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Op het ogenblik dat deze Zorgwijzer ter 
perse gaat, ziet het ernaar uit dat de fe-
derale regeringsvorming stilaan in een 
definitieve plooi valt. Het schrikbeeld van 
een nieuw wereldrecord regeringson-
derhandelen lijkt daarmee afgewend. 
Toch blijven er heel wat vraagtekens. 
Hoe diep zullen de besparingen snijden? 
Hoe rechtvaardig zullen die verdeeld 
zijn? Komen er ook voldoende nieuwe 
investeringen? Wie wordt de nieuwe 
federale minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid? Krijgen we eindelijk 
iemand met voldoende lef en gezond 
verstand om de noodzakelijke hervor-
mingen door te voeren om ons gezond-
heidssysteem overeind te houden? De 
roep daarnaar klinkt uit diverse hoeken 
almaar luider. Getuige daarvan de arti-
kels over de ziekenhuisfinanciering, over 
netwerkzorg voor personen die langdu-
rige zorg en ondersteuning nodig heb-
ben en het interview met RIZIV-topman 
dr. Ri De Ridder.

Iets meer duidelijkheid is er ondertus-
sen over de Vlaamse regering. Dat mi-
nister van Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin Jo Vandeurzen zichzelf mag op-
volgen, is alvast een goede zaak. Con-
tinuïteit is vandaag meer dan ooit no-
dig met het oog op de uitvoering van de 
zesde staatshervorming en alle andere 
hervormingen die de voorbije jaren op de 
sporen zijn gezet. Maar ook op Vlaams 
niveau blijven er  nog veel vragen. Meer 
duidelijkheid krijgen we allicht pas met 
de voorstelling van de Vlaamse begro-
ting en de vertaling van het regeerak-
koord in het beleidsplan van minister 
Vandeurzen. Vandaag al is duidelijk dat 
de middelen beperkt zullen zijn, terwijl 
de noden almaar toenemen. In dat kader 
is het hoopgevend dat het regeerakkoord 

kiest voor het tripartite overlegmodel 
met een sterke betrokkenheid van  het 
middenveld.

Ondanks de beperkte middelen is het 
Vlaams regeerakkoord vrij ambitieus. 
De uitbouw van een Vlaamse sociale be-
scherming staat opnieuw op de agenda. 
Tijdens de vorige legislatuur zijn daar-
voor al de contouren geschapen, maar 
die werden door een gebrek aan midde-
len niet gerealiseerd. De Vlaamse soci-
ale bescherming wil de zelfredzaamheid 
van cliënten versterken en prioriteit ge-
ven aan thuiszorg en preventie. Ze zal 
niet alleen de zorgverzekering omvat-
ten, maar onder meer ook de tegemoet-
koming hulp aan bejaarden, de vraagge-
stuurde financiering van de residentiële 
ouderenzorg en de handicapspecifieke 
ondersteuning van personen met een 
beperking. De schotten tussen de secto-
ren worden daarmee verder doorbroken.

Dat zijn positieve doelstellingen, waar-
aan Zorgnet Vlaanderen zeker construc-
tief wil meewerken. Al moet meteen 
duidelijk zijn dat wij niet houden van 
toverwoorden als “vermaatschappelij-
king” en “efficiëntiewinsten”. De meest 
kwetsbare patiënten en cliënten drei-
gen er de dupe van te worden. Zorgnet 
Vlaanderen zal hén altijd voorop plaat-
sen. Zowel in de ouderenzorg  als in de 
ziekenhuizen en de geestelijke gezond-
heidszorg breken op Vlaams niveau 
cruciale jaren aan. Enkele voorbeelden 
maken dat meteen duidelijk. In de ou-
derenzorg staan  de concepten van per-
soonsvolgende financiering op de agen-
da. In de geestelijke gezondheidszorg 
wordt artikel 107 verder uitgebreid en 
wordt de mogelijke integratie van zorg-
circuits voor kinderen en jongeren in de 

EDITORIAAL

Cruciale jaren
integrale jeugdhulp onderzocht. Voor 
de ziekenhuizen wordt de scope van de 
zorgstrategische planning verbreed. We 
evolueren naar lokaal-regionale net-
werken voor langdurige zorg, en klini-
sche netwerken met concentratie van de 
complexe pathologie en het hoogtechno-
logisch aanbod.

Het Vlaams regeerakkoord vormt een 
goede basis voor verder overleg, al blijft 
het uitkijken naar de concrete uitwer-
king en de beschikbare middelen. Vooral 
de opgedroogde VIPA-middelen baren 
ons zorgen. Zorgnet Vlaanderen zal po-
sitief maar kritisch meewerken aan het 
beleid. Ondertussen kijken we reikhal-
zend uit naar de plannen van de federale 
overheid.

Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder
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KORT

Op 17 oktober 2014 organiseert de Werkgroep ‘Ethiek 
in de kliniek’ (WEK) zijn zevende symposium: ‘Ethi-
sche debatcultuur in de zorg: fictie of realiteit?’ in de 
PXL-Congress in Hasselt. In de zorg behoren grote én 
kleine ethische gesprekken tot de dagelijkse praktijk. 
Wie betrokken is bij een waardegeladen maatschappe-
lijke en persoonlijke aangelegenheid als de zorg stelt 
zich zo de vraag: ‘Doen we de goede dingen goed?’

Tijdens de ochtendsessie ligt de focus op twee span-
ningsvelden die vandaag die debatten een ongeziene 
dimensie geven. Enerzijds de veelkleurigheid van de 
samenleving die ook het ethisch debat kleurt (macro) 
en anderzijds de evolutie van zorgvoorziening naar 
zorgondernemingen waarbij economische motieven 
en belangen dominanter worden in de organisatie en 
de uitvoering van de zorg (meso). In de eerste samen-
spraak ligt de focus op het thema ‘actief pluralisme’ en 
of dat mogelijk is in onze multiculturele samenleving. 
Twee professoren van de Universiteit Antwerpen, Gui-
do Vanheeswijck en Patrick Loobuyck, geven hierover 
hun filosofische visie en praktische ervaringen. Daar-
na vertellen twee ziekenhuisdirecteurs, dr. Yves Brey-
sem van Jessa Ziekenhuis Hasselt en dr. Marc Geboers 
van Sint Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder, hoe de 
waarden die een zorgvoorziening vooropstelt als een 
rode draad doorheen de verschillende niveaus van de 
voorziening lopen… in tijden van ‘meten is weten’. 

In de namiddag wordt in vier interactieve workshops 
dieper ingegaan op thema’s die meer focussen op de 
microaspecten van de zorg: ‘participatie van patiënten 
en familie en … open debatcultuur’; ‘het ethisch leider-
schap van leidinggevenden in de zorg’; ‘het ethisch ge-
sprek als “carrousel van gedachten en emoties”’; ‘hoe 
omgaan met de uitdagingen van de werkvloer’.

Dit symposium belicht op een andere manier het thema 
‘Waardegedreven ondernemen in de zorg’.

Meer info en mogelijkheid tot inschrijven vindt u op  
de website van ICURO: 7de WEK-symposium of via  
stefaan.vanroey@icuro.be

Zevende ICURO-WEK  
symposium

Ethische debat-
cultuur in de zorg: 
fictie of realiteit?

15

ZONDAG 15 MAART 2015: 
Vierde editie Dag v/d Zorg

•	 Hét	grootste	event	van	de	welzijns-en	gezondheidszorg	
in Vlaanderen

•	 Een	interactieve	tocht	achter	de	schermen	van	de	
zorgsector

•	 Met	boeiende	parcours	en	interessante	programma’s	
door gepassioneerde medewerkers

•	 Diverse	facetten	komen	aan	bod:	infrastructuur	&	 
architectuur,	ICT,	technologie	&	innovaties,	opleidings-	
en carrièremogelijkheden

•	 Een	belevenis	voor	jong	en	oud
•	 Een	echte	gezinsdag	met	overal	veel	geïnteresseerden
•	 Heel	veel	persaandacht

9 - 15 MAART 2015: Week v/d Zorg
•	 Gezamenlijke	campagne	met	deelnemers,	Radio	2,	

Goed Gevoel en verschillende BV’s
•	 We	zetten	samen	zorg	een	week	lang	in	de	kijker
•	 Heel	veel	acties	rond	het	thema	“Maak	een	hart	voor	

de zorg”
•	 Campagne	gesteund	door	radio	en	televisie
•	 Orgelpunt	van	de	acties:	zondag	15	maart,	 

op Dag van de Zorg 
•	 Beleef	als	deelnemer	de	Week	v/d	Zorg	vanop	de	 

eerste rij 

10 MAART 2015: 
Congres: Angels & Robots
•	 Dag	van	de	Zorgcongres	met	als	thema:	de	dynamiek	

tussen empathie en innovaties in de zorg
•	 Twee	keynotes:	Dirk	De	Wachter	en	Lucien	Engelen
•	 Korte	inspirerende	cases:	Club	Brugge	Foundation,	

Philips Healthcare, Microsoft Innovation Center, Imec, 
Marieke Vervoort, ZORA en vele anderen.

•	 Vlaams	minister	van	Welzijn	Jo	Vandeurzen	in	 
gesprek met Thomas Vanderveken

•	 Gratis	voor	de	deelnemers	aan	de	vierde	editie	van	
Dag	v/d	Zorg

•	 Brussel		–		KBC	Havenlaan

4de editie van Dag v/d Zorg
Meer dan opendeur 
alleen!
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Techniek en technologie zijn niet meer 
weg te denken uit onze maatschappij. 
Ook in de socialprofitsector komt tech-
nologische innovatie meer en meer aan 
bod.  Grijp daarom nu uw kans om uw 
eigen techn(olog)isch probleem voor te 
leggen aan geëngageerde studenten 
die hun technisch-wetenschappelijke 

Op 9 september organiseerde Zorgnet Vlaanderen in Mechelen de 
studiedag ‘Wat zal u dat kosten – Hoe informeer ik mijn patiënten over 
de kosten van hun opname?’. Aansluitend brengen we een publicatie 
uit die een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden bundelt. 

Het kan niet voldoende worden benadrukt: heldere communicatie 
met de patiënt is belangrijk. En dat geldt niet alleen voor het medi-
sche luik. Ook duidelijke informatie over het financiële plaatje hoort 
een onderdeel te zijn van een goede patiëntenvoorlichting. Vooraf 
goed geïnformeerde patiënten zijn achteraf ook meestal tevreden 
patiënten. 

Patiënten zijn op het moment van een ziekenhuisopname kwets-
baar. Het is nog lang geen evidentie dat er openlijk over tarieven 
en prijzen wordt gepraat. De patiënt durft, ondanks de toegenomen 
mondigheid, meestal nog niet zelf aan de arts te vragen hoeveel een 
behandeling of ingreep zal kosten. Daarom moeten ziekenhuizen en 
zorgverstrekkers zelf het initiatief nemen om de patiënt de informa-
tie te bezorgen waarop hij recht heeft.

Er zijn vele hindernissen te overwinnen. Voldoende tijd nemen om de 
patiënten te informeren vergt een andere benadering en personeels-
inzet. Het gaat ook over complexe materie; er zijn onvoorspelbare 
factoren. Binnen het ziekenhuis heeft geen enkel individu of dienst 
meteen een totaalbeeld van de kostprijs die de patiënt zal moeten 
betalen. Alle partijen moeten met andere woorden samenwerken 
om de patiënt correcte en globale informatie te kunnen geven.

De brochure bundelt een aantal goede praktijken van ziekenhuizen 
die initiatieven namen voor een betere patiëntencommunicatie. De 
brochure kan gedownload worden op www.zorgnetvlaanderen.be 
(Publicaties). Een papieren exemplaar kan aangevraagd worden bij 
post@zorgnetvlaanderen.be.

Nieuwe publicatie  

‘Wat zal u dat kosten’

kennis willen inzetten om in het kader 
van een eindwerk of ontwerpopdracht 
tot een creatieve, kostenefficiënte en 
innovatieve oplossing te komen. 

Speelgoed aanpassen voor kinderen 
met een handicap? Aangepaste ap-
plicaties maken voor een bepaalde 

doelgroep? Woonaanpassingen? Plan-
ningssystemen en energievraagstuk-
ken? Heeft uw organisatie ook een  
techn(olog)isch-wetenschappelijke
vraag of idee?
Ga naar www.cera-award.be en dien 
uw	 idee/project	 online	 in.	 Projecten	
indienen kan t.e.m. eind oktober 2014. 

Projectoproep:  
Technologische innovatie in de zorg



BELEID

Professor Paul De Grauwe gaat als 
economist graag het maatschappelijk 
debat aan. Over de gezondheidszorg 
had hij zich nog niet eerder uitgelaten. 
“Ik weet er dan ook bitter weinig van 
af”, bekent hij ootmoedig. Toch sprak 
hij op 4 september over de evolutie in 
de zorgsector op de themadagen van 
PRoF in Poperinge. Wij gingen achteraf 
nog even met hem praten.

U ziet zowel problemen als perspec-
tieven voor de zorgsector?

Prof. Paul De Grauwe: Een eerste vast-
stelling is dat de vraag naar zorg toe-
neemt. Volgens voorspellingen van het 
Planbureau gaan we tussen 2000 en 
2060 naar een verdubbeling van het 
aantal 65-plussers in Vlaanderen: van 
1.000.000 naar 2.000.000. De noden ne-
men dus spectaculair toe. Dat is op zich 
goed nieuws voor alle voorzieningen en 
bedrijven die zich op de zorgmarkt be-
geven. Er zijn echter ook twee belang-
rijke obstakels, die het moeilijk maken 
om tegemoet te komen aan de stijgende 
nood aan zorg. Ten eerste daalt de ‘af-
hankelijkheidsgraad 65+’ zorgwekkend. 
Tegenover elke inactieve Vlaming staan 
vandaag bijna vier actieve Vlamingen die 
voor toegevoegde waarde zorgen. Over 
50 jaar zullen we maar twee actieve Vla-
mingen meer tellen voor elke inactieve 
medeburger.

Dat is niet houdbaar?

