in tweede instantie kunnen we dan 
kijken wie hiervoor het best geplaatst is. 
In veel gevallen zal dat de huisarts zijn, 
maar soms kan het ook iemand anders 
zijn. De patiënt zal zelf wel bepalen wie 
zijn chronische zorg coördineert. Vaak 
zal dat de mantelzorger zijn en voor het 
medische luik valt die meestal terug op 
de huisarts. Gaat het over de hond die 
thuis verzorgd moet worden tijdens een 
ziekenhuisverblijf van de patiënt, dan zijn 
andere instanties beter geplaatst. Alles 
begint met het in kaart brengen van de 
functie van een casemanager. Dat is nog 
niet helder.

Magie
Ondertussen werkt u als voorzitter aan 
een professionalisering van Domus 
Medica. Het project MAGIE staat voor 
‘Meer en Anders Gaan Implementeren 
van Expertise’.

De nood aan professionalisering is hoog. 
Al 50 jaar engageren huisartsen zich op 
allerlei gebieden. Het wordt hoog tijd 
dat we alle aanwezige expertise, kennis 
en ervaring beter coördineren en imple-
menteren. Decennialang hebben we or-
ganisch de ‘koterijcultuur’ laten groeien, 
vandaag hebben we nood aan een nieu-
we architectuur. Een kantelmoment was 
november 2012, toen we met alle stake-
holders van Domus Medica tien kennis-
domeinen hebben bepaald en prioritei-
ten hebben gesteld. Die kennisdomeinen 
zijn clusters van projecten, studies, ver-
tegenwoordiging... die een activiteits-
domein van de huisartsenwerking sa-
menbrengen: Praktijkorganisatie, ICT en 
Huisartsenkringen zijn kennisdomeinen, 
maar ook de Psychosociale zorg.

Over het psychosociale gesproken: de 
vermaatschappelijking van de zorg 
heeft ook gevolgen voor de huisart-
senpraktijk? Waar staat bijvoorbeeld 
de huisarts in de ontwikkelingen onder 
artikel 107 in de geestelijke gezond-
heidszorg?

Artikel 107 komt niet tegemoet aan de 
vraag van huisartsen naar ondersteu-
ning. Een zorgpad vertrekt idealiter 
vanuit de noden van alle partners; in ar-
tikel 107 was dat iets minder het geval. 
Huisartsen voelen zich hierbij minder 
betrokken, omdat het vooral over psychi-

atrie gaat, terwijl huisartsen vooral nood 
hebben aan psychologische ondersteu-
ning. Al staan we natuurlijk wel achter 
de vermaatschappelijking. Of de huisart-
sen er klaar voor zijn? Dat weet ik niet. 
We zijn bereid om onze opdracht op te 
nemen, maar dan moeten we daarvoor 
gewapend zijn. Denk aan gegevensuit-
wisseling: wij zijn de beheerders van het 
systeem, maar de cultuur om gegevens 
te delen is er nog niet. Dat zal tijd vergen. 
Er is nog werk aan de winkel.

In de aanloop naar de Vlaamse, federale 
en Europese verkiezingen heeft Domus 
Medica op zijn website de programma’s 
van de politieke partijen doorgelicht. 
Ook het aantal vermeldingen van het 
woord ‘huisarts’ in het programma 
werd geteld. Groen stak hier met 24 
vermeldingen met kop en schouders 
bovenuit. Toch vermoed ik dat lang niet 
alle huisartsen op Groen hebben ge-
stemd?

(lacht) Als we de statistieken van Artsen-
krant mogen geloven, lag dat inderdaad 
enigszins anders. (Een meerderheid van 
de artsen stemt N-VA, zo bleek uit een 
peiling van Artsenkrant, nvdr.) Wat we van 

de overheid verwachten, is dat de eerste 
lijn en de huisarts een centrale plaats 
krijgen in de gezondheidszorg. We wil-
len dat de overheid in dialoog met de 
huisartsen bekijkt hoe we dat het best 
kunnen realiseren. Het gaat niet op om 
de huisarts met nieuwe opdrachten op 
te zadelen en hem vervolgens aan zijn 
lot over te laten. Uit een studie van de 
Koning Boudewijnstichting blijkt dat de 
huisarts zeer gewaardeerd wordt door 
de bevolking. Dat schept verwachtingen. 
De huisarts verdient het om ondersteund 
te worden. En hij verdient ook gehoord te 
worden in de overlegstructuren. De eer-
ste lijn kan niet alle problemen oplossen.  
Als de federale overheid ons voorstel 
‘Assisteo’ niet inwilligt, verwachten we 
op zijn minst een alternatief voorstel. 
Kijk, in Antwerpen werken de huisartsen 
en het OCMW al drie jaar nauw samen. 
Dan denk je dat dit zich ook vertaalt 
in de beleidsnota’s gezondheidszorg.  
Niet dus. Toch speelt gezondheidszorg 
een cruciale rol in zowat alle beleids-
domeinen. Een beleid voor zwangere 
vrouwen heeft een directe impact op 
de armoede. Wij willen het beleid én de 
huisartsen meekrijgen in dat verhaal van 
integrated care.
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Vernieuwing

U zit vandaag zelf ook in volle verkie-
zingsmodus. Voor het eerst neemt de 
Alliantie Artsenbelang − Domus Medica 
onder de naam AADM deel aan de me-
dische verkiezingen die het RIZIV van 7 
tot 23 juni organiseert. Wat verwacht u 
hiervan?

Het is de eerste keer dat drie syndicale 
groepen naar de stem van de Belgische 
artsen dingen. Bvas en het Kartel krijgen 
er met AADM een uitdager bij. De twee 
traditionele syndicaten denken te veel 
vanuit bestaande patronen en durven te 
weinig vooruitkijken op een termijn van 
tien jaar. De situatie zoals ze vandaag 
bestaat, is uiteraard historisch gegroeid.  
Maar we weten allemaal dat als de af-
drachten van de artsen aan het zieken-
huis er niet waren geweest, we veel 
minder verschillen in inkomens van 
artsen zouden hebben. Bovendien zou 
de link tussen de kosten van het zie-
kenhuis en het budget helderder zijn. 
Nu staan ziekenhuisbeheer en zieken-
huisartsen te vaak in een concurrentiële 
positie. Domus Medica is acht jaar ge-
leden opgericht om de belangen van de 

huisartsen beter te vertegenwoordigen. 
Vandaag pleiten we voor een integrated 
care-model, los van de huidige model-
len. We geloven niet in bijkomende no-
menclatuurnummers: we willen een an-
der systeem, een andere organisatie en 
een andere financiering. Dat nu voor het 
eerst drie syndicaten deelnemen zal hoe 
dan ook een beweging op gang brengen. 
Voor Domus Medica is het belangrijk te 
kunnen deelnemen aan overlegstruc-
turen zoals de Medicomut, zodat we in-
formatie uit eerste hand krijgen en mee 
kunnen wegen op het beleid. Vandaag 
zijn we te afhankelijk van de goodwill van 
anderen. We willen wegen op de veran-
deringen. We willen in debat treden met 
experten van andere disciplines: socio-
logen, economen... Gezondheidszorg 
heeft een link met andere maatschap-
pelijke domeinen, maar het werkt ook 
vice versa. Gezondheidszorg is een door 
en door maatschappelijk thema. Dat 
zien we vandaag te weinig. Ook door de 
versnippering. De eerste lijn wordt op 
Vlaams niveau georganiseerd, maar de 
ziekteverzekering zit federaal.

Uw pleidooi voor een nieuwe organisa-
tie en een nieuwe financiering klinkt 
vooruitstrevend voor een artsensyndi-
caat. Hoe liggen de kansen van Domus 
Medica?