Dat hangt ervan af. Als de productiviteit 
voldoende groeit, dan kan het lukken om 

met minder actieve mensen voldoende 
toegevoegde waarde te creëren. Stel 
dat we elk jaar 2% productiviteitsgroei 
boeken, dan hebben we over 50 jaar een 
productiviteitsstijging van 170% gerea-
liseerd. Dat zou meer dan genoeg zijn. 
Helaas komen we niet aan die 2%. In 
de periode na de Tweede Wereldoorlog 
hebben we enkele jaren 3,5% productivi-
teitsgroei gekend, maar nu schommelen 
we al jaren rond goed 1%. Dat schamele 
percent groei levert na 50 jaar maar 64% 
productiviteitsstijging op. Dat is  niet 
voldoende om de nodige middelen te 
genereren om alle gepensioneerden te 
ondersteunen met behoud van de huidi-
ge welvaart. Een oplossing zou kunnen 
zijn om de lonen te laten dalen, maar 
dat zie ik niet snel gebeuren. Een ande-
re oplossing is om de pensioenleeftijd 
te laten stijgen, maar ook dat ligt maat-
schappelijk moeilijk. Sommige techno-
logie-optimisten zijn ervan overtuigd dat 
de digitale revolutie tot ongekende mo-
gelijkheden en een explosieve producti-
viteitsgroei zal leiden. Ik wil hen graag 
geloven, maar de digitale revolutie is nu 
al een tijdje bezig en de productiviteits-
groei gaat in dalende lijn.

De Wet van Baumol

In de zorgsector zou de productivi teit 
kunnen toenemen door ICT, samen-
werking en nieuwe technologie zoals 
telemonitoring?

Akkoord, ik geloof dat graag. Toch zal 
de zorg altijd in grote mate steunen op 

menselijk contact. Je kunt moeilijk bij 
elke bewoner in een woonzorgcentrum 
of bij elke oudere thuis een robot zetten. 
Het menselijke aspect in de zorg zal al-
tijd primeren. Ik verwacht dat de nieuwe 
technologie vooral gepaard gaat met een 
stijging van de kwaliteit van zorg, niet 
zozeer met een hogere productiviteit.

En dan is er nog een tweede obstakel?

Dat tweede obstakel is de Wet van Bau-
mol, een Amerikaanse economist. Hij 
constateert dat de productiviteitsgroei 
grotendeels in de industrie gerealiseerd 
wordt. Dankzij de automatisering kun-
nen we steeds meer producten maken 
met steeds minder mensen. In de dien-
stensector zien we een totaal ander ver-
haal. Een theatergezelschap dat Hamlet 
van William Shakespeare speelt, heeft 
vandaag nog altijd evenveel acteurs no-
dig als 400 jaar geleden. Productiviteits-
groei: 0% op 400 jaar. Idem dito voor mijn 
kapper. Hij knipt vandaag maar evenveel 
koppen als 20 jaar geleden.

Het probleem hiermee is dat de indus-
trie productiviteitsgroei realiseert die 
leidt tot loonsverhogingen zonder dat de 
producten duurder hoeven te worden. 
In de dienstensector willen de mensen 
uiteraard dezelfde loonsverhogingen, 
maar daar kan dat niet zonder de prij-
zen te laten stijgen, want er staat geen 
productiviteitsgroei tegenover. Laat je de 
lonen in de dienstensector niet stijgen, 
dan zullen weinig mensen nog in die 
sector willen werken. Het resultaat van 
deze Wet van Baumol is dat de prijs van 

“Het menselijke aspect in de zorg zal altijd primeren. Ik verwacht van de nieuwe technologie  
vooral een stijging van de kwaliteit van zorg, niet zozeer van de productiviteit.”

INTERVIEW MET PROF. PAUL DE GRAUWE

“Onze kinderen zullen  
het ons nooit vergeven”

zorgwijzer   |   6
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de diensten voortdurend toeneemt, ter-
wijl de prijzen van de producten dalen: 
gsm’s, gadgets, tv’s... Je merkt dat ook 
aan de evolutie van het Bruto Binnen-
lands Product (BBP). In 1970 bedroeg 
het aandeel van de dienstensector in 
het BBP minder dan 60%. Vandaag is 
dat ongeveer 75%. Op het eerste ge-
zicht zou men kunnen besluiten dat de 
dienstensector fel groeit, maar eigen-
lijk vormen de felle prijsstijgingen de 
belangrijkste oorzaak. De zorgsector is 
bij uitstek een dienstensector. Dat is dus 
problematisch.

Hoe kunnen we dat oplossen?

Een mogelijkheid is privatiseren. Per-
soonlijk ben ik daar niet tegen. Er is een 
grote groep bemiddelde 65-plussers die 
zich op de private zorgmarkt kunnen be-
geven. Het probleem hier is dat er ook 
veel 65-plussers zijn die hiervoor niet 
de middelen hebben. Dat zou tot een 
duale zorg leiden, met een ongelijkheid 
die niet te rechtvaardigen is. Zelfs met 
meer privatisering moet de overheid 
dus blijven investeren in de zorgsector.

Nefast Europees beleid

Helaas zijn die overheidsmiddelen 
beperkt en dringen zich ook daar be-
sparingen op?

De overheid is de gevangene van de 
besparingsdrift van Europa. De schul-
dencrisis heeft de voorbije jaren geleid 
tot massale besparingen. Door die be-
sparingen komen we in een recessie 
terecht met steeds lagere groeicijfers. 
Het is een vicieuze cirkel: als de econo-
mische groei stilvalt, dan dalen ook de 
inkomsten uit belastingen en dan heeft 
de overheid nog minder budget, waar-
door ze nog feller moet besparen... Dat 
is een totaal verkeerde aanpak. De groei 
in de eurozone ligt de afgelopen jaren 
een stuk lager dan in de rest van Euro-
pa. Dat is geen toeval. De oorzaak is die 
blinde besparingsdrift, die overigens tot 
een tweede vicieuze cirkel leidt. Als land 
A bespaart, voert het minder in uit land 
B. Daardoor dalen ook de inkomsten van 
land B, waardoor ook daar de proble-
men nijpender worden. Zo komt het dat 
de groei maar niet op gang komt. Vooral 

de publieke investeringen gaan achter-
uit. Een overheid die stopt met investe-
ren: dat is het ergste wat je kunt doen.

Europa eist dat elke overheidsinveste-
ring gefinancierd wordt met lopende 
inkomsten. Dat is nefast en het is he-
lemaal niet nodig. Stel je voor dat het 
bedrijfsleven dezelfde regel zou toe-
passen. De historisch lage rentevoeten 
zorgen voor mooie opportuniteiten. De 
noden zijn er: investeringen in infra-
structuur, in groene energie, in scholen 
en zorgvoorzieningen... En ondanks de 
lage rentevoeten blijven die investerin-
gen uit. Het is wraakroepend. Maar Eu-
ropa laat een financiering met obligaties 
niet toe.

Europa wil niet dat we onze kinderen 
met nog meer schulden opzadelen. Is 
dat niet verstandig?

Dat is een vaak gehoorde opmerking. 
Maar als de overheid investeert, dan 
draagt ze ook waardevolle activa over 
aan onze kinderen: goede schoolgebou-
wen, voldoende zorgvoorzieningen, eco-

Prof. Paul De Grauwe: Europa eist dat 
elke overheidsinvestering gefinancierd 
wordt met lopende inkomsten. Dat is 
nefast. De historisch lage rentevoeten 
zorgen nochtans voor mooie opportu-
niteiten (investeringen in o.m. scholen 
en zorgvoorzieningen)... Maar inves-
teringen blijven uit: Europa laat een 
financiering met obligaties niet toe.



logische energiebronnen... Men vergeet 
dat tegenover de schuld ook iets waar-
devols staat. Onze kinderen zullen het 
ons nooit vergeven dat we ondanks de 
lage rentevoeten nagelaten hebben om 
de nodige investeringen te doen.

Meer pragmatiek

U staat bekend als een optimist, maar 
nu klinkt u wel erg pessimistisch?
Ik ben van nature een optimist, maar het 
Europese beleid vandaag stemt tot na-
denken. Er zijn oplossingen mogelijk, ik 
ben dus niet defaitistisch. Maar Europa 
houdt vast aan dogma’s die contrapro-
ductief zijn. Op die manier komen we 
er niet. Natuurlijk moeten we een goed 
budgettair beleid voeren. Natuurlijk 
moeten we verstandig en zuinig met de 
middelen omspringen. Maar te fel be-
sparen op een moment dat het zo slecht 
gaat, is om moeilijkheden vragen. We 
moeten meer pragmatisch durven te 
zijn.

Europa houdt de touwtjes strak in 
handen. Heeft de federale of de 
Vlaamse overheid dan helemaal geen 
bewegingsruimte?

Toch wel. België kan bijvoorbeeld wel 
autonoom beslissen om de pensioen-
leeftijd te verhogen. Europa moedigt dat 
zelfs aan. In Zweden werd de pensioen-
leeftijd opgetrokken tot 67 jaar. Maar het 
ligt moeilijk. Ik begrijp de weerstand. 
Zelf heb ik een heel boeiende job en ik 
heb er dan ook met volle overtuiging en 
goesting voor gekozen om nog enke-
le jaren te blijven werken na mijn 65ste. 
Veel mensen hebben helemaal niet zo’n 
leuke job en zij zijn blij als ze er eindelijk 
vanaf zijn.

Ondertussen werkt u al enkele jaren 
aan de London School of Economics. 
Hebt u van daaruit een andere kijk op 
wat zich hier bij ons op het continent 
afspeelt?

De afstand zorgt in elk geval voor nog 
meer relativeringsvermogen. De dis-
cussies tijdens de formaties lijken van-
uit Londen een storm in een klein glas 
water. In de Engelse media maken ze er 
geen woorden aan vuil. Toch blijf ik het 
allemaal met belangstelling volgen, ui-
teraard.

Het internationaal consortium PRoF 
ontwikkelt innovatieve oplossingen 
voor zorg en wonen. Het vierde zijn 
vijfjarig bestaan met een tweedaags 
programma op 4 en 5 september in 
Poperinge, waar de patient recovery 
room of the future werd voorgesteld en 
de PRoF-Awards uitgereikt.

De toenemende vergrijzing stelt ook de 
bedrijfswereld voor uitdagingen op het 
gebied van zorg en wonen. Individue-
le bedrijven zijn niet langer in staat om 
een gepast antwoord te formuleren op 
de complexe vraagstelling. Een multi-
disciplinaire aanpak dringt zich ook hier 
op. Zo ontstond PRoF, een internationaal 
consortium van gebruikers, fabrikanten, 
vormgevers, kenniscentra, onderwijs-
instellingen en beroepsorganisaties. 
Begin september vierde PRoF zijn vijf-
de verjaardag met de uitreiking van de 
PRoF Awards, de aankondiging van een 
leerstoel aan de UGent en de voorstel-
ling van de patient recovery room of the 
future.

PRoF begon vijf jaar gelden als een 
klein project, maar telt vandaag al 240 
leden waaronder bedrijven, universi-
teiten en zorgvoorzieningen. In dit on-
derzoeksplatform van open innovatie 
worden de schotten tussen de verschil-
lende disciplines weggehaald. Via een 
bundeling van knowhow, ervaring en 
vaardigheden benadert PRoF specifieke 
deelthema’s uit zorg en wonen vanuit 
verschillende invalshoeken. Dat leidt tot 
innovatieve oplossingen die toepasbaar 
zijn in de dagelijkse praktijk van residen-
tiële voorzieningen zoals ziekenhuizen 
en woonzorgcentra. Zo werden eerder 
de patient room of the future en nieuwe 
concepten voor leeftijdbestendig wonen 
voorgesteld. Een derde initiatief zag 
onlangs het levenslicht: de private care 
room of the future (de seniorenzorgka-
mer van de toekomst). Het project PRoF 
4.0 focuste op de patient recovery room 

INDUSTRIE ONTWIKKELT INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR ZORG EN WONEN

Business seats  
voor patiënten  

daghospitalisatie

of the future en werd begin septem-
ber voorgesteld. Het biedt een blik op 
de toekomst van de daghospitalisatie.

Business seats

De patient recovery room of the future speelt 
in op de tendens naar meer daghospitali-
satie. De uitdaging bestond erin om veel 
mensen samen te kunnen plaatsen op 
een manier dat het aangenaam verblijven 
is voor de dagpatiënt en tegelijk efficiënt 
werken voor het ziekenhuispersoneel. De 
oplossing van PRoF 4.0 bestaat uit een 
combinatie van een open plan en recovery 
rooms die doen denken aan business seats 
in een vliegtuig. Het concept komt tege-
moet aan de sleutelwoorden van PRoF: 
privacy, veiligheid, comfort, niet-stigma-
tiserende en intergenerationele oplossin-
gen. Voor PRoF 4.0 werd daar ‘flexibiliteit’ 
aan toegevoegd. 

Het gerealiseerde concept biedt elke 
patiënt een halfopen cocon van 2 x 
2,5m. Het personeel behoudt gemakke-
lijk het overzicht over de verschillende 
units. Tegelijk krijgt de patiënt privacy 
en comfort. De patiënt ligt niet langer 
in een bed, maar neemt plaats in een 
luxezetel – een business seat – met en-
tertainment binnen handbereik en de 
medische apparatuur haast onzichtbaar 
geïntegreerd in een wand.

Universitaire erkenning
Het inhoudelijke denkwerk van een 
denktank die voor 90% uit research en 
gebruikers en voor 10% uit commerci-
ele bedrijven en architecten bestaat, 
heeft ook de aandacht getrokken van 
de universitaire wereld. Een PRoF-leer-
stoel voor onderzoek in de zorg wordt 
toegekend aan de UGent. Er wordt een 
call uitgeschreven waarbij interfacultai-
re samenwerking, samenwerking met 
Europese universiteiten en resultaatge-
richtheid belangrijke criteria zijn.
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And the winner is...

Naar jaarlijkse gewoonte werden begin 
september ook de PRoF-Awards voor 
innovatie, zorgorganisatie, research 
en de special honorary award uitgereikt 
door Geertrui Windels (mevrouw Van 
Rompuy), meter van PRoF. Er waren 
awards voor Philips, het Wit-Gele Kruis 
Oost-Vlaanderen, imec en prof. Renaat 
Peleman.

De PRoF Award voor Innovatie gaat naar 
Philips voor zijn patiëntenkamerinnova-
ties, meer specifiek de HealWell, ont-
worpen om het slaap-waakritme van pa-
tiënten te ondersteunen, en het recente 
concept Adaptive Healing Room, dat pati-
enten met licht- en beeldvoorzieningen 
ondersteunt tijdens het verblijf in het 
ziekenhuis.

De PRoF Award 2014 voor Organisatie is 
voor het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaande-
ren, dat in 2012 startte met een volledige 

reorganisatie. Van bij het begin werden 
zowel medewerkers als externe stake-
holders zoals patiënten, mantelzorgers 
en artsen, betrokken bij de organisatie-
vernieuwing. De nieuwe organisatie is 
flexibel en wendbaar opgebouwd uit lo-
kale wijkteams die zelfsturend werken. 
De wijkteams bestaan uit een tiental 
verpleeg- en zorgkundigen die samen 
verantwoordelijk zijn voor het uitbouwen 
van gecoördineerde totaalzorg voor pa-
tiënten in de wijk. Ze worden samen ei-
genaar van het volledige zorgproces en 
krijgen veel eigen regelvermogen.

De PRoF Award 2014 voor Onderzoek 
gaat dit jaar naar imec, een wereldspe-
ler op het gebied van research in elek-
tronica en de ontwikkeling van chiptech-
nologie.

DE PRoF Honorary Award 2014 gaat naar 
prof. dr. Renaat Peleman, hoofdarts van 
UZ Gent.

De ‘patient recovery room of the future’ 
vond inspiratie in de businessclass van 
een vliegtuig.

9   |   september 2014
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INFORMATISERING VAN DE WOONZORGCENTRA IN STROOMVERSNELLING

“Iedereen wint”

ICT

Het roadbook ‘Informatisering van de woonzorgcentra’ dat vorig jaar werd 
ontwikkeld, start vandaag in een eerste fase met vijf projecten die woonzorgcen-
tra, softwareleveranciers en andere actoren resultaatgericht samenbrengen. 
Stafmedewerker Peter Raeymaekers van Zorgnet Vlaanderen en consultant Renzo 
Lylon van vzw Smals geven tekst en uitleg.

processen. Daarnaast is er de exter-
ne gegevensdeling en het hergebruik 
van bestaande data. Daarbij zijn tal van 
actoren betrokken: huisartsen, apothe-
kers, kinesitherapeuten, de thuiszorg, de 
thuisverpleegkunde, ziekenhuizen, reva-
lidatiecentra, overheden enzovoort. Uit-
eindelijk moeten eHealth, Vitalink, Bel-
RAI, kwaliteitsindicatoren en alle andere 
systemen met elkaar communiceren.”

Naar een open systeem
“Wat het interne luik betreft, richten we 
onze aandacht in eerste instantie op de 
bewonersdossiers in de woonzorgcen-
tra, minder op logistieke en adminis-
tratieve processen”, vertelt Peter Raey-
maekers. “Vandaag hebben twee grote 
ICT-firma’s een groot deel van die markt 
voor bewonersdossiers in handen. 95% 
van de woonzorgcentra werkt met één 
van beide firma’s. Het ene woonzorg-
centrum staat een stuk verder dan het 
andere, maar overal wordt geïnvesteerd 
in ICT. We merken evenwel dat de be-
staande software maar gedeeltelijk 
gebruikt wordt. Hier zit nog veel ruimte 
voor efficiëntiewinst zonder extra inves-
teringen. Daarom is een van onze be-
trachtingen om goede praktijkvoorbeel-
den op te sporen en te delen.”

“Dat slechts twee firma’s bijna de vol-
ledige markt dekken, heeft voordelen 
en nadelen. Enerzijds is zo’n duopolie 
ongezond: het gebrek aan concurrentie 
houdt de prijzen hoog en ik hoor al eens 
klagen over de support. Het is daarom 
goed dat de Vlaamse overheid mee het 
kader en de minimumvereisten bepaalt. 
Anderzijds vergemakkelijkt het de evo-
lutie naar standaardisatie. Synergieën 
tussen de twee bestaande softwaresys-
temen zijn mogelijk. Dat is meteen ook 
een van de grote uitgangspunten in het 
roadbook en voor alle projecten: lock-ins 

Vzw Smals bestaat 75 jaar, telt 1.800 
medewerkers en werkt uitsluitend 
in opdracht van de overheid. Frank  
Robben, drijvende kracht achter on-
der meer eHealth, is er gedelegeerd 
bestuurder. “In 2010 deed het Vlaams 
Agentschap Zorg en Gezondheid een 
beroep op Smals in het kader van de 
eerste Conferentie Eerstelijnsgezond-
heidszorg”, zegt Renzo Lylon. “Een van 
de werkgroepen richtte zich toen op het 
thema ICT. Daar is het idee voor Vita-
link ontstaan. Ik heb daarvoor mee de 
eerste nota’s geschreven en rond het 
medicatieschema gewerkt. Zo heb ik 
veel ervaring opgedaan die me goed van 
pas kwam bij het schrijven van het road-
book.”

Dat roadbook past in de strategie van 
minister Jo Vandeurzen voor een  
‘(e)Zorgzaam Vlaanderen’. Het kabinet 

wilde alle actoren betrekken en bracht 
de vier koepelorganisaties voor de ou-
derenzorg bij elkaar: Zorgnet Vlaan-
deren, de Vlaamse Vereniging Steden 
en Gemeenten (VVSG), Vlozo (het vroe-
ger FOS) en Ferubel. “Het is de eer-
ste keer dat alle koepelorganisaties 
structureel samenwerken”, zegt Peter  
Raeymaekers. “Al snel zaten we op één 
lijn. De materie is complex en allemaal 
botsen we op dezelfde uitdagingen. Nie-
mand wil nog ad-hocoplossingen. We 
werken binnen de eHealth-context en 
koppelen alle elementen aan elkaar: 
het medische en de zorg, het Vlaamse 
en het federale niveau, de hele eerste 
lijn...”

“Er zijn twee grote luiken”, vult Renzo 
Lylon aan. “Ten eerste is er alles wat 
zich binnen het woonzorgcentrum zelf 
afspeelt: de informatica voor de interne 

Peter Raeymaekers  
en Renzo Lylon:  
“We kiezen resoluut  
voor een open systeem 
waarbij gegevenswisseling 
voorop staat.”
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moeten te allen tijde vermeden worden. 
We kiezen resoluut voor een open sys-
teem waarbij gegevenswisseling voorop 
staat”, zegt Peter Raeymaekers.

Oog voor privacy
“Het roadbook vormt de basis voor wat 
de komende jaren staat te gebeuren op 
het gebied van de informatisering van 
de woonzorgcentra”, weet Renzo Lylon. 
“Het is opgesteld in opdracht van het 
Vlaams Agentschap Zorg en Gezond-
heid, de vier koepelverenigingen en de 
in 2010 opgerichte Passendale-groep, 
die ontwikkelaars en gebruikers van 
software in het woonzorgcentrum sa-
men wil laten werken aan de verdere 
ontwikkeling van de ICT. Bij de reali-
satie van het roadbook zijn verder de 
Vlaamse Zorginspectie en een zestal 
woonzorgcentra betrokken. Doelstel-
lingen zijn het verhogen van de infor-
matiseringsgraad, het maken van een 
globale structuur voor het elektronisch 
bewonersdossier en een globale ar-
chitectuur voor gegevensuitwisseling. 
Dat alles moet gebeuren in relatie met 
basisdiensten en lopende projecten en 
met oog voor de beveiliging. Samen-
werking is het sleutelwoord. Ook om 
financiële redenen trouwens. Kleine 
woonzorgcentra met beperkte midde-
len hebben evenveel nood aan maxima-
le informatisering. We moeten daarom 
de krachten bundelen.”

“Een belangrijk element blijft de pri-
vacy en het toegangsbeheer”, zegt Pe-
ter Raeymaekers. “Als principes gel-
den de circles of trust: de uitwisseling 
van gegevens gebeurt tussen voorzie-
ningen en het is aan de voorzieningen 
om intern regels te bepalen over wie 
op welk moment toegang heeft tot 
welke gegevens. In dat kader wordt bij 
decreet voorzien in de aanstelling van 
een veiligheidsconsulent. Die consu-
lent moet de procedures en de afspra-
ken bewaken en opvolgen naar confor-
miteit met de privacywetgeving. Het is 
cruciaal in de huidige zorgverlening 
dat informatie en gegevens continu 
beschikbaar zijn, maar dan wel in een 
veilige context.”

Iedereen wint
“Uiteindelijk heeft iedereen bij deze 
evolutie te winnen”, besluit Renzo Ly-
lon. “De woonzorgcentra zullen ge-
makkelijker toegang hebben tot rele-
vante informatie en zo fouten kunnen 
vermijden, vragen sneller kunnen be-
antwoorden en opnames en transfers 
vlotter kunnen regelen. Het multidis-
ciplinair overleg zal erop vooruitgaan, 
aangezien alle actoren toegang zullen 
hebben tot dezelfde informatie. Ook 
de rapportering voor de eigen kwali-
teitsopvolging en naar de overheid zal 
veel gemakkelijker verlopen. Uiteraard 
vergt dit een investering in ICT en een 

aanpassing op het vlak van organisatie. 
Maar ook de bewoner en zijn familie 
zullen wel varen bij de verdere infor-
matisering. Zij krijgen toegang tot een 
communicatie fiche waarop ze zelf ook 
notities kunnen maken. Verder wordt 
onderzocht hoe huisartsen toegang 
kunnen krijgen tot het woonzorgdos-
sier. Zo kunnen ze hun bezoeken beter 
voorbereiden, worden ze meer betrok-
ken bij het multidisciplinair overleg, 
kunnen ze elektronisch de medica-
tiefiche ondertekenen enzovoort. Dat 
vereist ook van de huisarts een inspan-
ning: hij moet met een Elektronisch 
Medisch Dossiers (EMD) werken en alle 
nodige koppelingen doorvoeren, onder 
meer met Vitalink. Hetzelfde geldt voor 
de apotheker, de externe kinesithera-
peut, het ziekenhuis... Allemaal hebben 
we er baat bij om deel uit te maken van 
dat ene, gestandaardiseerde systeem 
dat in de maak is.”

“De vijf projecten die in het kader van 
het roadbook geselecteerd zijn, ver-
lopen helemaal in deze filosofie van 
samenwerking”, zegt Peter Raeymae-
kers. “In elk project zijn minstens drie 
woonzorgcentra en een softwareleve-
rancier betrokken. Dat moet garande-
ren dat de projecten effectief resulte-
ren in concrete software die uitgerold 
kan worden over de hele sector. Tegen 
eind 2015 moeten de projecten resul-
taat opleveren.”

Het doel is om alle actoren be-
trokken in de zorg rond een be-
woner met elkaar te verbinden en 
gegevens op een veilige ma nier 
te delen en te hergebruiken. Dit 
schema maakt de complexiteit 
hiervan duidelijk.

Individuele bewonersgegevens WZC

Vitalink

Software huisarts, apotheker, kinesist ...

Proces ondersteunende gegevens

Interne 
bewonersgegevens

WZC-bewoner,
familie, ... Medicatiefiche

Interne
patiëntgegevens

Gedeelde
patiëntgegevens

Metahub/hub

Ziekenhuizen

eHealthBox

Externe
rechtstreeks
toegankelijke

bronnen
(BCFI, Belrai, 

...)

E-loket
Vlaams

Agentschap
Zorg
en

Gezondheid
Vaccinnet

Sumehr

...

Gedeelde 
bewonersgegevens

Visualisatie externe
gegevens

WZC beleidsinformatie
Subsidiegegevens

Vergunningen en erkenningen
...
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LEUVENSE ETCS-PROJECT GAAT VOOR ELEKTRONISCH TRANSFERDOCUMENT

Communicatie tussen zorgvoorzieningen 
binnenkort gestroomlijnd

Eén van de vijf goedgekeurde projec-
ten voor de informatisering van de 
woonzorg centra is het Leuvense eTCS-
project, wat staat voor Elektronische 
Transmurale Communicatie en Samen-
werking. Drijvende krachten achter dit 
project zijn Griet Robberechts en Rudi 
Logist van wzc Dijlehof. Zorgwijzer ging 
even langs om te polsen naar de plan-
nen.

“Wij focussen met ons projectvoor-
stel bewust op het transferdocument”, 
vertelt algemeen directeur Griet Rob-
berechts van Samenwerkingsverband 
Woonzorgnet Dijleland. “Net als vele 
andere zorgvoorzieningen worstelen we 
daar al jaren mee. Vorig jaar hebben we 
in samenwerking met UZ Leuven een 
volledig herwerkt transferdocument ge-
introduceerd. Op papier, welteverstaan. 
Maar dat document telt ingevuld en ge-
print zeven à acht pagina’s. Je vraagt je 
soms af wie dat allemaal leest en of het 
document wel altijd bij de juiste mensen 
terechtkomt. Bovendien is het bijzonder 
moeilijk om met alle zorgvoorzieningen 
af te stemmen en tot één en hetzelfde 
document te komen. Met het eTCS-pro-
ject willen we daarvoor een oplossing 
uitwerken aan de hand van een elektro-
nisch transferdocument.”

“Een sterk punt van het project is alvast 
dat we heel breed verschillende part-
ners betrekken. Naast de vier woon-
zorgcentra van Woonzorgnet Dijleland 
nemen ook wzc Sint-Bernardus in Ber-
tem, het OCMW Leuven en UZ Leuven 
deel. Ook softwareleveranciers zijn di-
rect betrokken partij. Zowel HealthCon-
nect, Corilus Care als CareSolutions 
hebben hun medewerking toegezegd. 
Samen staan deze firma’s garant voor 
een brede dekking van de woonzorg-
centra. Op die manier zorgen we ervoor 
dat het transferdocument met alle sys-
temen compatibel zal zijn. Het laat ook 
toe om het resultaat over heel Vlaande-
ren uit te rollen. Dat is de uitdrukkelijke 
bedoeling van het project.”

Rudi Logist en Griet Robberechts:  
"Voor de zorgvoorzieningen zal het gestandaardiseerde en elektronische docu-
ment veel tijdwinst betekenen. Verpleegkundigen zullen niet meer
over en weer hoeven te bellen om iets te checken over de medicatie of de 
gevolgde kinesitherapie."

ICT



Tijd is rijp

“Het project heeft een inhoudelijk en 
een technologisch aspect”, zegt Rudi 
Logist, dagelijks verantwoordelijke in 
wzc Dijlehof. “Inhoudelijk is het de be-
doeling dat het transferdocument ge-
bruikt kan worden door alle betrokken 
partijen, zowel bij een transfer van de 
thuissituatie naar het woonzorgcentrum 
als vanuit het woonzorgcentrum naar 
het ziekenhuis en vice versa. Door de 
jaren heen hebben we daarvoor al ver-
schillende opties uitgeprobeerd: met 
heen-en-weer-boekjes, met een pasje, 
via de SIS-kaart... Keer op keer botsten 
deze pogingen op weerstand van de een 
of de ander, omdat de organisatie er niet 
op aangepast was, omdat er met ande-
re gegevens werd gewerkt, enzovoort. 
Dankzij de maatschappelijke ontwikke-
lingen die aansturen op meer samen-
werking, ontschotting en continuïteit van 
zorg, is de tijd rijp voor meer standaar-
disatie en afspraken. De technologie is 
een extra troef.”