Dit is allemaal niet zo nieuw. Het debat 
loopt al 40 jaar. Vandaag is de nood ech-
ter veel voelbaarder. Heel veel artsen en 
huisartsen delen onze analyse. Ook de 
universiteiten pleiten voor vernieuwing. 
De stemming in de medische verkiezin-
gen is echter niet verplicht. Bovendien is 
er een drempel omdat het aangetekend 
moet gebeuren of online met de nodi-
ge tools. We hebben de deelname aan 
de verkiezingen de voorbije decennia 
dan ook zien dalen van circa 70% naar 
50%. We hopen met het alternatief van 
AADM opnieuw meer artsen te motive-

ren om te stemmen. Natuurlijk doet elk 
syndicaat zijn uiterste best: hoe meer 
stemmen, hoe meer budget. Maar Do-
mus Medica heeft niets te verliezen, we 
vertrekken van nul.

Wat verwacht u als huisartsen van de 
ziekenhuizen en vanuit de ouderen-
zorg?

Voor de ziekenhuizen staat een trans-
parante communicatie tussen artsen en 
huisartsen hoog op ons verlanglijstje. In 
de ouderenzorg zie ik een evolutie waar-
in de CRA (de Coördinerende en Raadge-
vende Arts in een woonzorgcentrum is 
een huisarts, nvdr) een belangrijke rol 
speelt. De CRA heeft veel expertise in de 
zorg voor ouderen. Nu we meer en meer 
thuispatiënten hebben, kan die experti-
se goed van pas komen.

Hoe ziet u de Samenwerkingsini-
tiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg 
(SEL)  verder evolueren?

De Vlaamse overheid moet hier helder-
heid brengen. Voor mij moet een SEL 
vooral strategische beslissingen kunnen 
nemen. In Antwerpen zijn er twee radio-
therapiecentra in ziekenhuizen die op vijf 
kilometer van elkaar liggen. In dat soort 
beslissingen zou een SEL een rol kunnen 
spelen. Een SEL kan een werkbaar ni-
veau zijn tussen de zorgregio en de over-
heid in. Er zijn vandaag echter immense 
verschillen. In Limburg en West-Vlaan-
deren werken de SEL’s zeer goed, in 
Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant vrij 
goed, maar in het grootstedelijk gebied 
Antwerpen lukt het minder. Ik geloof in 
samenwerking met alle partners, met 
de patiënt en voor de patiënt. We hebben 
een gedeelde verantwoordelijkheid. De 
huisarts speelt een belangrijke rol, maar 
hij is niet de enige. We hebben allemaal 
een belangrijke opdracht in de zorg voor 
de patiënt.

Dr. Maaike Van Overloop:  
“Het gaat niet op om de huisarts met 
nieuwe opdrachten op te zadelen en hem 
vervolgens aan zijn lot over te laten.  
De huisarts verdient het om ondersteund 
te worden. En hij verdient ook gehoord te 
worden in de overlegstructuren.”
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ZORGNET VLAANDEREN STELT BREED ACTIEPLAN VOOR

Open je ogen 
voor burn-out

De cijfers liegen er niet om: 6% van de mensen actief in de 
gezondheidszorg kampt met een burn-out, nog eens zoveel loopt 
een ernstig risico om opgebrand te geraken. Maar tegelijkertijd 
rapporteert meer dan 60% ook een grote mate van bevlogenheid. 
Burn-out is een complex fenomeen, waarvoor we de ogen niet 
mogen sluiten. Zorgnet Vlaanderen onderneemt actie.

“We weten ondertussen allemaal hoe 
belangrijk het is om voldoende mede-
werkers aan te trekken in de zorgsector. 
Alle handen zijn noodzakelijk. We heb-
ben er dan ook allemaal belang bij dat 
mensen in de zorg hun job graag doen, 
zonder dat ze op de een of andere ma-
nier zichzelf verliezen en de batterijen 
langzaam maar zeker leeglopen. Want 
dat heeft grote gevolgen voor de persoon 
zelf, maar ook voor zijn directe omge-
ving, de patiënt of cliënt én de werkge-
ver”, zegt stafmedewerker Nico De fauw.
“Als grootste werkgeversorganisatie in 
de zorg wil Zorgnet Vlaanderen een po-
sitieve bijdrage leveren aan deze com-
plexe thematiek. Want burn-out is te 
voorkomen en te genezen. Op 31 maart 
organiseerde Zorgnet Vlaanderen hier-
over een studiedag. In het zog daarvan 
werd een actieplan uitgewerkt met vier 
kapstokken.”

“Een eerste actie is een sensibiliserende 
affichecampagne in alle zorgvoorzienin-
gen. De campagne bestaat uit twee lui-
ken: ‘zorgen voor jezelf’ en ‘zorgen voor 
elkaar’. De eerste affiche ‘zorgen voor 
jezelf’ met een aantal tips is ondertus-
sen verstuurd en wordt op deze pagina’s 
nader voorgesteld met tien getuigenis-
sen uit het werkveld. Het zou mooi zijn 
als deze affiches goed verspreid worden 
in de zorgvoorzieningen en het thema 
burn-out mee bespreekbaar maken.”

“Een tweede actie wordt de vorming en 
opleiding voor leidinggevenden en di-
recties over het detecteren van, omgaan 
met en aanpakken van burn-out in de 
zorg. Vervolgens volgt een handboek 
over burn-out in de zorg, dat uitgege-
ven wordt bij LannooCampus. Ten slotte 
werken we aan een interactieve web-

site met een toolbox met onder meer 
een ‘burnin’-meter en een ‘burnin’-
quickscan. Daardoor kan je zowel op 
individueel als op organisatieniveau zien 
hoe burn-out-gevoelig iemand is en wat 
die persoon eraan kan doen”, zegt Nico 
De fauw. Zorgnet Vlaanderen wil zijn le-
den-werkgevers nauw betrekken bij dit 
actieplan. Het is meteen ook een invul-
ling van de nieuwe wetgeving over psy-
chosociale risico’s op het werk, die van-
af 1 september 2014 van kracht wordt.

VIND JEZELF OKÉ

“Aanvaard  
jezelf 

zoals je bent”

Prof. dr. Erik Franck  
Psycholoog en verpleegkundige van 
opleiding, docent aan de Universiteit 

Antwerpen en verbonden aan het 
Expertisecentrum Psychisch Welzijn van 

de Karel De Grote-Hogeschool.

“Aan de universiteit begeleid ik momen-
teel een doctoraatsstudent die de indi-
viduele kwetsbaarheid voor burn-out 
onderzoekt. Er spelen factoren op drie 
niveaus: op het niveau van de organisa-
tie, jobgerelateerde elementen en indi-
viduele factoren. Vind jezelf oké situeert 
zich op dat individuele niveau. 

Mensen staan vandaag onder een toe-
nemende druk. Perfect zijn lijkt wel de 
nieuwe norm, terwijl we natuurlijk al-
lemaal onze beperkingen hebben. Hoe 
cliché het ook klinkt: we moeten leren 
aanvaarden wie we zijn en wat we heb-
ben. Zowel onze sterktes als onze be-
perkingen. Vandaar: vind jezelf oké. Be-
perkingen zijn eigen aan het mens-zijn. 
Alleen wie zichzelf aanvaardt zoals hij is, 
inclusief de eigen tekortkomingen, voelt 
zich goed in zijn vel.”

BURN-OUT

1
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ONTMOET ELKAAR

“Elkaar echt 
ontmoeten schept 

een band”

 
Philippe De Smet 

Manager patiëntenzorg in PZ  
Onze-Lieve-Vrouw van Vrede in Menen.