“Ik heb zelf jarenlang in UZ Leuven en 
in het Heilig Hartziekenhuis Leuven ge-
werkt, terwijl Griet jarenlange ervaring 
heeft in de Landelijke Thuiszorg”, gaat 
Rudi Logist verder. “Wij kennen de pro-
blematiek vanuit verschillende kanten. 
Het is een complexe situatie. Ook een 

Rudi Logist: “Wij werken in Woon-
zorgnet Dijleland al drie jaar met een 
elektronisch bewonersdossier. Uiter-
aard was het in het begin aanpassen. 
Maar je merkt dat de jongere gene-
ratie medewerkers dat snel in de vin-
gers heeft. De mensen zitten in hun 
vrije tijd vaak op sociale media en dat 
heeft zijn voordelen.”

Griet Robberechts: “Wij hebben de 
afgelopen jaren erg veel opleiding 
gegeven. Op alle niveaus trouwens: 
van ‘hoe start ik een pc op’ tot heel 
specifieke en gespecialiseerde pro-

gramma’s. Binnenkort gaan we die 
opleidingscyclus in samenwerking 
met de VDAB trouwens herhalen. 
In de voorzieningen hebben we ook 
verschillende IT-deskundigen aan-
gesteld bij wie alle medewerkers 
terechtkunnen met vragen. Als werk-
gevers moeten we onze mensen 
daarin ondersteunen. Een tekort aan 
kennis hoeft geen probleem te zijn, 
dat kan bijgestuurd worden.”

Rudi Logist: “Het leuke is dat oude-
re werknemers dikwijls te rade gaan 
bij jongere collega’s als het over 

ICT-toepassingen gaat. De omge-
keerde wereld dus. Zo leren de me-
dewerkers meer dan ooit van elkaar 
en is er wisselwerking tussen de ge-
neraties.”

Griet Robberechts: “De weerstand 
tegenover informaticatoepassingen 
verdwijnt snel naarmate de mede-
werkers de meerwaarde voor de 
kwaliteit van de zorg inzien. Iedereen 
beseft dat een goede gegevensuit-
wisseling cruciaal is in de heden-
daagse zorg.”

ziekenhuis krijgt patiënten uit de thuis-
zorg en uit woonzorgcentra en ook daar 
sakkert men weleens op al die verschil-
lende afspraken en documenten. Ieder-
een is vragende partij voor meer een-
vormigheid.”

“Er is vandaag een grote wil tot samen-
werking. Niet alleen bij de informatici, 
maar ook bij proffen en bij directieleden. 
Toch blijft de uitdaging groot, zowel in-
houdelijk als technologisch”, zegt Griet 
Robberechts.

Transparantie en privacy
“Vroeger werden alle gegevens binnen 
de vier muren van een voorziening ge-
houden”, weet Rudi Logist. “Vandaag is 
er meer oog voor transparantie. Toch 
blijven privacy en veiligheid aandachts-
punten. Met de eHealthbox en Vitalink 
hebben we op dat gebied grote stappen 
voorwaarts gezet. Dat opent nieuwe 
mogelijkheden, bijvoorbeeld om een 
transferdocument in één keer vanuit het 
woonzorgcentrum naar het ziekenhuis 
te sturen met een kopie naar de huis-
arts, die daar nog eigen opmerkingen 
kan aan toevoegen. Vroeger verschuil-
de men zich weleens achter het excuus 
van de privacy om iets af te schieten als 
‘onmogelijk’. Nu zoeken we samen naar 
oplossingen, waar zowel de bewoners 

als de patiënten en de zorgvoorzienin-
gen beter van worden.”

“Fatsoenlijke transmurale communica-
tie laat toe om meer rekening te houden 
met de individuele wensen en noden 
van de cliënt. Denk aan persoonlijke 
keuzes over al dan niet reanimeren, 
over behandeldoelen of heel eenvoudig 
over het al dan niet autonoom kunnen 
stappen. Voor de zorgvoorzieningen zal 
het gestandaardiseerde en elektroni-
sche document veel tijdwinst beteke-
nen. Verpleegkundigen zullen niet meer 
over en weer hoeven te bellen om iets te 
checken over de medicatie, de gevolgde 
kinesitherapie of de stand van zaken in 
de revalidatie”, stelt Griet Robberechts.

Timing
“Begin juli hebben we groen licht gekre-
gen voor dit project”, vertelt Rudi Logist. 
“We werken van meet af aan op twee 
sporen: inhoudelijk en technologisch. 
Alle partners worden nauw betrokken, 
ook de CRA’s en de huisartsen. We zul-
len erover waken dat het elektronische 
transferdocument geen extra werklast 
betekent, wel integendeel. Het doel 
is om tegen eind 2015 een standaard 
klaar te hebben voor de ziekenhuizen, 
de woonzorgcentra, de thuiszorg en alle 
partners van de eerste lijn.”

DE OMGEkEERDE WERELD

Er was een tijd dat veel zorgmedewerkers de neus ophaalden voor alles wat naar 
informatica rook. Vandaag is een duidelijke kentering vast te stellen.
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EEN NIEUW ORGANISATIECONCEPT VOOR PERSONEN  
MET EEN COMPLEXE EN LANGDURIGE ZORG- EN ONDERSTEUNINGSVRAAG

“Wie eerlijk in de spiegel kijkt,  
weet dat een kanteling nodig is”

zorgwijzer   |   14

Bernadette Van den Heuvel: “Het 
wordt een werk van lange adem, 
maar ik ben ervan overtuigd dat we 
kunnen slagen. Alle stakeholders zijn 
doordrongen van de noodzaak van 
veranderen. Als we nu met zijn allen 
ook bereid zijn om verder te kijken dan 
de kortetermijnbelangen,  
dan komen we er wel.”
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Vlaanderen heeft nood aan een 
nieuw organisatiemodel voor de 
complexe, langdurige zorg. Over de 
uitgangspunten is zowat iedereen 
het eens, maar de realisatie belooft 
nog een hele kluif te worden. Staf-
medewerker Bernadette Van den 
Heuvel geeft alvast een mooie voorzet 
met het boek Netwerkzorg - Een nieuw 
organisatieconcept voor personen met 
een complexe, langdurige zorg- en 
ondersteuningsvraag.
 
“De zesde staatshervorming bood een 
mooie gelegenheid om eens grondig na 
te denken over de organisatie en de fi-
nanciering van de complexe chronische 
zorg”, steekt Bernadette Van den Heu-
vel van wal. “Waar willen we naartoe? 
Welke visie delen we? Hoe organiseren 
we dat alles het best? Ik had me voor-
genomen om hierover een conceptnota 
te schrijven, maar het is een boek van 
180 pagina’s geworden. Even belangrijk 
als het resultaat was het schrijfproces. 
Ik heb over alle sectoren heen naar veel 
mensen geluisterd. Het was boeiend om 
de verschillende ideeën en zienswijzen 
te verkennen. We hebben reflectieda-
gen georganiseerd, niet toevallig in het 
Huis van de Toekomst. Uiteindelijk ben 
ik tot een voorstel voor een nieuw orga-
nisatiemodel voor complexe, langdurige 
zorg gekomen, dat gedragen wordt door 
Zorgnet Vlaanderen maar waarin ook 
veel elementen en ideeën samenkomen 
van andere stakeholders.”

“Je kan het boek gerust beschouwen als 
een puzzel waarin alle bestaande stuk-
jes samenvallen in één geheel. Het is 
uitdrukkelijk geen blauwdruk of draai-
boek, maar een discussietekst. We dro-
men met zijn allen van een geïntegreerd 
organisatieconcept voor personen met 
een complexe, langdurige zorg- en  
ondersteuningsnood en dat ongeacht de 
reden van hun nood, want die kan zeer 
divers zijn. Het boek biedt alvast het 
studiemateriaal. Het is geen eindpunt, 
maar een uitnodiging om onze geza-
menlijke visie naar de praktijk te verta-
len”, zegt Bernadette Van den Heuvel.

Twee paradigmashifts
“Het boek opent met een begrippenka-
der, zodat we van meet af aan dezelfde 
taal spreken. Ik vind daarvoor niet op-
nieuw het warm water uit, maar maak 
dankbaar gebruik van de afspraken 
binnen de Strategische Adviesraad voor 
Welzijn, Gezondheid en Gezin, en de 
OESO. Zo hebben we het over ‘zorg en 
ondersteuning’ als één begrip en over 

‘langdurige zorg’ voor personen om wat 
voor reden dan ook. Dat opent een bre-
de scope: we hebben het over personen 
met een overdraagbare (bv. AIDS) of een 
niet-overdraagbare (bv. hartklachten) 
chronische aandoening, over personen 
met een beperking en over kwetsbare 
ouderen. De traditionele opsplitsing tus-
sen zorg en welzijn vervaagt daarmee, 
een evolutie die internationaal plaats-
vindt. Kernbegrippen in het nieuwe den-
ken zijn autonomie, zelfbeschikking en 
kwaliteit van leven. Die thema’s reiken 
verder dan louter de gezondheidszorg: 
het gaat ook om aangepast wonen, ar-
beidsparticipatie, activatie, integratie en 
gelijkheid van kansen. Vlaanderen heeft 
hier een achterstand in te halen, onder 
meer door de staatsstructuur. Een kan-
teling is nodig, met een herdefiniëring 
van de rollen. Dat zal niet gemakkelijk 
zijn, maar wie eerlijk in de spiegel kijkt, 
weet dat het nodig is. 

Ik heb de kans gehad om met veel 
mensen en organisaties van gedach-
ten te wisselen, op Vlaams en federaal 
niveau, in het RIZIV, met artsen en an-
dere koepelorganisaties. Wat ik heb 
uitgewerkt in mijn boek is de visie van 
Zorgnet Vlaanderen. Tegelijk heb ik een 
overzicht gemaakt van wat organisaties 
als het Federaal Kenniscentrum voor 
de Gezondheidszorg (KCE), de OESO, 
het RIZIV, de Wereldgezondheidsorga-
nisatie (WHO), het Vlaams Patiënten-
platform en individuele stakeholders 

hierover vertellen. Wat opvalt is dat er 
een grote eensgezindheid bestaat over 
de twee paradigmashifts die we moeten 
realiseren: van een aanbodgestuurde en 
gefragmenteerde zorg moeten we naar 
een persoonsgerichte en geïntegreer-
de zorg; en van de huidige concepten 
‘ziekte en genezing’ moeten we evolu-
eren naar een focus op ‘gezondheid en 
gedrag’. Kunnen we die beide paradig-
mashifts niet maken, dan dreigen we 
vast te lopen in de organisatie van de 
complexe, langdurige zorg en onder-
steuning. Hierover is iedereen het eens. 
Bij Zorgnet Vlaanderen is die evolutie 
in denken al een tijdje duidelijk. Lees 
er maar het Memorandum 2014 op na: 
voor het eerst hebben we hier de op-
splitsing in sectoren verlaten, net om de 
samenhang en de nood aan samenwer-
king tussen de sectoren te onderlijnen.”

Netwerk voor langdurige zorg 
en ondersteuning
“Aangezien we het over internationa-
le ontwikkelingen hebben, kunnen we 
leren uit ervaringen in andere landen. 
Er bestaan een achttal modellen voor 
integrale chronische zorg, waarvan het 
Chronic Care Model van Wagner met al 
zijn afgeleiden het meest bekende is. In 
het boek licht ik al deze modellen kort 
even toe, met een slotbeschouwing van 
Chris Ham van het Kings’ Fund over de 
tien kenmerken voor een werkbaar in-
tegraal zorgmodel.”

PROMOTIE-ACTIE
Nog tot 15 oktober kunnen leden 
van Zorgnet Vlaanderen het 
boek Netwerkzorg aankopen met 
korting. U betaalt dan 20 euro 
i.p.v. 25 euro, verzendingskosten 
inbegrepen. 
Bestellen? Stuur dan een  
mailtje naar Anita Scheers  
(as@zorgnetvlaanderen.be) met 
uw naam en het adres waarop 
u het boek wenst te ontvangen. 
Na 15 oktober kan het boek 
enkel aangekocht worden in de 
boekhandel of via www.acco.be



“De situatie in Vlaanderen is diffuus. 
Overal zie je bemoedigende initiatieven 
en inspanningen om samen te werken, 
maar het blijft een lappendeken. Bo-
vendien wordt er weinig of niet geëva-
lueerd, zodat we nauwelijks weten wat 
werkt en wat niet. Op maat van Vlaan-
deren heb ik daarom een nieuw zor-
gorganisatiemodel ontwikkeld onder 
de titel ‘Netwerk voor langdurige zorg 
en ondersteuning’. Dat nieuwe model 
is een organisatievorm waarin auto-
nome en niet-hiërarchisch met elkaar 
verbonden voorzieningen en zorgver-
strekkers met elkaar formele, concre-
te afspraken maken om zo de diverse 
aspecten van het persoonlijk zorg- en 
ondersteuningsplan met elkaar af te 
stemmen en de uitvoering te garande-
ren. Dat alles in samenspraak met de 
cliënt en zijn mantelzorger. Het is een 
hele mondvol, maar elk woord is be-
langrijk. Op basis van deze definitie ko-
men we tot een aantal uitgangspunten 
die elke organisatie en zorgverstrekker 
zou moeten onderschrijven: persoons-
gerichte zorg en ondersteuning, em-
powerment van de cliënt, ondersteu-
ning van de mantelzorg, subsidiariteit, 
vermaatschappelijking, nabije zorg en 
ondersteuning, rekening houden met 
heterogeniteit, samenwerking.”

“Het model ‘Netwerk voor langdurige 
zorg en ondersteuning’ (zie figuur, red.) 
vertrekt vanuit vijf kernfuncties, zoals 
beschreven in de gids Naar een betere 
geestelijke gezondheidszorg door de rea-
lisatie van zorgcircuits en netwerken over 
de zogenaamde projecten artikel 107. 
Die kernfuncties maken deel uit van 
een globaal zorg- en ondersteunings-
programma. We denken in functies, niet 
langer in eerste, tweede of derde lijn. 
Rond de vijf kernfuncties zit een cirkel 
van acht pijlers. Deze pijlers zijn de ope-
rationele zaken die je nodig hebt, zoals 
een transparante facturatie, een geïn-
tegreerd elektronisch dossier en goede 
communicatie. De buitenste schil somt 
de voorwaarden voor succes op: een 
samenwerkingsovereenkomst, een aan-
gepaste financiering, richtlijnen voor 
een goede zorgpraktijk en indicatoren 
voor ketenkwaliteit.”