“Ik ben zelf nog niet vaak met burn-out 
geconfronteerd in het ziekenhuis, maar 
ik zie wel geregeld mensen op de toppen 
van hun tenen lopen. Ik probeer daar zo 
veel mogelijk aandacht aan te besteden. 
Als het kind van een personeelslid plots 
ziek valt, dan mag die collega van mij 
meteen naar huis, zonder veel adminis-
tratieve poespas. 

Ik wil dat de mensen gelukkig zijn op 
hun werk en dan moet je rekening hou-
den met privésituaties. Ik praat ook veel 
met mijn medewerkers, ook over dingen 
los van het werk. Teambuilding vind ik 
ook heel belangrijk. Het is vandaag niet 
evident om elkaar echt te ontmoeten. 
Zelfs tijdens een koffiepauze heeft ie-
dereen al snel zijn smartphone in de 
hand. Communiceren doen we voor een 
groot stuk online of via sms. Dat kun je 
niet tegenhouden. Toch is het directe 
contact en het actief luisteren en praten 
met elkaar onvervangbaar. Elkaar echt 
ontmoeten schept een band. Daar voe-
len we ons allemaal beter bij.”

2

DOE IETS NIEUWS

“Succesvolle 
projecten zorgen

voor een positieve 
boost”
Chris Hollands 

Hoofdverpleegkundige op een afdeling 
orthopedie-traumatologie in GZA 

Antwerpen campus Sint-Augustinus.

“Het voorkomen van een burn-out bij 
medewerkers begint aan de basis: met 
goede mentoren werken aan een sterke 
begeleiding van de studenten. Zo krijg 
je gemotiveerde mensen. Uiteindelijk 
moeten wij acht uur per dag met elkaar 
samenwerken. Een goede verstandhou-
ding en sfeer zijn daarom cruciaal. Ik or-
ganiseer af en toe een activiteit voor de 
collega’s. Dat bevordert de groepssfeer. 
Ik probeer mensen ook de ruimte te ge-
ven om zo veel mogelijk zelf hun werk te 
organiseren. Op tijd en stond iets nieuws 
aanpakken, houdt het enthousiasme 
erin. Zo hebben we onlangs een nieuw 
programma ‘rapid recovery van de to-
tale knieprothese’ geïntroduceerd met 
goede resultaten. Dat zorgt voor een 
positieve boost onder de medewerkers. 
Ook het werkplekleren dat we vorig jaar 
invoerden, scoort goed. Derdejaarsstu-
denten lopen negen weken stage en ne-
men na een intensieve opleiding 11 van 
de 33 bedden op de afdeling voor hun re-
kening. De studenten werken onder su-
pervisie van een verpleegkundige, maar 
moeten alles zelf doen. Ook als iemand 
van hen ziek valt, moeten ze zelf een 
vervanger zoeken. Dat soort innovatieve 
projecten valt zeer goed in de groep. Het 
houdt ons wakker en geeft ons positieve 
energie.”

3

GENIET VAN 
DE KLEINE DINGEN

“Spanning en 
ontspanning in 

balans brengen”

Hilde De Man 
Verantwoordelijk voor de 

psychosociale dienst van IDEWE.

“Het aantal werknemers dat zich bij ons 
aanbiedt met een probleem van burn-
out is het afgelopen jaar verdubbeld. Wij 
bieden geen begeleidingstraject aan bij 
een echte burn-out, maar wel een drie-
tal ondersteunende gesprekken in de 
fase van overbelasting. 

In die fase proberen we de oorzaken van 
de overbelasting in kaart te brengen en 
op één van de werkgerelateerde kerndo-
meinen die we herkennen dieper in te 
gaan. Zo verlagen we de drempel naar 
verdere hulpverlening, als die nodig zou 
blijken. Soms verwijzen we door naar 
een therapeut of een loopbaanbegelei-
der. Mensen die in een burn-out dreigen 
te verzeilen hebben het vaak moeilijk 
om spanning en ontspanning voldoende 
af te wisselen. Ze kunnen zich nauwe-
lijks nog ontspannen. Ze moeten terug 
op zoek naar dingen die ze graag doen, 
waarvan ze echt kunnen genieten. Vaak 
zijn het kleine dingen die je leven terug 
in balans kunnen brengen: eens met 
vrienden afspreken, sporten, vrijwilli-
gerswerk... Wie onder druk staat, laat 
immers vaak net die dingen vallen die 
hij het meeste nodig heeft om voort te 
kunnen doen. Genieten van de kleine 
dingen hoort daar zeker bij.”

4



zorgwijzer   |   24

HOU ZORGEN NIET VOOR 
MORGEN, PRAAT

“De chronische
stress neemt toe”

Machteld Thiry 
HR-manager in 

PZ Asster in Sint-Truiden.

“Zelfs in een psychiatrisch ziekenhuis 
blijkt burn-out nog vaak een taboe te 
zijn. We proberen bewust om het the-
ma bespreekbaar te maken. Mensen 
moeten durven aangeven als het even 
te veel wordt. Als we vermoeden dat er 
iets broeit, nemen we zelf het initiatief. 
Samen met IDEWE hebben we een vra-
genlijst over psychosociale belasting 
afgenomen en we werken nauw samen 
met de arbeidsgeneesheer. 

Op afdelingsniveau vragen we de afde-
lingshoofden om alert te zijn op signa-
len. In functioneringsgesprekken wordt 
expliciet gepeild naar het welbevinden 
van de medewerkers. Natuurlijk is de 
werkdruk hoog. In een psychiatrisch 
ziekenhuis word je geconfronteerd met 
zwaar zieke mensen die een beroep 
doen op jou. Geregeld is er dreiging van 
agressie. Vooral nu minder zwaar zieke 
patiënten door mobiele teams aan huis 
geholpen worden, verhoogt de zorg-
zwaarte en daarmee de druk. Er zijn 
meer crisissen. De chronische stress 
neemt toe. We organiseren uiteraard 
intervisies en er is veel aandacht voor 
collegiale opvang. Iedereen kan op onze 
steun rekenen. Praten is ontzettend 
belangrijk. Niemand hoeft zijn zorgen       
alleen te dragen.”

5

VRAAG HULP

“Een cultuur van 
zorg voor elkaar”

Ingrid Stuyck 
Zorgcoördinator in 

het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel.

“Ik ben lid van het intern opvangteam 
voor medewerkers die tijdens het werk 
met een schokkende gebeurtenis wor-
den geconfronteerd. Het kan gaan over 
agressie, bedreiging, ernstige automu-
tilatie, suïcide of een poging daartoe, of 
erg aangrijpende verhalen van patiën-
ten. Een cultuur van zorg voor elkaar 
is noodzakelijk in deze context. Als een 
medewerker of een team een schok-
kende gebeurtenis meemaakt, biedt het 
opvangteam steun via een individueel 
gesprek of een teamgesprek en geeft 
het informatie over normale reacties. 
Die erkenning wordt erg op prijs gesteld 
door de medewerkers. Het is belangrijk 
hieraan de nodige aandacht te geven, 
des te meer omdat zorgverleners van 
nature uit niet gemakkelijk hulp vragen. 
Spijtig genoeg wordt dat door sommi-
gen nog altijd als een teken van zwakte 
beschouwd of als het niet-aankunnen 
van de job. Leidinggevenden hebben 
hierin een cruciale opdracht: van hen 
wordt verwacht dat zij opmerkzaam 
en betrokken zijn om bij kritische inci-
denten adequaat te reageren naar hun 
medewerkers. Ook moeten we in onze 
voorzieningen de drempel verlagen om 
over chronische stress en burn-out te 
praten. Dat kan door het thema zelf ter 
sprake te brengen, door opleiding te ge-
ven, door het evident te vinden dat me-
dewerkers hulp vragen. Hulp vragen is 
goed en collega’s zijn meestal direct be-
reid om hulp te bieden. Dus: aarzel niet 
om een beroep te doen op je collega’s of 
leidinggevenden.”

6 7

BEWEEG

“Agenda’s afstemmen 
om toch maar te 

kunnen joggen”
Annelies Heens 

Directeur Personeel en Organisatie van 
het Mariaziekenhuis Noord-Limburg.

“Ook in het Mariaziekenhuis is burn-
out een actueel thema. Als er signalen 
zijn dat mensen op hun grens zitten, 
proberen we hiermee aan de slag te 
gaan. Voldoende bewegen vind ik een 
heel goede tip. Zelf probeer ik ondanks 
de drukte van drie kindjes en een man 
twee keer per week te joggen. 

Het is soms wat puzzelen en agenda’s 
afstemmen met mijn man, maar met 
wat goede wil lukt het. Als het niet 
anders kan, sta ik in het weekend ’s 
morgens wat vroeger op om te gaan 
lopen voor de anderen wakker zijn. Dat 
is dan een uurtje voor mezelf. Lopen is 
ook heel gemakkelijk als sport: je trekt 
je kleren aan en je bent vertrokken. Ook 
al heb ik soms niet veel zin of voel ik me 
wat moe, toch zet ik door. Achteraf geeft 
me dat een heel goed gevoel. Ik zou het 
iedereen aanraden, zeker wie zittend 
werk heeft zoals ikzelf.”
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OP TIJD EEN TIME-OUT

“Een half uur 
vakantie per dag”

Ilse Janssens 
HR-coördinator bij Emmaüs.

 
“De zorgsector is bij uitstek een risico-
sector voor burn-out. We werken met 
bevlogen mensen die niet altijd veel re-
gelruimte krijgen. Met de nieuwe cam-
pagne gaan we een plan opstellen. Al 
doen we vandaag ook al een en ander. 
Leidinggevenden hebben hierin een be-
langrijke opdracht. Hoe sneller we signa-
len van burn-out opsporen, hoe beter we 
kunnen helpen. Ik geloof in het inzetten 
van mensen op hun sterktes. Medewer-
kers de kans geven om hun talenten te 
ontwikkelen, werkt heel waarderend. 
Ook collega’s onder elkaar kunnen veel 
doen om burn-out te voorkomen. Hoe 
bespreekbaarder burn-out wordt, hoe 
beter. Op tijd een time-out nemen is no-
dig, maar niet voor iedereen evident. Be-
zige bijen en perfectionisten hebben het 
er moeilijk mee om het werk even los te 
laten. Sommigen eten zelfs hun boter-
ham achter de pc, ze nemen nauwelijks 
pauze. Terwijl het beter is om op gere-
gelde tijdstippen even te ontspannen en 
daarna met nieuwe energie terug aan de 
slag te gaan. Of zoals de CM-campagne 
Pluk je geluk het formuleerde: gun jezelf 
een half uur vakantie per dag. Het is een 
kwestie van kiezen. Vandaag voelen ou-
ders zich snel schuldig. Als we een boek 
lezen of shoppen zonder de kinderen, be-
kruipt ons al een schuldgevoel. Weet je, 
ik heb nooit verse soep gemaakt en toch 
denk ik dat ik een goede moeder ben. In 
plaats van ‘kiezen is verliezen’ opteer ik 
voor de leuze ‘kies en bemin je keuzes’.”

EET GEZOND

“Elke fase van burn-
out vertaalt zich in 
ons eetgedrag”

An Vandeputte 
Coördinator van het 

Expertisecentrum Eetexpert.

“Expertisecentrum Eetexpert is opge-
richt op vraag van minister Jo Vandeur-
zen. Onze opdracht is om professionals 
uit de eerste, tweede en derde lijn te 
ondersteunen bij de aanpak van eet- 
en gewichtsproblemen. We bieden ook 
steun aan beleidsactoren en informeren 
de pers. Centrale thema’s voor ons zijn 
welbevinden, het zich goed voelen in 
zijn vel, een sterk zelfbeeld... Dan kom 
je snel bij een thema als burn-out. Als 
mensen over hun grenzen gaan, lopen 
ze vast. Dat vertaalt zich in onze eetge-
woontes. In elke fase van een burn-out-
proces zien we typisch eetgedrag. Bij 
een beginnende burn-out zijn we te 
toegewijd bezig, waardoor we onszelf 
op het tweede plan stellen. Eten doen 
we al rondlopend of we slaan al eens 
een maaltijd over. De oplossing hier is 
opnieuw structuur aan te brengen in je 
eetgedrag. In een tweede fase komen de 
signalen dat het zo niet verder kan. We 
hebben geen puf meer om iets klaar te 
maken: we kopen kant-en-klare maal-
tijden of fastfood. We moeten proberen 
in deze fase opnieuw van onze maaltij-
den te genieten. In de derde fase van 
burn-out zijn we vastgelopen en zijn 
er signalen van depressie. We hebben 
geen eetlust meer. Een goede tip is dan 
om alsnog te proberen om elke dag tijd 
te maken om aan tafel te gaan, zelfs al 
hebben we geen zin in eten. Doe voor-
af boodschappen en probeer jezelf een 
‘verwenmoment’ te gunnen. 

8

MAAK KEUZES

“Tijd nemen om 
nieuwe energie te 

tanken”
Prof. dr. Lode Godderis 

Docent aan de afdeling Arbeids-, 
Milieu- en Verzekeringsgeneeskunde 

(KU Leuven) en directeur van de dienst 
Onderzoek en Ontwikkeling 

bij Groep IDEWE.

“Burn-out is een teken van een tekort 
aan energie en van emotionele uitput-
ting. Wie meer doet dan hij aankan, 
komt vast te zitten. Het is belangrijk om 
keuzes te maken. Sommige activiteiten 
vergen energie, andere activiteiten ge-
ven ons net extra energie. 

Als we ons 200% inzetten op het werk, 
thuiskomen en ons volledig laten op-
slorpen door de kinderen, ons daarna 
nog verplicht voelen om te sporten en 
met vrienden uit te gaan en ondertussen 
voortdurend op onze smartphone zitten, 
dan verbruiken we de hele dag door al-
leen maar energie, zonder bij te tanken. 
We moeten kiezen waarin we energie 
willen stoppen en waaruit we energie 
kunnen halen. Die keuze hangt af van 
mens tot mens, van wat iemand graag 
doet. We hebben maar 24 uur per dag en 
we moeten de nood aan rust respecte-
ren en tijd voor onszelf inbouwen.”

9 10
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Eind 2012 stelde Zorgnet Vlaanderen 
PREZO Woonzorg voor, een integraal 
kwaliteitssysteem voor zelfevaluatie, 
kwaliteitsverbetering en certificering 
in de woonzorg. Sindsdien gingen  19 
woonzorgcentra in een pilootproject 
met het model aan de slag. Binnenkort 
is ook de ICT-tool voor PREZO Woon-
zorg klaar voor gebruik. De gebruiks-
vriendelijke softwaretoepassing werd 
ontwikkeld door Pyxima, die hiervoor 
een overeenkomst afsloot met Zorgnet 
Vlaanderen.  