“In ons voorstel bepaalt elk netwerk 
zijn ‘verantwoordelijkheidsgebied’. Elk 
netwerk moet wel instaan voor de vijf 
kernfuncties. Het netwerk is vrij om 
zelf een coördinator aan te duiden. Dat 
kan een ziekenfonds zijn, een OCMW 
maar evengoed een zorgvoorziening. 
Met de overheid sluit het netwerk een 

CHRONISCHE ZORG

convenant af voor een bepaalde peri-
ode waaraan een evaluatie is gekop-
peld. Overlappingen van verantwoor-
delijkheidsgebieden van verschillende 
netwerken moeten mogelijk zijn en 
zorgverstrekkers en voorzieningen 
kunnen actief zijn in meerdere net-
werken. Op die manier vervangen we 
de concurrentie tussen organisaties 
door een gezonde concurrentie tussen 
netwerken. Op supraregionaal niveau 
is een overlegplatform nodig waar de 
verschillende netwerken onderling 
afstemmen en waar eventuele blinde 
vlekken worden opgespoord.”

Transitieplan
“Welke richting we ook uitgaan, we heb-
ben nood aan een transitieplan zoals 
voor de integrale jeugdzorg en de sec-
tor voor personen met een handicap 
gemaakt is. Het is een illusie te denken 
dat alles rimpelloos en als vanzelf zal 
verlopen. Wat de overheid betreft is de 
eerste prioriteit om de overdracht van 
bevoegdheden te consolideren. Tegelijk 
zou een taskforce een nieuw organi-
satiemodel voor complexe, langdurige 
zorg en ondersteuning kunnen voorbe-
reiden. Het wordt een werk van lange 
adem, maar ik ben ervan overtuigd dat 
we kunnen slagen. Alle stakeholders 
zijn doordrongen van de noodzaak van 

veranderen. Als we nu met zijn allen ook 
bereid zijn om verder te kijken dan de 
kortetermijnbelangen, dan komen we er 
wel. Af en toe zal het pijn doen, hier en 
daar zullen taken afgegeven en nieuwe 
opdrachten erbij genomen moeten wor-
den. Maar we kunnen alle betrokken ac-
toren perspectief bieden. En als we de 
cliënt werkelijk als vertrekpunt nemen, 
dan kan dat niet fout gaan”, besluit Ber-
nadette Van den Heuvel.

Epiloog
Ondertussen is Bernadette Van den 
Heuvel op vraag van minister Jo Van-
deurzen voltijds gedetacheerd naar het 
kabinet van minister Vandeurzen. Ze is 
er sinds 1 september adviseur bevoegd 
voor de woonzorg (residentiële zorg en 
thuiszorg). Zij zal ook betrokken zijn bij 
de uitbouw van de Vlaamse Sociale Be-
scherming.

Het boek Netwerkzorg - Een nieuw or-
ganisatieconcept voor personen met een 
complexe, langdurige zorg- en ondersteu-
ningsvraag wordt uitgegeven door Acco. 
Het boek wordt  op 29 september voor-
gesteld met een lunchcauserie en kriti-
sche reflecties van prof. Herman Nys en 
dr. Maaike Van Overloop, voorzitter van 
Domus Medica.
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Together we count  
naar een patiëntgerichte financiering  

van de algemene ziekenhuizen

Vandaag zijn er nauwelijks incentives voor het bieden van kwaliteit,  
wel voor kwantiteit. Dat leidt tot perverse situaties.

Heeft de komende federale regering 
de moed om de organisatie en de 
financiering van de gezondheidszorg 
in het algemeen en de algemene 
ziekenhuizen in het bijzonder 
fundamenteel aan te pakken? Het is 
een vraag die menig debat beheerst. 
Zowat iedereen is het erover eens dat 
een grondige hervorming noodzakelijk 
is. Ook over de grote lijnen lijkt 
een consensus te groeien. Zorgnet 
Vlaanderen heeft alvast een coherent 
voorstel klaar.

“De hervorming van de ziekenhuis-
financiering zit er al een tijdje aan te 
komen”, zegt stafmedewerker Katrien 
Verschoren van Zorgnet Vlaanderen. 
“Zoals ook een herijking van de no-
menclatuur al lang op de agenda staat. 
Vorig jaar nam minister Onkelinx het 
initiatief voor een stappenplan. Stap 1 
was de studie van het Federaal Ken-
niscentrum voor de Gezondheidszorg 
(KCE) vorig jaar. Als tweede stap legde 
het KCE dit voorjaar zijn oor te luisteren 
bij alle betrokken partijen. Ook Zorgnet 
Vlaanderen kon zijn visie toelichten en 
feedback geven op enkele pistes. In 
september zal het KCE hierover allicht 
een rapport aan de regering overma-
ken. In stap 3 en 4 worden dan concrete 
acties genomen en geïmplementeerd.”

“Naar aanleiding van dit debat en in lijn 
met het ziekenhuiscongres Together we 
care heeft Zorgnet Vlaanderen zijn vi-
sie gebundeld tot een coherent voorstel 
met als titel Together we count. Profes-
sor Johan Kips leidde het project en 
Koen Michiels, algemeen directeur AZ 
Nikolaas, speelde als voorzitter van 
de financiële werkgroep van Zorgnet 
Vlaanderen een voortrekkersrol.”

FINANCIERING

Nieuw organisatiemodel

“Ons plan vertrekt vanuit het nieuwe 
organisatiemodel dat Zorgnet Vlaande-
ren voorstaat. Het sleutelbegrip daarin 
is samenwerking. Meer samenwerking 
en een betere organisatie kunnen lei-
den tot een efficiëntere besteding van 
middelen en een verdere verbetering 
van kwaliteit in de zorg. De nieuwe zie-
kenhuisfinanciering moet dat nieuwe 
samenwerkingsmodel ondersteunen 
en mogelijk maken.”

“Wij onderscheiden drie types netwer-
ken in het nieuwe organisatiemodel”, 
gaat Katrien Verschoren verder. “In de 
eerste plaats slaan zorgactoren binnen 
en buiten het ziekenhuis de handen in 
elkaar en vormen ze lokale netwerken 
rond de patiënt. Het lokale netwerk moet 
erover waken dat, in het bijzonder de 
chronische patiënt, op elk moment de 
juiste zorg in de juiste setting krijgt. Die 
netwerken kunnen de instroom van pa-
tiënten in de ziekenhuizen verminderen 
en de uitstroom vergemakkelijken.” 

“Daarnaast ontwikkelen zich klinische 
netwerken, het uitgangspunt in ons ver-
haal voor een nieuwe ziekenhuisfinan-
ciering. Hier worden taakafspraken ge-
maakt tussen ziekenhuizen onderling, 
onder meer over de concentratie van 
gespecialiseerde zorg en apparatuur 
in zogenaamde centers of excellence. 
Noch de financiering noch de erkennin-
gen geven vandaag stimuli voor zulke 
ziekenhuisoverschrijdende samenwer-
kingsvormen. Een ziekenhuis is financi-
eel gezien genoodzaakt om een heel ar-
senaal van behandelingen en diensten 
aan te bieden. Wie samenwerkt en het 
aanbod concentreert, ziet de efficiën-

tiewinst terugvloeien naar de overheid. 
Nochtans zijn de Vlaamse ziekenhuizen 
bereid om structurele taakafspraken te 
maken, aanbod te concentreren en net-
werken te vormen. Dat moet ook toe-
laten om bepaalde erkenningen en het 
bijhorende budget op netwerkniveau 
toe te kennen. Ook voor infrastructuur-
subsidies zoals VIPA zou dit op termijn 
mogelijk moeten zijn.” 

“Samenwerking situeert zich tot slot 
ook op een derde niveau, met name in 
netwerken voor facilitair (bv. aankoop 
en keuken) en klinisch ondersteunende 
diensten (bv. sterilisatie en apotheek). 
Net zoals in de lokale netwerken zijn 
hierin zowel zorgactoren binnen als 
buiten het ziekenhuis betrokken, zodat 
intersectoraal de krachten gebundeld 
worden.”

Patiëntgerichte financiering 
“Ons voorstel voor een patiëntgerichte 
financiering berust op drie pijlers. In 
een eerste pijler maken we middelen 
vrij door onterechte heropnames te 
vermijden, te lange verblijfsduren te 
verkorten, taken te verdelen, onder-
zoeksresultaten te delen enzovoort. De 
verschillende bovenstaande netwerk-
vormen dragen daartoe bij.”

“De vrijgekomen middelen uit pijler 1 
worden geïnvesteerd in de kwaliteit 
van de zorg. Ten eerste door de perso-
neelskosten op een correcte manier te 
vergoeden, maar ook door een verho-
ging van de omkadering. Op de inter-
nationale RN4Cast, die de omkadering 
in een ziekenhuis per patiënt berekent, 
scoort België laag. Nochtans is aange-
toond dat een goede omkadering recht-
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streeks congrueert met een lagere 
mortaliteit. In die zin investeren we dus 
in kwaliteit. De resterende middelen 
willen we investeren in het elektronisch 
patiëntendossier (EPD), in ICT, in kwa-
liteitsinitiatieven... Vooral met het EPD 
gaat een grote gezondheidswinst ge-
paard. Veel meer dan met clean rooms 
bijvoorbeeld, die een hoge investering 
vergen voor een relatief lage gezond-
heidswinst. Vandaag gaat ‘maar’ 17 
miljoen euro per jaar naar ICT in de zie-
kenhuizen. Dat is peanuts in vergelijking 
met de huidige kosten die daartegen-
over staan, laat staan ten opzichte van 
de investeringen voor een geïntegreerd 
EPD. Dit voorstel is een mooi voorbeeld 
van hoe sociaal ondernemerschap de 

ziekenhuizen meer ruimte kan geven 
om zelf te beslissen waar ze besparen 
en waarin ze investeren.”

Samenwerking met artsen
“De tweede pijler richt zich op de sa-
menwerking tussen het ziekenhuis en 
de artsen. Het huidige duale systeem, 
waarbij artsen een deel van hun in-
komsten afdragen om het ziekenhuis-
personeel mee te helpen financieren, 
zorgt voor gespannen situaties, moei-
lijke onderhandelingen, tijdverlies en 
tegenstrijdige belangen. Wat we nodig 
hebben is net het omgekeerde: sa-
menwerking, afstemming en een ge-
integreerd beleid tussen ziekenhuis en 

artsen, gericht op zorg. De afdrachten 
van de artsen kunnen daarom beter 
vervangen worden door een structure-
le financiering door de overheid binnen 
het budget financiële middelen (BFM). 
Alleen voor specifieke wensen en in-
vesteringen zouden artsen dan nog bij-
dragen aan het ziekenhuis.”

“Naast bijdragen voor personeel, dra-
gen artsen vandaag ook af voor inves-
teringen en voor de polikliniek. Wat de 
investeringsafdrachten betreft, stellen 
wij voor om die over te hevelen naar 
een investeringsfonds voor kleine en 
middelgrote apparatuur, dat samen be-
heerd wordt door de artsen en het zie-
kenhuis. De afdrachten voor de polikli-

Stafmedewerker Katrien 
Verschoren: “Besparingen 
moeten voor Zorgnet 
Vlaanderen in de sector 
geïnvesteerd worden, 
prioritair in het elektronisch 
patiëntendossier dat tot 
meer efficiëntie, kwaliteit en 
patiëntveiligheid zal leiden.”



niek willen wij ook bij het BFM gevoegd 
zien. Zo hoeven artsen op geen enkele 
manier nog bij te dragen in de kosten 
van het personeel, wat een veel gezon-
dere situatie creëert. Het ter beschik-
king stellen van de polikliniek door het 
ziekenhuis kan de aantrekkelijkheid 
van het ziekenhuis voor de artsen ver-
hogen en de continuïteit van zorg vrij-
waren voor alle patiënten.”

“De ziekenhuisfinanciering zou zo ge-
organiseerd moeten zijn dat afdrachten 
niet meer nodig zijn, zodat het zieken-
huis niet langer mee bepaalt hoeveel 
een arts uiteindelijk verdient. Voor de 
ziekenhuisartsen betekent het voorstel 
van Zorgnet Vlaanderen op macroni-
veau een break even. Een herijking van 
de nomenclatuur is evenwel noodza-
kelijk, zeker nu we evolueren naar zui-
vere honoraria zonder afdrachten. Bij 
die herijking moet rekening gehouden 
worden met alle aspecten: de verant-
woordelijkheid van de arts, de wacht-
diensten, de tijdsinvestering, bijko-
mende taken in het netwerk... Niet elk 
specialisme kan je per akte vergoeden. 
Geriaters en spoedartsen werken in 
een andere context dan een radioloog. 
Bovendien moeten we rekening houden 
met de vervrouwelijking en het stijgen-
de belang dat ook artsen hechten aan 
een gezonde work life balance. Het sys-
teem zou moeten evolueren naar het 
financieren van ‘service’ in plaats van 
‘volume’.”

kwaliteit
“Pijler 3 in ons voorstel gaat over waar-
de en kwaliteit”, vervolgt Katrien Ver-
schoren. “Vandaag zijn er nauwelijks 
incentives voor het bieden van kwaliteit, 
wel voor kwantiteit. Dat leidt tot per-
verse situaties.  Zo brengt het vandaag 
theoretisch gezien meer op om een pa-
tiënt vroeger naar huis te sturen met 
een heropname als gevolg, dan om van 
de eerste keer voldoende tijd te nemen 
en goede kwaliteit van zorg te bieden 
zodat die heropname van de patiënt 
vermeden wordt. We werken vandaag 
al met indicatoren. Dat systeem moet 
verder uitgebreid worden op basis van 
evidence, zodat ziekenhuizen en artsen 
hierop ook financieel afgerekend kun-
nen worden. Een deel van het budget 
moet voor Zorgnet Vlaanderen als bo-
nus aan de ziekenhuizen en artsen toe-
gekend worden op basis van die kwa-
liteitsindicatoren, de zogenaamde pay 
for performance. Op die manier word 
je beloond voor het leveren van goe-
de zorg en kan je blijven investeren in 

kwaliteit (cf. het kwaliteitsfonds waar-
van eerder sprake).”