Pyxima werkt als softwarebedrijf al 
tien jaar voor de zorgsector.  De webap-
plicatie van PREZO Woonzorg zal de 
zorgvoorzieningen  als het ware een 
‘dashboard’ bieden om hun kwaliteits-
beleid te monitoren. Het systeem werkt 
met ‘prestaties’, doelstellingen, zelf-
evaluaties, indicatoren, borg- en verbe-
terprojecten en tools… Kortom: met de 
hele PDCA-cyclus gericht op voortdu-
rende kwaliteitsverbetering. In totaal 
bestrijkt PREZO Woonzorg 60 presta-
ties. Die zullen gaandeweg allemaal in 
het programma geïntegreerd worden”, 
vertelt Bert Paepen, mede-oprichter 
van Pyxima.

De softwareondersteuning is een cruci-
ale factor om van PREZO Woonzorg een 
succes te maken. De ontwikkeling van 
de software gebeurde dan ook in nauwe 
samenwerking met de woonzorgcentra 
in het PREZO Woonzorg-pilootproject. 
“Wij participeren aan het maandelijks 
overleg van de pilootvoorzieningen”, 
bevestigt CEO Stephan Engelen. “We 
hebben goed geluisterd en geobser-
veerd hoe de voorzieningen met PREZO 
Woonzorg omgaan. Elke voorziening 
integreert PREZO Woonzorg op haar 
manier in de dagelijkse context van het 
werk. Directie en bestuur, verpleeg-
kundigen, verzorgenden en andere me-
dewerkers gaan er elk op hun niveau 
mee aan de slag. PREZO Woonzorg is 
een organisatiebreed kwaliteitsmodel. 
Softwarematig moet zich dat vertalen 
in een gebruiksvriendelijk en flexibel 
systeem, dat aan ieders wensen en ver-
wachtingen beantwoordt.”

Samenhang met  
andere systemen

Pyxima is met de software voor PREZO 
Woonzorg niet aan zijn proefstuk toe. 
Het bedrijf ontwikkelde onder meer 
de software voor BelRAI. Sinds twee 
jaar brengt de firma onder de naam 
Pyxicare een eigen toepassing voor 
mobiele zorgevaluatie op de markt. 
“Pyxicare is geen elektronisch cliën-
tendossier”, vertelt Bert Paepen. “Het 
brengt op een tablet aan bed of in de 
thuissituatie de zorgnoden van de cli-
ent in kaart: wat kan hij nog en wat niet 
meer. Het lijkt misschien evident dat 
elke verpleegkundige dat weet, maar 
de praktijk leert dat het niet altijd zo 
simpel is. Bovendien volgt Pyxicare de 
cliënt en niet de zorgvoorziening. Dat 
is een wezenlijk verschil. We kunnen 
de cliënt volgen tijdens een opname in 
het ziekenhuis maar evengoed in zijn 
thuissituatie. “We beseffen goed dat 
er heel wat op de voorzieningen af-
komt”, vult Stephan Engelen aan. “Er 
is het elektronisch bewonersdossier, 
de registratie van indicatoren en tevre-
denheid, en nu ook PREZO Woonzorg. 
Het is een voordeel wanneer alles kan 
samenkomen in één geïntegreerd ge-
heel. Dat is de sterkte van Pyxima: wij 
zorgen ervoor dat BelRAI, de Vlaamse 
referentiekaderindicatoren, Pyxicare, 
het elektronisch bewonersdossier én  
PREZO Woonzorg met elkaar verbon-
den zijn. Dat biedt zowel voor de voor-
zieningen als voor de bewoners voorde-
len. Onderzoek toont dat we daarmee 
de efficiëntie sterk kunnen verhogen.”

“Kort gezegd bieden wij de zorgvoor-
zieningen drie voordelen”, zegt Bert 
Paepen. “Ten eerste brengen wij de 
ICT dicht bij de patiënt en de bewoner 
dankzij onze mobiele toepassingen met 
tablets en de mogelijkheid om ook off-
line te werken. Ten tweede hechten we 
veel belang aan snelheid en gebruiks-
vriendelijkheid. BelRAI invullen op een 
website duurt ongeveer anderhalf uur. 
Met Pyxicare kan het bij een eerste re-
gistratie in amper een half uur. Dat is 

veel tijd bespaard. En ten derde zorgen 
wij met koppelingen voor hergebruik 
van de gegevens. Zo volstaat het om 
iets één keer te registreren en in alle 
toepassingen te gebruiken.”

“Woonzorgcentra zetten sterk in op 
kwaliteit, maar het blijft een complex 
geheel”, stelt Stephan Engelen. “Je 
hebt de objectieven van de bewoners, 
de prioriteiten van de zorgverstrek-
kers, de doelstellingen van de voorzie-
ning en de inbreng van de arts. Om dit 
goed te managen is een evidence based 
systeem nodig, dat werkt op basis van 
feiten en niet van meningen. Op die ma-
nier kunnen we ook de rol van de ver-
pleegkundigen versterken.”

“De samenhang van de systemen laat 
een verbetercyclus op alle niveaus toe. 
De resultaten uit PREZO Woonzorg op 
organisatieniveau kunnen terugvloeien 
naar het bestuur van het woonzorgcen-
trum om het beleid te bepalen, maar 
ook naar de werkvloer met de nodige 
instrumenten om aan de slag te gaan.”

Open platform
PREZO Woonzorg is echter ook en 
vooral een open platform, bevestigt 
stafmedewerker Roel Van de Wygaert 
van Zorgnet Vlaanderen. Er zijn hier-
over duidelijke afspraken gemaakt met 
Pyxima. Welk bewonersdossier een 
woonzorgcentrum ook heeft, het moet 
altijd gekoppeld kunnen worden aan de 
PREZO Woonzorg-software. De woon-
zorgcentra die voor PREZO Woonzorg 
kiezen, hoeven dus niet automatisch 
ook te werken met Pyxicare.  “Pyxica-
re is en blijft een afzonderlijk pakket, 
maar wij zorgen uiteraard wel voor een 
goede integratie. Wie start met PRE-
ZO Woonzorg en later ook voor Pyxi-
care kiest, zal zich meteen thuis voe-
len in het programma”, zegt Stephan  
Engelen.

Implementatie
De eerste implementatiefase bij drie 

RELEASE SOFTWAREPAKKET PREZO WOONZORG

Software verhoogt efficiëntie 
integraal kwaliteitsbeleid
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woonzorgcentra is ondertussen achter 
de rug”, zegt Bert Paepen. “In de zomer 
breiden we uit tot de 19 woonzorgcentra. 
Vanaf oktober doen we dan een brede uit-
rol van de eerste fase, in december volgt 
de tweede fase. Het einddoel is om de 60 
prestaties en de diverse functionaliteiten 
van PREZO Woonzorg in één geheel te 
krijgen.”

“Om het de woonzorgcentra zo gemak-
kelijk mogelijk te maken, kiezen we voor 
drie niveaus: een instapniveau, een door-
groeiniveau en een excellentieniveau. 
De software groeit met andere woorden 
mee op het tempo van de woonzorg-
voorziening bij de integratie van PREZO 
Woonzorg in de eigen organisatie.”

“Het is belangrijk dat woonzorgcen-
tra stapsgewijs leren werken met het 
kwaliteitssysteem”, vindt ook Roel Van 
de Wygaert. “Het instapniveau is ge-
koppeld aan de Vlaamse indicatoren 
en het referentiekader van de overheid. 
Dat is de basis. Maar uiteindelijk kun-
nen woonzorgcentra die dat wensen 
PREZO Woonzorg organisatiebreed 
inzetten voor een integraal kwaliteits-
beleid. Elke organisatie die kiest voor 
PREZO Woonzorg vat een tocht aan op 
weg naar excellentie, binnen de eigen 
mogelijkheden en op een tempo dat de 
organisatie zelf aankan.”

De PREZO Woonzorg-software wordt op 
dit moment in samenwerking met de 
pilootvoorzieningen van Zorgnet Vlaan-
deren ontwikkeld en getest. Op 8 okto-
ber 2014 is er de officiële release.

Vanaf september organiseert Zorgnet 
Vlaanderen opleidingen voor de woon-
zorgcentra die interesse tonen om met 
PREZO Woonzorg aan de slag te gaan. Er 
komen online leertools om de software 
te leren kennen. Samen met Pyxima 
wordt ook een helpdesk geïnstalleerd.

Pyxima zal de PREZO Woonzorg-soft-
ware aan de woonzorgcentra aangeslo-
ten bij Zorgnet Vlaanderen en de VVSG
in een abonnementsformule op jaarba-
sis aanbieden op drie niveaus: het
instapniveau, het doorgroeiniveau en het
excellentieniveau.

“Woonzorgcentra hoeven niet te wach-
ten tot oktober om met PREZO Woon-
zorg van wal te steken”, zegt Roel Van de  
Wygaert. “Heel wat voorzieningen heb-
ben ondertussen een driedaagse work-
shop PREZO Woonzorg gevolgd. De 
interesse is groot. Meer en meer woon-
zorgcentra kiezen bewust voor een sys-
teem dat aanstuurt op integrale kwali-
teit. Met de 19 pilootvoorzieningen zijn 
we ondertussen anderhalf jaar op weg. 
We hebben dit jaar 43 van de 60 pres-
taties geïmplementeerd. Veel andere 
voorzieningen wachten nu op de ICT-tool 
om van start te gaan. Die software komt 
er nu aan. 

Wie er van in het begin bij wil zijn, kan 
best tijdig starten met de voorbereiding. 
In de loop van de zomer ontvangen alle 
woonzorgcentra een informatie brochure 
over PREZO Woonzorg. Daarin zal —
naast talrijke getuigenissen en ervarin-
gen vanuit de pilootprojecten— onder 
meer ook een checklist te vinden zijn 
met de randvoorwaarden die voldaan 
moeten zijn om te starten met PREZO 
Woonzorg.

Bert Paepen en Stephan Engelen van Pyxima: 
“De samenhang van alle systemen laat een verbeter-

cyclus op alle niveaus toe. De resultaten uit PREZO 
Woonzorg op organisatieniveau kunnen terugvloeien 

naar het bestuur van het woonzorgcentrum om het 
beleid te bepalen, maar ook naar de werkvloer om 
met de nodige instrumenten aan de slag te gaan.”

MEER INFORMATIE OVER PREZO WOONZORG?  
Neem contact met Roel Van de Wygaert, rvdw@zorgnetvlaanderen.be 

Meer informatie over de PREZO Woonzorg-software: info@pyxima.com 
De opleidingskalender voor PREZO Woonzorg is binnenkort  raadpleegbaar op 

www.zorgnetvlaanderen.be, rubriek “onze opleidingen"

ICT-TOOL PREZO WOONZORG 
WELDRA BESCHIKBAAR
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GGZ

PSYCHOTHERAPEUTISCHE INTERVENTIES VOOR OUDEREN IN DE THUISZORG

“We respecteren en valoriseren 
elkaars expertise”

“Acht jaar geleden lanceerde de fede-
rale overheid een oproep voor projec-
ten die organisaties samenbrachten 
met de eerste lijn in de zorg voor een 
persoon met een psychisch probleem”, 
vertelt Mimi Deboiserie, directeur van 
CGG PassAnt. “Toen hebben CGG Pas-

sAnt, CGG Vlaams-Brabant Oost en het 
Samenwerkingsinitiatief Eerstelijns-
gezondheidszorg (SEL) voor het eerst 
de krachten gebundeld. Vier jaar later, 
in 2010, stapten we samen in het fede-
rale ‘P3 Zorgvernieuwingsproject’. Dat 
was de start van PIOT. Het project richt 

zich tot ouderen, een groep die niet ge-
makkelijk de weg vindt naar de centra 
voor geestelijke gezondheidszorg. Twee 
doelstellingen staan voorop: het helpen 
van mensen in de thuissituatie en het 
ondersteunen van hulpverleners in de 
thuissituatie. Die hulpverleners komen 

Ouderen die thuis wonen, kampen dikwijls met fysische beperkingen, maar ook met psychische 
problemen. In Vlaams-Brabant slaan de centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG’s) en actoren 
uit het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) al enkele jaren de handen in 
elkaar. Met PIOT brengen ze Psychotherapeutische Interventies voor Ouderen in de Thuiszorg.

Anne Roekens, Mimi Deboiserie, Veerle Van Vlierberghe en Bert 
Van der Stappen: “Samenwerking tussen de eerstelijnszorg 
en het CGG kan het verschil maken. De psychotherapeut 
die aan huis gaat, kan op zijn beurt altijd terugvallen op het 
multidisciplinaire team van het CGG. Waar nodig kan er feedback 
komen van een psychiater. Zo krijgt de eerstelijnshulpverlener 
een sterk team achter zich, met een psychotherapeut die 
outreachend aan huis komt en een multidisciplinair team dat 
ondersteunend werkt.”



29   |   juni 2014

vaak in complexe situaties terecht. Zo 
is het niet altijd duidelijk of een oudere 
depressief is dan wel gewoon een beetje 
gelaten. Wanneer moet je ingrijpen? Of 
wat te doen als er relatieproblemen zijn 
bij een ouder koppel, waarbij psychische 
of fysieke pijn komt kijken?”

“Onlangs was er een vrouw met een on-
verwerkt verleden”, herinnert project-
coördinator Veerle Van Vlierberghe van 
de Christelijke Mutualiteit zich. “Als de 
verzorgende bij die dame was, weende 
zij aan een stuk door. We hebben toen 
met alle betrokken hulpverleners een 
gezamenlijke aanpak afgesproken. Dat 
is nodig, zowel voor de hulpverleners als 
voor de vrouw in kwestie.”

Kortdurende interventies
“De doelgroep van PIOT zijn 60-plus-
sers die door fysieke, psychische of lo-
gistieke beperkingen zelf niet in staat 
zijn om naar een CGG te komen”, ver-
duidelijkt Anne Roekens, directeur CGG 
Vlaams-Brabant Oost. “Zo zijn er oude-
ren die thuis niet weg kunnen omdat ze 
voor hun partner met dementie zorgen. 
Na vier jaar project weten we dat we 
er met PIOT wel degelijk in slagen die 
moeilijke doelgroep te bereiken. Er is 
zelfs een wachtlijst. Onze interventie is 
kortdurend. We gaan uit van maximum 
15 gesprekken, wat in 77% van de ge-
vallen ruimschoots volstaat. Waar no-
dig gaan we tot 30 gesprekken. Soms 
starten we een interventie met enkele 
huisbezoeken, tot de drempel voldoende 
laag is om de mensen toch zelf naar het 
CGG te laten komen.”

“Het is voor hulpverleners in de eerste 
lijn een grote ondersteuning te weten 
dat ze een beroep kunnen doen op de 
outreachende expertise van een CGG”, 
zegt Bert Van der Stappen, voorzitter 
van het SEL. “Samen kunnen eerste-
lijnshulpverleners en psychotherapeu-
ten de kwaliteit van leven van deze men-
sen sterk verbeteren, waardoor ze ook 
langer thuis kunnen blijven wonen.”