Ruimte voor ondernemen
Natuurlijk hebben de ziekenhuizen ook 
verwachtingen en voorwaarden. “Van 
de overheid verwachten we, in samen-
spraak met het middenveld, een duide-
lijk meerjarenplan met gezondheids-
doelstellingen waarop ziekenhuizen 
afgerekend mogen worden”, stelt Ka-
trien Verschoren. “Die doelstellingen 
moeten op voldoende lange termijn 
geformuleerd worden, bijvoorbeeld op 
tien jaar, en moeten ook bindend zijn 
voor de volgende regeringen. Waar 
nodig kunnen bijsturingen altijd, maar 
het kan niet de bedoeling zijn om met 
elke nieuwe regering het geweer van 
schouder te veranderen. Binnen het 
kader van de gezondheidsdoelstellin-
gen vragen de ziekenhuizen de nodige 
ruimte voor sociaal ondernemerschap. 
Zelfregulering leidt tot de beste oplos-
singen. De ziekenhuizen willen trans-
parant werken.”

“Financiële zekerheid is noodzakelijk 
voor een goed beleid. Bovendien zal 
ademruimte gecreëerd moeten worden 
om de hervormingen mogelijk te ma-
ken. De ziekenhuizen willen met proef-
projecten en garantie op budgetbehoud 
de samenwerking op het terrein uit-
proberen. Verder pleiten we voor een 
groeinorm van 2%. Dat is minder dan 
het uitgavenpatroon dat we tot nu ken-
nen. Toch is bijkomende groei bovenop 
het behoud van het huidige budget no-
dig om ten minste de stijgende noden 
door de vergrijzing aan te kunnen. We 
willen met de bestaande middelen 
meer doen en het beter doen. Ten slotte 
vragen de ziekenhuizen investeringen 
in een meer wetenschappelijke onder-
bouwing van de financiering, juridische 
waarborgen en een meer flexibele re-
gelgeving.”

“Het zal politieke moed vergen om de 
noodzakelijke veranderingen door te 
voeren. De debatten zijn volop bezig. 
Eén element komt altijd terug: de nood 
aan samenwerking in netwerken en een 
financiering die deze samenwerking en 
kwaliteit beloont. Dat is de sleutel tot 
een duurzaam systeem op lange ter-
mijn. De besparingen die dit oplevert, 
moeten voor Zorgnet Vlaanderen in de 
sector geïnvesteerd worden, prioritair 
in het elektronisch patiëntendossier 
dat tot meer efficiëntie, kwaliteit en pa-
tiëntveiligheid zal leiden”, besluit Ka-
trien Verschoren.

De publicatie Together we count – Naar 
een patiëntgerichte financiering van de 
algemene ziekenhuizen kan u downloa-
den op www.zorgnetvlaanderen.be,  
rubriek publicaties.
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voor het project ‘Brugwonen’ en zoch-
ten steun. Wilfried was hier heel gevoe-
lig voor. Hij was zelf vader van een zoon 
met een psychiatrische problematiek en 
hij kende en deelde de bezorgdheden 
van de andere ouders. Hij heeft zich dan 
ook meteen geëngageerd en samen met 
hem heb ook ik mijn schouders hieron-
der gezet. Samen zijn we naar alle ver-
gaderingen geweest.”

“Châpeau trouwens voor de initiatiefne-
mende familieleden uit Brugge”, zegt 
Miet Smet. “Die mensen hadden vanuit 
hun oprechte bezorgdheid al heel wat 
voorbereidend werk verricht. Ze wisten 
dat in Nederland woonvormen met bege-
leiding bestonden die misschien als mo-
del konden dienen voor hun plannen. Sa-
men zijn we op studiereis getrokken naar 
‘Zeeuwse Gronden’ in Axel. We vonden er 
een nieuwbouw met twaalf mooie wonin-
gen, een gemeenschappelijke ruimte en 
een aantrekkelijke tuin. Psychiatrische 
patiënten wonen er autonoom en met 
respect voor hun privacy. Tegelijk is er 
professionele begeleiding en een sterke 
betrokkenheid van de familie. Wij waren 

allemaal onder de indruk.”

Maatschappelijke integratie
“Korte tijd later namen wij contact met 
minister Jo Vandeurzen. We nodigden 
hem uit voor een bezoek aan Zeeuwse 
Gronden en ook hij was onder de indruk. 
Bij zijn terugkeer heeft de minister via 
een ministerieel besluit de opdracht 
gegeven om te onderzoeken of een der-
gelijk concept ook bij ons haalbaar is. 
Zorgnet Vlaanderen heeft dat project 
gecoördineerd. Er zijn verschillende 
partners bij betrokken (zie kaderstukje, 
red.). Samen met Wilfried ben ik tijdens 
de vorige legislatuur onder meer gaan 
aankloppen bij de burgemeester van 
Brugge, de schepen voor Wonen en de 
OCMW-voorzitter. Maar ook de fami-
lieleden hebben zich met hart en ziel 
ingezet. In overleg met alle betrokken 
partners zijn we tot een samenhangend 
concept gekomen.”

“De doelgroep zijn volwassenen met 
een gestabiliseerde psychische proble-
matiek, die alleen zelfstandig kunnen 

“Psychiatrische patiënten hebben 
meer dan wie ook nood aan mensen die 
voor hen opkomen”, zegt minister van 
Staat Miet Smet. Samen met Wilfried 
Martens engageerde zij zich op vraag 
van enkele familieleden van cliënten 
voor het project Brugwonen. Het project 
wil een nieuwe woonvorm introduceren 
met ondersteuning en begeleiding voor 
ernstig psychisch kwetsbare mensen. 
De naam ‘Brugwonen’ verwijst o.m. 
naar de stad Brugge, waar een eerste 
initiatief in de steigers staat. “Maar 
het zou mooi zijn als er middelen 
vrijgemaakt konden worden om 
ook elders in Vlaanderen dergelijke 
woonvormen uit te bouwen”, vindt Miet 
Smet.

“Een paar jaar geleden heeft een viertal 
mensen contact genomen met Wilfried 
Martens”, vertelt Miet Smet. “Het wa-
ren allemaal ouders of familieleden van 
psychiatrische patiënten. Ze maakten 
zich grote zorgen over wat er met hun 
zoon, dochter, broer of zus zou gebeu-
ren als zij er niet meer zijn om voor hen 
te zorgen. Ze hadden het idee opgevat 

BRUGWONEN INTRODUCEERT 
NIEUWE WOONVORM VOOR 

PSYCHIATRISCHE PATIëNTEN

Levenslang 
wonen met 

zorg en  
onder- 

steuning
Miet Smet: “Mensen met een 
psychiatrische problematiek 

kunnen niet voor zichzelf 
opkomen. Zij hebben geen stem. 

Daarom is het zo belangrijk 
dat anderen voor deze cliënten 

opkomen. Ook zij hebben 
immers recht op zorg en 

ondersteuning.”

GGZ

Miet Smet: "Wilfried was zelf vader van een 
zoon met een psychiatrische problematiek en
hij kende en deelde de bezorgdheden
van de andere ouders: 'Wat zal er met ons 
kind gebeuren als wij er niet meer zijn?'"



wonen als er een dagelijks ondersteu-
nend kader is. Het gaat met andere 
woorden om mensen die voor de rest 
van hun leven afhankelijk zullen blijven 
van hulp. Het concept voorziet daarom 
de aanwezigheid van een begeleider 
elke weekdag van 8 tot 20 uur en in het 
weekend van 11 tot 20 uur. Daarnaast 
moet er telefonische permanentie zijn. 
Naast deze ‘gesolidariseerde zorg’ voor 
alle bewoners, blijft ook de individuele 
zorg op maat nodig. Op die manier krij-
gen psychiatrische patiënten die niet in 
aanmerking komen voor een initiatief 
beschut wonen, toch de kans om zelf-
standig te gaan wonen.”

“Natuurlijk zullen die mensen hierop 
voorbereid moeten worden”, zegt Miet 
Smet. “Het is de bedoeling dat ze zelf 
hun ontbijt maken en de woning mee 
helpen onderhouden. Voor sommigen 
wordt dat allicht een hele aanpassing. 
Maar dat is ook de bedoeling: we willen 
de mensen binnen hun mogelijkheden 
activeren en zo goed mogelijk integre-
ren in het maatschappelijke leven. We 
willen daarom ook de buurtwerking ac-

tief betrekken en goed overleggen met 
de buurtbewoners. We streven met dit 
concept nadrukkelijk naar levenslang 
wonen. Ouders en familieleden kunnen 
dus gerust zijn dat ook als zij er niet 
meer zijn, de zorg en de ondersteuning 
gegarandeerd blijven.”

Grote betrokkenheid
“De familie en de cliënten krijgen trou-
wens een belangrijke rol via de familie-
raad en de cliëntenraad. In Nederland 
hebben die raden een grotere inbreng 
dan traditioneel bij ons het geval is en 
we willen dat graag overnemen. De fa-
milie voelt zich sowieso erg betrokken 
en kent meestal als geen ander de mo-
gelijkheden, de wensen en de noden van 
de cliënt. Dat is ook de kracht van dit 
project: de samenwerking tussen bewo-
ner, hulpverlener en familie.”

“Ondertussen hebben we in Brugge 
een terrein gevonden waar de Brug-
se Maatschappij voor Huisvesting een 
kleinschalige woningencluster zal bou-
wen met zestien afzonderlijke woonen-
titeiten, verspreid over drie woningen. 
De woningen komen rond een openbaar 
binnenplein. Om levenslang wonen mo-
gelijk te maken, wordt er duurzaam ge-
bouwd en zullen minstens zes woonen-
titeiten volledig aangepast zijn voor 
rolstoelgebruikers. De gemeenschap-
pelijke ruimte met keuken zal huis-
elijkheid uitstralen en uitnodigen om 
er samen te vertoeven. Het dage lijkse 
lotgenotencontacten mag niet worden 
onderschat. Daarnaast moet er ook een 
plaats voorzien worden voor een open 
bureel voor de begeleiders en een af-
gesloten lokaal voor de bewaring van de 
bewonersdossiers, vertrouwelijke docu-
menten en medicatie.”

“Met het oog op sociale inclusie is de 
woonlocatie ingepland in een woonwijk. 
Het is een rustige omgeving, met open-
baar vervoer, supermarkten, kleinhan-
del en sportfaciliteiten in de buurt. We 
willen veel aandacht besteden aan het 
draagvlak van de mensen uit de buurt 
en de acceptatie van de bewoners.”

“Of het project ook elders in Vlaanderen 
navolging zal krijgen, hangt uiteraard af 
van de minister en van de beschikbare 
middelen. Ik zal ervoor blijven ijveren. 
Mensen met een psychiatrische proble-
matiek kunnen niet voor zichzelf opko-
men. Zij hebben geen stem. Daarom is 
het zo belangrijk dat anderen voor deze 
cliënten opkomen. Ook zij hebben im-
mers recht op zorg en ondersteuning.”

Partners slaan de handen  
in elkaar
Wonen is ook voor mensen met chro-
nisch-psychiatrische klachten een pri-
maire levensbehoefte en een recht. Een 
eigen woonst met daarnaast gemeen-
schappelijke ruimten is noodzakelijk om 
herstel door de tijd heen een kans te ge-
ven. Brugwonen wil dan ook een stabiel 
en veilig nest aanbieden van waaruit de 
bewoners kunnen werken aan hun her-
stel en hun plaats in de samenleving.

Het project Brugwonen is alleen mo-
gelijk dankzij de samenwerking van 
diverse partners. Uit de geestelijke ge-
zondheidszorg zijn dat het psychiatrisch 
ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw (met PVT 
Sint-Augustinus), het psychiatrisch cen-
trum Sint-Amandus (met PVT de Stek, 
de Knop, de Loot en de Ent) en de initia-
tieven beschut wonen Brugge en 4Veld.

Deze partners willen zich concreet en-
gageren voor de realisatie van het pro-
ject. Dat kan via de goedkeuring van een 
experimenteel project met aandacht 
voor flexibilisering van financiering en 
regelgeving. Zo kunnen de betrokken 
partners middelen inbrengen vanuit hun 
eigen reguliere werking, waarbij vooral 
gefocust wordt op het behoud van mid-
delen die vrijkomen vanuit uitdovende 
bedden (PVT). Het project Brugwonen 
maakt deel uit van het GGZ-netwerk 
Noord-West-Vlaanderen.

Familiehulp zal, afhankelijk van de 
persoonlijke behoefte van de bewoner, 
diensten gezinszorg en poetsdienst 
aanbieden. Vanuit de solidarisering van 
het aantal uren gezinszorg, kunnen ver-
zorgenden mee ingezet worden in de 
begeleidingsequipe. Op die manier is 
de betrokkenheid en expertise van deze 
medewerkers optimaal. 

De Brugse Maatschappij voor Huisves-
ting voorziet als sociale huisvestings-
maatschappij in betaalbare woningen. 
Een sociale huurwoning is voor de doel-
groep de best betaalbare oplossing.

Het OCMW Brugge vertrekt vanuit het 
reguliere OCMW-aanbod om de lokale 
inbedding en participatie in de buurt te 
garanderen.

In het kader van de activering zullen de 
bewoners van Brugwonen verder een 
beroep kunnen doen op andere diensten 
uit de buurt.
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INNOVATIE

Corine Jansen heeft van luisteren 
haar beroep gemaakt. Als Chief 
Listening Officer (CLO) werkt zij 
onder andere voor het universitair 
ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen, 
maar ze is bijvoorbeeld ook actief in 
de ouderenzorg. Haar droom is om 
patiënten, kwetsbare ouderen en 
mantelzorgers als mens meer bij de 
zorg te betrekken. Dialoogzorg, noemt 
ze het. Corine Jansen sprak op 9 
september op de studiedag van Zorgnet 
Vlaanderen ‘Wat zal u dat kosten?’ - 
Hoe informeer ik mijn patiënten over 
de kostprijs van hun opname?’ “Alles 
begint met goed te luisteren”, zegt ze.

Goed vijf jaar geleden kreeg Corine Jan-
sen een direct message via Twitter van 
Lucien Engelen met de uitnodiging om 
bij hem in het Radboudumc te komen 
werken. Jansen was toen hoofd commu-
nicatie bij de Regionale Omroep Gelder-
land, een aanbieder van radio, televisie 
en internet. In die functie ging zij gere-
geld bij mensen thuis op bezoek om een 
beter zicht te krijgen op wie de klanten 
precies waren, wat ze apprecieerden 
en welke verwachtingen ze koesterden. 
Over die bezoeken plaatste zij af en toe 
korte berichtjes op Twitter, die niet on-
opgemerkt bleven.