“We vullen elkaar vaak goed aan”, be-
aamt Anne Roekens. “De eerstelijns-
zorg richt zich vooral op het bieden van 
hulp – het ‘doen voor de cliënt’ – terwijl 
de psychotherapeut vanuit een emanci-
patorische visie focust op de aanwezige 
krachten in de cliënt zelf.” “Zonder PIOT 
ontbrak er een schakel in de hulpver-
lening”, meent Bert Van der Stappen. 
“Er zijn heel wat psychotherapeutische 
noden bij ouderen in de thuissituatie: 
depressie, angst... De eerstelijnszorg 

herkent deze problemen, maar heeft de 
expertise van een CGG nodig. Is die aan-
vullende expertise er niet, dan dreigen 
oudere mensen sneller naar een woon-
zorgcentrum te moeten verhuizen of 
daalt hun kwaliteit van leven drastisch.”

Plaats voor de mantelzorger
“In ons verhaal maken we ook plaats 
voor de mantelzorger. Die moet vaak 
veel dragen en verdragen. De mantel-
zorger heeft nood aan ondersteuning. 
Dat bevestigt een groot onderzoek 
dat de universiteiten op vraag van het  
RIZIV momenteel uitvoeren. Uit voor-
lopige resultaten leren we dat psycho-
therapeutische interventies de grootste 
meerwaarde bieden. Niet alleen voor 
de kwaliteit van leven van de cliënt en 
de mantelzorger, maar ook wat koste-
nefficiëntie betreft”, zegt Bert Van der 
Stappen.

“Vanuit PIOT wordt geregeld een MDO 
PSY, een ‘multidisciplinair overleg 
voor personen met een psychiatrische 
problematiek’ aangevraagd. Als ver-
schillende hulpverleners bij een cliënt 
thuis langskomen, is afstemming geen 
overbodige luxe. Hulpverleners moeten 
aan één zeel trekken. Als een oudere 
thuis een depressie heeft en de part-
ner-mantelzorger lijdt daaronder, dan 
gaat de psychotherapie vaak met beiden 
aan de slag. Een oplossing zou kunnen 
zijn dat de mantelzorger iets meer af-
stand neemt. Als dat zo is, dan is het 
belangrijk dat alle hulpverleners – de 
thuisverpleegkundige, de verzorgende, 
de maatschappelijk werker, de psycho-
therapeut... – op één lijn zitten en het-
zelfde verhaal brengen naar de cliënt en 
naar de mantelzorger. Maak je hierover 
geen afspraken, dan is de kans groot 
dat cliënt en mantelzorger tegenstrijdi-
ge signalen krijgen en daar is niemand 
bij gebaat. In het MDO PSY heeft elke 
hulpverlener zijn inbreng. Elk speelt zijn 
rol vanuit zijn expertise en ervaringen. 
Samen komen we tot één besluit, waar-
naar we dan allemaal handelen.”

“Een mooi voorbeeld is een vrouw die 
gevallen was met de rollator. Ik kwam 
bij haar langs en ze sprak haar teleur-
stelling uit dat ze nu niet meer naar de 
stad kon om een koffie te drinken. Als de 
verzorgende het verhaal hoorde, stelde 
zij voor om de vrouw tot daar te brengen. 
De kinesitherapeut wou dan weer be-
ginnen te oefenen met de vrouw, zodat 
die snel weer ter been zou zijn. In zo’n 
situatie is het goed om even de koppen 
bij elkaar te steken en te overleggen hoe 

we dat het best aanpakken”, zegt Veerle 
Van Vlierberghe.

“Dikwijls gaat het ook om zwaardere 
pathologie”, merkt Mimi Deboiserie op. 
“We stoten op ernstige problemen: de-
pressie, angsten, misbehandeling, bor-
derline, schizofrenie, suïcidaliteit... het 
hele palet aan psychische problemen. 
Samenwerking tussen eerstelijnszorg 
en CGG kan het verschil maken. De psy-
chotherapeut die aan huis gaat, kan op 
zijn beurt altijd terugvallen op het mul-
tidisciplinaire team van het CGG. Waar 
nodig kan er feedback komen van een 
psychiater. Zo krijgt de eerstelijnshulp-
verlener een sterk team achter zich, met 
een psychotherapeut die outreachend 
aan huis komt en een multidisciplinair 
team dat ondersteunend werkt.”

Aanpak werkt
Het PIOT-project loopt ondertussen 
vier jaar. Een aanvraag tot verlenging 
is goedgekeurd. “De belangrijkste 
conclusie vandaag is dat deze aanpak 
werkt”, zegt Mimi Deboiserie. “De eer-
ste lijn kent ons, verwijst naar ons en 
we werken nauw samen. In 80% van de 
gevallen bieden we hulp aan de oudere 
cliënt, in 5,5% gaat het om hulp aan de 
mantelzorger en in 14,5% aan de oude-
re én de mantelzorger.”

“De outreachende psychotherapeuten 
zijn een belangrijke schakel in de eer-
stelijnshulp”, bevestigt SEL-voorzitter 
Bert Van der Stappen. “De samen-
werking past helemaal in de evolutie 
naar vermaatschappelijking van de 
zorg. Artikel 107 is niet van toepas-
sing op ouderen, maar wij vullen met 
PIOT voor een stukje die leemte in, 
ook al zijn onze middelen beperkter. 
Dankzij die samenwerking is het we-
derzijdse vertrouwen tussen de di-
verse hulpverleners gegroeid. Eerste 
en tweede lijn kennen en begrijpen 
beter elkaars professionele noden en 
mogelijkheden. Dat is motiverend en 
zet aan tot ondernemen. We respecte-
ren en valoriseren elkaars expertise. 
We leiden cliënten naar elkaar toe en 
versterken elkaar. Voor de psycho-
therapeut die voor het eerst aan huis 
gaat, is het even wennen. Plots komt 
hij bij de cliënt thuis terecht. Hij stapt 
uit het vertrouwde therapeutische ka-
der. Hij hoort niet langer vertellen over 
de context thuis, hij ziet en ervaart die 
context uit de eerste hand. Aanvanke-
lijk kan dat verwarrend zijn of afrem-
mend lijken, maar uiteindelijk is het 
een meerwaarde.”
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CAMPAGNE OVER DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN PATIËNTEN

Antwerpse ziekenhuizen pakken 
agressie aan met affichecampagne

COMMUNICATIE

Zorgverleners krijgen meer en meer te maken met agressie van patiënten. Het gaat zowel om fysieke 
als verbale agressie. Een aantal Antwerpse ziekenhuizen (UZA, AZ Monica, GZA-ziekenhuizen, Heilig-
Hartziekenhuis Lier en Revarte) bundelden hun krachten om hieraan iets te doen. Met een positieve 
boodschap over rechten én plichten willen ze patiënten en bezoekers sensibiliseren.

"We stellen onze 
campagne ter 

beschikking van 
andere 

zorgvoorzieningen 
die agressie willen 

aanpakken. Hoe 
breder de boodschap 

wordt gedragen, 
hoe duidelijker de 

boodschap voor de 
patiënt.”

Communicatieverantwoordelijke Ann 
Segers, ombudsvrouw Aryane Cools en 
communicatiemedewerker Kris Thieren 
van UZA schetsen de aanleiding en de 
context van deze bijzondere campagne.
“Het bekendmaken en naleven van de 
patiëntenrechten vinden we in het zie-
kenhuis bijzonder belangrijk”, benadrukt 
Ann Segers meteen. “Maar net als in de 
samenleving horen bij de rechten ook 
een aantal plichten. En dat is nu net een 
van de frustraties van het zorgpersoneel. 
Patiënten hebben wel veel rechten, maar 
als puntje bij paaltje komt, gedragen ze 
zich zelf niet altijd zoals het hoort.” 