“Lucien Engelen wou met het program-
ma REshape in het Radboudziekenhuis 
de zorg veranderen en zocht iemand”, 
vertelt Corine Jansen. “We hebben sa-
men een kop koffie gedronken en on-
danks de vaagheid van zijn plannen ben 
ik op zijn uitnodiging ingegaan. Allebei 
hadden we onze ouders jong verloren en 
wilden we iets veranderen aan de zorg. 
Die was in onze beleving te eng gericht 
op de cure, op het medische. We mis-
ten een bredere kijk op de mens in de 
zorg en wilden een beweging in gang 
zetten. ‘Hoe kunnen wij samen met jul-
lie de kwaliteit van zorg verbeteren?’ 

Dat zou de centrale vraag moeten zijn. 
In realiteit bleven veel gesprekken met 
zorgverleners steken op het niveau van 
‘bloedwaarden en medicatie’. Dat wil-
den wij in het Radboudumc anders gaan 
doen. We wilden zowel de patiënt als de 
mantelzorgers deel laten uitmaken van 
het behandelteam. En zo samen tot in-
novaties komen die de zorg beter ma-
ken. Zo is REshape ontstaan.”

“De eerste concrete realisatie kwam er 
op vraag van professor Van der Graaf, 
hoofd medische oncologie in het zieken-
huis. Zij merkte dat jongvolwassen kan-
kerpatiënten heel eigen noden hadden. 
Deze patiënten staan op de drempel van 
hun leven, koesteren dromen, hebben 
een prille relatie... Kortom, een cruciale 
levensfase. Ik heb een maandlang rond-
gelopen op de afdeling en veel gesprek-
ken gevoerd. Heel open gesprekken met 
patiënten, zussen en broers, ouders en 
familieleden, zonder expliciet te henge-
len naar verwachtingen. Tijdens de ge-
sprekken schreef ik niets op: ik was een 
en al oor. Maar na elk gesprek maakte 
ik aantekeningen, die ik na een maand 
verwerkte tot een rapport. Hieruit is 
AYA4 (Adults and Young Adolescents, red.) 
ontstaan, een platform dat jongvolwas-
sen kankerpatiënten de mogelijkheid 
biedt contact met elkaar te leggen en te 
onderhouden, zowel tijdens als na hun 
behandeling. Een simpele oplossing die 
tegemoet kwam aan een grote nood aan 
lotgenotencontact.”

Simpel maar niet eenvoudig
“Ik heb geen medische kennis, ik ben 
geen therapeut, ik ben een gewone Ne-
derlandse vrouw die luistert van mens 
tot mens, niet van arts tot patiënt. Ik 
vraag de mensen hoe het met hen gaat, 
waarvoor ze bang zijn, hoe ze hun da-
gelijkse leven thuis, op het werk en in 
het ziekenhuis ervaren. Artsen hebben 

doorgaans weinig of geen tijd voor zul-
ke gesprekken. Dat is logisch: zij zien 
soms meer dan dertig patiënten op een 
dag, terwijl ik me tot vier gesprekken 
kan beperken. Ik neem de tijd, ik hoef 
geen protocol te volgen en ik ga nooit in 
discussie. Ik luister alleen. De mensen 
met wie ik praat weten dat ze mij na ons 
gesprek nooit meer terugzien. Dat cre-
eert een positieve anonimiteit waardoor 
ze mij in vertrouwen nemen. Ze kunnen 
hun verhaal kwijt zonder beperkingen. 
Ik oordeel niet. Alle thema’s kunnen 
aan bod komen: maaltijden, verzekerin-
gen, seksualiteit... Het zijn onderwerpen 
waarvoor artsen vaak weinig tijd heb-
ben. Ik richt me telkens op een bepaal-
de patiëntengroep: jonge oncologiepa-
tiënten, mannen met prostaatkanker... 
Na tien tot twintig gesprekken van twee 
uur heb ik een vrij goed zicht op wat er 
leeft in zo’n groep. Dat verwerk ik dan in 
een aantal quotes en treffende uitspra-
ken of in verhalen, zonder er conclu-
sies uit te trekken. Ik geef alleen door 
wat er verteld is. Zowel de artsen als 
het ziekenhuisbestuur maken daarvan 
dankbaar gebruik. En de patiënten en 
de mantelzorgers voelen zich gehoord. 
Het gaat nooit om een nachtkastje dat te 
hoog of te laag hangt, maar om ervarin-
gen als mens. ‘Toen ik van de operatie-
kamer kwam, hebben ze mijn man verteld 
wat er weggenomen is, maar hij is het ver-
geten en ik heb het niet gehoord.’ Of nog: 
‘Hoe moet ik bepalen of ik chemo wil als ik 
niet weet wat het is.’ Dat soort uitspra-
ken komt vaak terug, wat wijst op een 
structureel probleem. De oplossing ligt 
meestal voor de hand, je moet er alleen 
oog voor hebben. Het is simpel maar 
niet eenvoudig, zeg ik weleens.”

“Zelf heb ik de afgelopen jaren een enor-
me evolutie doorgemaakt”, zegt Cori-
ne Jansen. “In het begin was ik soms 
te emotioneel betrokken. Dat is niet 
goed. Ik heb geleerd om meer afstand 

INTERVIEW MET CHIEF LISTENING OFFICER CORINE JANSEN

“Ik luister alleen maar”
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te houden. Ik doe aan kwalitatief onder-
zoek door te luisteren. Ik ontwikkel geen 
persoonlijke band met de patiënten. Het 
moeilijkste aan echt luisteren is dat het 
nooit over jezelf gaat. Je eigen verdriet, 
je eigen ervaringen moeten op de ach-
tergrond blijven. Eén keer had ik een 
gesprek met een jongeman die wist dat 
hij zou overlijden. Zelf had hij het er niet 
zo moeilijk mee, maar zijn familie wel. 
Toen hij me vertelde aan welke ziekte 
hij leed, bleek het de aandoening te zijn 
die ook mijn vader had gehad. Ik heb me 
toen even teruggetrokken en heb tien 
minuten heel hard gehuild. Daarna ben 
ik de kamer terug binnengegaan en heb 
ik verteld dat ik dat nodig had. Ik moest 
me kunnen vrijmaken van mijn eigen ge-
dachten, zodat ik opnieuw helemaal kon 
luisteren. Ondertussen heb ik mijn eigen 

ervaringen een plaats kunnen geven en 
ben ik rustiger geworden. Ik draag min-
der ballast mee.”

Open en vrij
“Naast mijn ervaringen als Chief Listen-
ing Officer in het Radboudziekenhuis heb 
ik ondertussen ook bijna anderhalf jaar 
in de ouderenzorg gewerkt. Ik heb een 
80-tal gesprekken gevoerd met ouderen 
met geheugenproblemen, met mensen 
met plotse somatische klachten en met 
CVA-patiënten. Ik heb dagenlang door-
gebracht in revalidatiecentra en gepraat 
met kwetsbare ouderen, hun kinderen 
en mantelzorgers. Met sommige oude-
ren ging het contact niet verder dan een 
hand aanraken. Anderen vertelden me 
verhalen van vroeger, één iemand ver-

trouwde me zelfs een geheim toe dat 
ze nooit eerder met iemand had kunnen 
delen. Met sommige gesprekken kan ik 
naderhand niets concreets aanvangen; 
dat hoort nu eenmaal bij deze aanpak. 
Ik ga op geen enkel moment het ge-
sprek in een richting sturen. Ik hanteer 
geen vragenlijst. Het moet een open en 
vrij gesprek zijn: ik luister alleen. Maar 
als je voldoende gesprekken voert met 
een doelgroep van mensen, dan stoot je 
vroeg of laat op ervaringen en verhalen 
waar je iets mee aan kunt. Zo bezocht 
ik een oudere dame bij haar thuis. Ze 
had er duidelijk behoefte aan om haar 
verhaal kwijt te kunnen en vertelde me 
honderduit over haar overleden man, 
haar verleden en haar gezondheidspro-
blemen. Pas nadat ze haar verhaal had 
kunnen doen, begon ze spontaan over 

Corine Jansen:  

 “Het kan al helpen als we tijdens een eerste gesprek tijd nemen om even te polsen wat voor 

iemand we voor ons hebben: wat is belangrijk voor de kwaliteit van 
leven voor deze mevrouw, waar hecht deze meneer belang 
aan... Dat verschilt van mens tot mens.” 



Corine Jansen: “De sociale media heb-
ben zowel positieve als negatieve aspec-
ten. Zoals wel vaker hangt het helemaal 
af van wat je ermee doet. Positief is dat 
mensen op sociale media hun verhaal 
kwijt kunnen, dat ze online een arts kun-
nen contacteren, dat ze lotgenoten kun-
nen vinden en ervaringen delen, dat ze 
communities kunnen vormen en daaraan 
veel steun hebben. We zien trouwens 
ook meer en meer artsen actief worden 
op communities en met blogs.”

“Anderzijds kunnen we niet blind zijn 
voor de uitwassen op de sociale media. 
Na de vliegtuigcrash in Oekraïne, waar-
in veel Nederlanders het leven lieten, 

verschenen op sociale media grove  en 
ongenuanceerde reacties. Idem dito wat 
het conflict tussen Israël en de Palestij-
nen betreft. Die grove taal, die verwen-
singen... dat is toch niet wat we willen? 
Ik denk dat we stilaan een punt berei-
ken waarop we eens de balans moeten 
maken. Het is geen zwart-witverhaal. Ik 
luister ook online veel naar patiënten. 
Je kunt er veel van opsteken en mensen 
hebben behoefte om hun verhaal te de-
len.”

“In Nederland zijn veel artsen en zorg-
voorzieningen actief op Twitter. Zelf 
gebruik ik Twitter vooral om kennis te 
delen. Ook LinkedIn is handig, vooral 

om internationale contacten tot stand 
te brengen en te onderhouden. Maar je 
moet altijd voorzichtig blijven. Verpleeg-
kundigen die op Facebook een leuke foto 
posten van tijdens hun pauze: dat is niet 
verstandig – je weet nooit of een mama 
van een pasgestorven kindje in dat zie-
kenhuis op de foto stoot. Ongewild kan 
je mensen ontzettend kwetsen. Ik zal 
zelf nooit iets over een patiënt schrij-
ven, zelfs niet anoniem: je loopt altijd de 
kans dat de persoon in kwestie, of een 
zoon of dochter zich erin herkent en zich 
gekwetst voelt. Een gouden regel: als je 
ook maar de minste twijfel hebt of je een 
bericht kunt posten of niet, dan kan je 
het beter laten.”

hoe lastig ze het wel vond om elke week 
naar het ziekenhuis te moeten voor een 
infuus. Bijna terloops vroeg ze of daar-
voor geen andere oplossing bestond. 
Als gevolg daarvan is voor een groep 
kwetsbare ouderen een nieuwe aanpak 
geïntroduceerd: deze mensen worden 
nu elke week vanuit het ziekenhuis op-
gebeld om te horen of alles goed gaat 
en het infuus is vervangen door pillen. 
Daarmee is de kwaliteit van leven voor 
die mensen ontzettend verbeterd. Ze 
hoeven niet langer elke week vervoer te 
regelen en naar het ziekenhuis te gaan 
en toch worden ze van nabij opgevolgd.”

Het Gouden Oor
“In de commerciële sector wordt al lan-
ger geïnvesteerd in het luisteren naar 
mensen, in dat geval ‘klanten’. Ik heb 
een jaar een internationale studie ge-
daan via de International Listening As-
sociation. Er zijn internationaal  al veel 
studies gedaan naar de effecten van 
luisteren in de gezondheidszorg. De be-
langstelling hiervoor is groot. Voor het 
eerst reiken we dit jaar in Nederland het 
‘Gouden Oor’ uit voor een project in de 
cure en een project in de care dat de pa-
tiënt en zijn mantelzorger meer betrekt 
door naar ze te luisteren. Zorg is geen 
massaproduct. Zorg vergt een individu-
ele aanpak die erop gericht is de mens 
die voor je zit te leren kennen. Het kan 
al helpen als we tijdens een eerste ge-
sprek tijd nemen om even te polsen wat 
voor iemand we voor ons hebben: wat 
is belangrijk voor de kwaliteit van leven 

voor deze mevrouw, waar hecht deze 
meneer belang aan... Dat verschilt van 
mens tot mens. Terwijl de ene oudere 
vrouw aan het einde van haar leven dol-
graag nog het huwelijksfeest van haar 
kleinkind wil meemaken, hoeft het voor 
een andere man allemaal niet zo nodig 
meer. Het is belangrijk om dat soort din-
gen te weten, zodat je ermee rekening 
kan houden, bijvoorbeeld op het gebied 
van medicatie. Hoe meer je de mens in 
de patiënt of de bewoner betrekt, hoe 
meer hij zich mee verantwoordelijk zal 
voelen. En dat helpt dan weer bij medi-
catietrouw en bij preventie. Dialoogzorg 
noem ik dat wel eens. Medisch passend 
handelen kan uiteindelijk alleen in dia-
loog met de patiënt. Sommige mensen 
sterven liever één maand vroeger als ze 
maar geen medicatie meer hoeven te 
slikken. Dat gaat over kwaliteit van le-
ven. Daar moeten we als goede zorgver-
leners rekening mee houden.”

“Ook de aandacht voor de mantelzorger 
is uiterst belangrijk”, zegt Corine Jan-
sen. “In Nederland wordt meer en meer 
een beroep gedaan op mantelzorgers. 
We mogen niet vergeten dat mantel-
zorg erg zwaar kan zijn. Het vergt veel. 
Mantelzorgers maken totaal andere 
dingen mee dan de patiënt of de kwets-
bare oudere en ze hebben dan ook hun 
eigen zorgen, noden, verzuchtingen en 
verwachtingen. In het Radboudumc is er 
sinds kort bij de polikliniek neurologie 
een spreekuur voor mantelzorgers van 
Parkinson-patienten. Een heel mooi ini-
tiatief dat navolging verdient.”

Zelf kwam Corine Jansen met het Radboudumc in contact dankzij Twitter. En in Nederland zijn 
de meeste zorgvoorzieningen al een tijd actief op Facebook en andere sociale media. Hoe ziet 
zij de functie van deze nieuwe media in de zorg evolueren?
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INTERVIEW MET RI DE RIDDER VAN HET RIZIV

“Durven we te springen?”
“De maatschappij is veranderd. Mensen delen van alles op sociale media.  