Het ziekenhuis wordt de laatste tijd 
meer en meer geconfronteerd met 
agressieve patiënten. In tegenstelling 
tot vroeger nemen zorgverstrekkers 
nu gemakkelijker het initiatief om bij 
de ombudsdienst aan te kloppen en 
te vragen hoe ze hiermee het best 
omgaan. Aryane Cools: “Toen ik deze 
problematiek aankaartte op het vier-
maandelijks provinciaal overleg met 
de ombudsvrouwen en -man van de 
andere Antwerpen ziekenhuizen, bleek 
dat iedereen met hetzelfde vraagstuk 
worstelde. En hoewel elk ziekenhuis 
wel een aantal huisregels heeft, lopen 
die sterk uiteen en worden ze niet altijd 
even goed bekendgemaakt. We beslis-
ten om met een aantal ziekenhuizen 
samen te bekijken welke elementen in 
elk ziekenhuis terugkwamen en hieruit 
een aantal ‘plichten’ van de patiënten 
te distilleren.”

Onder het motto ‘Goede afspraken zor-
gen voor vertrouwen en openheid tus-
sen zorgverlener en patiënt’ besliste 
UZA de wederzijdse verwachtingen vast 
te leggen in een brochure. De rechten, 
hoewel die vaak al elders beschreven 
staan, komen erin terug, maar nieuw 
is dat ook de plichten duidelijk vermeld 
worden (zie kader). “Of de patiënten die 

nu echt gaan naleven, is moeilijk te voor-
spellen”, meent Kris Thieren, “maar het 
voordeel is dat we hen uitleggen waar-
om we iets van hen verwachten en wat 
de consequenties kunnen zijn. Het staat 
ook neergepend, dus we hebben iets 
tastbaars om bij conflicten naar te ver-
wijzen. Mensen die hun factuur niet be-
talen bijvoorbeeld, krijgen extra kosten 
aangerekend en mogelijk volgen zelfs 
gerechtelijke stappen. We vermelden 
dat duidelijk en geven hen ook de bood-
schap dat ze steeds bij de medewerkers 
of de ombudsdienst terechtkunnen om 
mogelijke problemen te bespreken.” 

Ook woorden  
kunnen kwetsen
De basis van de affichecampagne is het  
respect voor de zorgverlener. Die plicht 
staat beschreven als: ‘in het ziekenhuis 
is geen plaats voor denigrerende of dis-
criminerende opmerkingen, agressief 
gedrag of andere vormen van bedrei-
ging’.. “Communicatief gezien is het 
altijd sterker om één boodschap over 
één topic aan te kaarten. Dat blijft be-
ter hangen bij de mensen”, vertelt Ann 
Segers. “En we wilden hier ook echt een 
punt van maken. Als de media berich-
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ten over agressie in de ziekenhuizen, 
gaat het meestal over fysieke agressie. 
Maar het kan ook verbaal. Daarom heb-
ben we voor twee verschillende beelden 
gekozen en twee verschillende slogans. 
De boodschap is bewust positief en niet 
belerend. Eentje stelt dat ‘Ook woorden 
kunnen kwetsen’, de andere klinkt als 
volgt: ‘Wij vechten graag voor u, maar 
niet met u’.” De affiches krijgen een 
zichtbare plaats aan het onthaal, bij de 
raadplegingen of op de spoeddienst. Pa-
tiënten kunnen de folders meenemen 
aan het onthaal of bij de ombudsdienst; 
gehospitaliseerde patiënten krijgen ze 
mee via de opnamebrochure.

Het beste bewijs dat dit thema leeft, is 
dat andere ziekenhuizen al gevraagd 
hebben om de campagne te mogen 
overnemen. Kris Thieren: “En dat kun-
nen we alleen maar toejuichen! We 

stellen onze folder en affiches ter be-
schikking van alle andere zorgvoorzie-
ningen. Hoe breder de campagne wordt 
gedragen, hoe duidelijker de boodschap 
voor de patiënt. Agressie is op elk mo-
ment uit den boze, hoeveel begrip we 
ook hebben voor de soms moeilijke si-
tuatie waarin patiënten zich bevinden.” 
Voordeel van de brochure en de affiches 
is dat er meerdere boodschappen uit 
gehaald kunnen worden. Zo kan elk zie-
kenhuis eigen accenten leggen. “Binnen 
je eigen ziekenhuis kan je er ook op een 
ludieke manier mee omgaan. In het UZA 
zullen we de ondertitel van de affiche 
ook hergebruiken op andere plaatsen”, 
zegt  Ann Segers. “In de rokershoek zal 
bijvoorbeeld gevraagd worden de peu-
ken in de asbak te doen en niet op de 
grond te gooien, want ‘Respectvol met 
elkaar omgaan, daar wordt iedereen be-
ter van’.”

Vernieuwd agressiebeleid

De campagne is een ideaal middel om 
te sensibiliseren, maar helpt agressie 
uiteraard de wereld niet uit. Daarom 
werkte het UZA een vernieuwd agressie-
beleid uit met een veiligheidsmanage-
mentsysteem en vormingen in agres-
siebeheer voor medewerkers. “Ze leren 
er met een rollenspel de juiste houding 
aan te nemen, zodat ze agressie niet 
aanwakkeren. Zo is het belangrijk dat 
het personeel zelf kalm blijft, empathie 
toont of een woordje uitleg geeft. Een 
schouderklopje kan de gemoederen 
soms bedaren maar niet altijd, terwijl 
de uitspraak ‘ik begrijp je’ vaak olie op 
het vuur is. We hebben veel geleerd, en 
heel belangrijk: de feedback van artsen 
en verpleegkundigen is positief. Ze zijn 
echt blij dat ook hun rechten op papier 
staan”, besluit Aryane Cools. CZ

RESPECTVOL MET ELKAAR OMGAAN, 
DAAR WORDT IEDEREEN BETER VAN.

WIJ VECHTEN
GRAAG VOOR U, MAAR

NIET MET U

IN DIT ZIEKENHUIS WILLEN WE U KWALITATIEVE ZORG VERLENEN. AL ONZE MEDEWERKERS BEHANDELEN U MET RESPECT
EN VERDIENEN OOK UW RESPECT. LEES MEER IN ONZE FOLDER OVER PATIËNTENRECHTEN EN –PLICHTEN. 

Folder maakt wederzijdse  
verwachtingen duidelijk 

Rechten van de patiënt

∙ De zorgverlener biedt u kwaliteitsvolle zorg. 
∙ De zorgverlener geeft u duidelijke en volledige     
   informatie. 
∙ De zorgverlener respecteert uw privacy. 
∙ Als patiënt kiest u vrij uw zorgverlener. 
∙ U hebt toegang tot het patiëntendossier. 
∙ U geeft toestemming voor een behandeling. 
∙ U kunt terecht bij de ombudsdienst.

Plichten van de patiënt

∙ U geeft juiste informatie over uw identiteit. 
∙ U verleent uw medewerking. 
∙ U betaalt voor uw behandeling. 
∙ U behandelt materialen met zorg. 
∙ U leeft de huisregels na. 
∙ U respecteert de zorgverleners.

Campagne hergebruiken in uw voorziening?
Dat kan door contact te nemen met de drukker van het UZA 
(Peter Spreuwers, drukkerij Antilope, 03/491 04 00, peter.
spreuwers@antilope.be). Kleine tekstwijzigingen en aan-
passing van de logo’s zijn geen probleem, wel vraagt UZA 
het copyright te vermelden. De affiches en folder zijn ook 
beschikbaar in het Frans, Engels en Duits.
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