Bovendien werken we met goed beveiligde systemen. Neen, privacy mag niet  
langer als excuus gebruikt worden om samenwerking tegen te gaan.”

Dit jaar viert de Rijksdienst voor Ziekte- 
en Invaliditeitsverzekering, het RIZIV, 
zijn 50ste verjaardag. Ons land wordt 
vaak geprezen om zijn goede sociale 
vangnet en zijn hoogstaande gezond-
heidssysteem. Toch is het niet allemaal 
rozengeur en maneschijn. Voor som-
mige kwetsbare doelgroepen blijkt 
onze gezondheidszorg lang niet altijd 
zo toegankelijk. Bovendien lijkt ons 
gezondheidssysteem op zijn gren-
zen te botsen en zijn fundamentele 
verande ringen onafwendbaar. We gin-
gen erover praten met dr. Ri De Ridder, 
directeur-generaal van de Dienst Ge-
neeskundige Verzorging van het RIZIV.

50 jaar RIZIV wordt gevierd met onder 
meer een ‘Groenboek over de toegan-
kelijkheid van de gezondheidszorg’. 
Dat is op zich al een statement van for-
maat?

Ri De Ridder: Zo mag u dat inderdaad in-
terpreteren. Die toegankelijkheid waar-
borgen is een bezorgdheid die al een 
tijdje leeft. Hoewel we ook de afgelopen 
jaren belangrijke stappen hebben gezet 
– onder meer voor de zelfstandigen die 
pas sinds 2008 ook volledige bescher-
ming genieten – blijft voor sommige 
kwetsbare groepen de toegang tot de ge-
zondheidszorg problematisch. De crisis 
heeft dat  nog versterkt. In Brussel zien 
we dat opvallend veel alleenstaanden of 
mensen van vreemde afkomst helemaal 
geen gebruikmaken van de zorgvoorzie-
ningen. Uit financiële redenen stellen 
ook meer mensen een bezoek aan de 
huisarts en de tandarts uit of kopen ze 
geen medicatie, wat uiteraard hun ge-
zondheid schaadt. Gelukkig zijn er ook 
lichtpuntjes: zo zien we dat mensen met 

chronische aandoeningen wel degelijk 
toegang hebben tot zorg. De ziektever-
zekering is bedoeld als een universeel 
recht op gezondheidszorg. Daarom in-
vesteert het RIZIV ook in programma’s 
voor sociaal-economisch kwetsbare 
groepen zoals sekswerkers, mensen 
zonder papieren en druggebruikers. Het 
groenboek bekijkt hoe we dat universele 
recht op gezondheidszorg kunnen waar-
borgen en stelt dat voor bepaalde doel-
groepen maatwerk nodig is. Zo is het 
voor het opsporen van aids belangrijk 
dat mensen zich anoniem kunnen la-
ten testen en toch terugbetaald worden. 
Hiervoor is dan ook een specifieke op-
lossing uitgewerkt. Voor  de daklozen is 
er bijvoorbeeld een samenwerking met 
Dokters van de Wereld.

Voor het Groenboek werden enkele 
rondetafelgesprekken georganiseerd, 
die geleid hebben tot vijf aanbevelin-
gen?

Een eerste aanbeveling is de keuze voor 
een inclusief beleid. Het valt op hoe 
soms heel complexe en arbeidsinten-
sieve procedures worden gemaakt voor 
specifieke doelgroepen. Denk aan de 
tenlasteneming van mensen zonder pa-
pieren en de rol van de OCMW’s daarin. 
Het zou allemaal veel eenvoudiger en 
sneller kunnen als procedures en re-
gels gestandaardiseerd en afgestemd 
werden op die van de ziekteverzekering. 
Hoe meer drempels en aparte regelin-
gen, hoe moeilijker de toegang tot de 
gewone zorg.

Ten tweede pleit het groenboek voor het 
versterken van bestaande middelen. Er 
zijn al hervormingen doorgevoerd om 
de financiële toegankelijkheid van de 

gezondheidszorg te verbeteren. Er is het 
verbod op honorariumsupplementen op 
tweepersoonskamers; er is de uitbrei-
ding van de maximumfactuur voor chro-
nisch zieken; vanaf 2015 kunnen zieken-
fondsen gezinnen met een laag inkomen 
actief opsporen en wordt ook de derde-
betalersregeling uitgebreid. Die maatre-
gelen moeten zo snel mogelijk effectief 
in werking treden. Dat is een duidelijke 
boodschap aan de komende regering. 
We vragen ook een uitbreiding van de 
maximumfactuur met sommige niet-  
terugbetaalde geneesmiddelen.

Een derde aandachtspunt is het inves-
teren in preventie. Zwangere vrouwen, 
moeders en jonge kinderen zijn daarbij 
prioritaire doelgroepen. In hen investe-
ren kan de huidige ongelijkheden op het 
vlak van gezondheidszorgen verminde-
ren. 

Zoals gezegd zal voor sommige doel-
groepen een aanpak op maat uitgewerkt 
moeten worden. De klassieke onder-
steuningsplannen zijn vaak niet afge-
stemd op ‘uitgesloten’ patiënten, omdat 
de problemen gewoon te complex zijn. 
Daklozen, druggebruikers met psycho-
tische problemen, kwetsbare mensen 
met een verhoogd risico op hepatitis C, 
HIV of schurft...

De vijfde aanbeveling gaat over de in-
formatieverstrekking aan patiënten en 
het versterken van de health literacy: het 
vermogen van mensen om informatie 
over gezondheidszorg en behandelingen 
te vinden, te begrijpen en te gebruiken 
om weloverwogen beslissingen te ne-
men in verband met de eigen gezond-
heid. We moeten kansarme en kwetsba-
re groepen meer mondigheid geven.

TOEGANKELIJKHEID
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Dr. Ri De Ridder: “De belangrijkste kostendrijver in de 
gezondheidszorg is innovatie. Die innovatie in nieuwe 
medicatie en nieuwe technologie is noodzakelijk voor meer 
kwaliteit van leven en een betere gezondheid. Het is echter 
even noodzakelijk om ons gezondheidssysteem innovatief te 
houden en flexibel aan te passen aan nieuwe contexten.”

Innovatie van het systeem
U pleit voor een meer toegankelijke 
gezondheidszorg, maar de financie ring 
van de sociale zekerheid staat nu al 
zwaar onder druk. kan er ook bespaard 
worden volgens u?

De belangrijkste kostendrijver in de ge-
zondheidszorg is innovatie. Die innovatie 
in nieuwe medicatie en nieuwe techno-
logie is noodzakelijk voor meer kwaliteit 
van leven en een betere gezondheid. Het 
is echter even noodzakelijk om ons ge-
zondheidssysteem innovatief te houden 
en flexibel aan te passen aan nieuwe 
contexten. Op dat gebied staan we voor 
verschillende uitdagingen.

De rol van de burger en de patiënt moe-
ten we actiever invullen. Een gezonde 
levensstijl met aandacht voor preventie 
moet een plaats krijgen in ons gezond-
heidssysteem. Er beweegt vandaag van 
alles op de markt. Vaak zijn het nog gad-
gets, maar telemonitoring zal in de toe-
komst een belangrijke rol spelen. Pati-
enten zullen ook toegang krijgen tot hun 
eigen dossier.

Verwachten wij hiervan niet te veel? Het 
is niet omdat een patiënt zijn dossier 
kan inkijken dat hij het ook begrijpt?

Dat is een gevaar waarop ook de pati-
entenverenigingen wijzen. We mogen 
de verantwoordelijkheid niet afschuiven 
op de patiënten. Maar de professionele 
zorgverleners moeten inspelen op de 
ontwikkelingen van de huidige techno-
logie. Zo niet zal de markt vrij spel krij-
gen en het overnemen. De empowerde 
patiënt moet deel uitmaken van ons so-
ciaal model. Vandaar het grote belang 
van de health literacy: mensen moeten 
goede, relevante en duidelijke informa-
tie krijgen en die ook begrijpen. Goede 
communicatie is een voorwaarde voor 
empowerment. Ziekenhuizen en andere 
zorgvoorzieningen moeten transparan-
ter worden en met de diverse doelgroe-
pen open communiceren over de kwali-
teit van zorg.

Nog meer uitdagingen
Ri De Ridder: Een tweede uitdaging is de 
organisatie van de chronische zorg. We 
hebben nood aan heldere doelstellin-
gen en een langetermijnvisie. Het is een 
complex verhaal met heel veel spelers: 
de cliënt uiteraard, maar ook het zie-
kenhuis, de huisarts, de apotheker, de 
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thuiszorg, de woonzorgcentra... Integra-
tie is absoluut nodig, zowel binnen als 
buiten de muren van het ziekenhuis. Hoe 
we dat allemaal moeten organiseren, 
is nog onduidelijk. Er is een plan in de 
maak dat een kader zal scheppen, maar 
uiteindelijk moet de vernieuwing van on-
deruit komen. We moeten ruimte creë-
ren voor initiatief en ondernemerschap 
binnen het overeengekomen kader.

De derde uitdaging is efficiëntie. Hier is 
zeker nog ruimte voor besparingen. De 
financiering van de ziekenhuizen moet 
grondig worden herbekeken. Minder 
dubbele onderzoeken, meer differenti-
atie en meer integratie is wat we nodig 
hebben. Ook met het elektronisch me-
disch dossier zijn we er nog niet. Het de-
bat hierover is volop bezig en brengt ons 
ook tot de vierde uitdaging: het omgaan 
met gegevens. Privacy is nodig maar 
mag in deze tijden geen belemmering 
meer vormen om samen te werken. We 
leven in een big data era. Met de juiste 
data kunnen we veel rompslomp ver-
mijden, kunnen we overlappingen weg-
werken, fouten uitsluiten, enzovoort. 
Hoe meer koppelingen, hoe beter. Big 
brother? Ik denk het niet. De maatschap-
pij is veranderd. Mensen delen van alles 
op sociale media. Bovendien werken we 
met goed beveiligde systemen. Neen, 
privacy mag niet langer als excuus ge-
bruikt worden om samenwerking tegen 
te gaan.

De uitdagingen die u opsomt zijn 
niet min. Wat is voor u het grootste 
knelpunt?

De capaciteit tot veranderen en het ont-
breken van doelstellingen gekoppeld aan 
een langetermijnvisie. Er zal veel poli-
tieke moed voor nodig zijn om de nood-
zakelijke veranderingen door te voeren. 
Bovendien moeten we erover waken dat 
iedereen mee is, ook de burgers en de 
patiënten. En ten derde, maar slechts 
op de derde plaats, is er het financiële 
kader. Als die kaders er zijn, moeten we 
het werk aan het terrein durven over te 
laten en innovatie aanmoedigen.

Geen mini-hervorming
Uw boodschap aan de komende rege-
ring is duidelijk.

We hebben nood aan een meerjaren-
traject en aan fundamentele verande-
ringen. Vraag is hoe rigide ons systeem 
is. Er blijven taboes overeind: de thera-

peutische vrijheid, de vrije keuze... Frag-
mentering en segmentering maken het 
systeem onnodig complex. Maar uitein-
delijk is het aan het terrein zelf om in 
gang te schieten. Als de realiteit veran-
dert, zal ook de politiek moeten veran-
deren. Overal zie ik initiatieven die in de 
richting gaan van integratie en samen-
werking. Zijn we er klaar voor? Durven 
we te springen? Het is absoluut nodig. 
Zachte heelmeesters maken stinkende 
wonden. Het gevaar op te veel compro-
missen loert altijd om de hoek. Een her-
vorming zonder impact zal op niets uit-
draaien. Aan een mini-hervorming heeft 
niemand iets.

U pleitte eerder al voor een breed 
maatschappelijk debat hierover. Maar 
zo’n debat lijkt moeilijk te organiseren?

Het ordewoord vandaag is ‘besparen’, 
maar we moeten ook investeren en in-
noveren. Besparen zonder visie is het 
slechtste wat ons kan overkomen. Ook 
in communicatie en debat moeten we 
investeren. Het RIZIV organiseert bij-
voorbeeld burgerdialogen over de kern-
vragen van onze gezondheidszorg. Die 
dialoog moet ook op het politieke forum 
getild worden.

Om af te ronden: op 9 september nam 
u deel aan de studiedag van Zorgnet 
Vlaanderen over transparante commu-
nicatie over de ziekenhuisfactuur. Wat 
is uw visie hierop?

We moeten de patiënt als burger ernstig 
nemen. Ook financiële transparantie 
maakt daarvan deel uit. Voor gehospi-
taliseerde patiënten is recent al veel 
gebeurd. Er is de nieuwe opnamever-
klaring en er ligt een voorstel voor een 
nieuwe factuur op tafel. Maar door de 
kortere ligduur wint het ambulante luik 
van de gezondheidszorg aan belang en 
daar is nog veel werk aan de winkel 
wat transparantie betreft. Uiteindelijk 
moeten we evolueren naar een volle-
dige elektronische afhandeling van het 
betalingsverkeer. Veel kan automatisch 
gebeuren, maar we moeten de pati-
ent correct en helder informeren. De 
ziekenfondsen kunnen daarin een rol 
spelen. De zorg moet aanspreekbaar 
zijn, ook op maatschappelijk niveau. De 
hoge extra kosten die sommige artsen 
aanrekenen voor een borstreconstruc-
tie, zoals onlangs aangeklaagd door de 
Vlaamse Liga tegen Kanker, verdienen 
een maatschappelijk debat en duidelijke 
afspraken.
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MAY THE FORCE BE WITH YOU ZORA

Robot en hulpverleners  
slaan de handen in elkaar

ZORA (Zorg Ouderen Revalidatie 
en Animatie) is langzaamaan een  
Bekende Robot aan het worden. Recent 
nog zagen we de jongedame opduiken 
in Hotel M op Eén. klein (57cm) maar 
dapper beschikt de programmeerbare 
humanoïde robot over allerlei senso-
ren, zodat ze ingezet kan worden voor 
tal van oefeningen. We luisterden naar 
de ervaringen van woonzorgcentrum 
Sint-Anna in Eernegem, waar ZORA in 
het voorjaar van 2014 haar intrek nam.

“Vandaag heeft ZORA geen zin in de re-
validatie-oefening met stok,” kondigt 
de goedlachse kinesitherapeut Frank 
Vallaeys aan wanneer we binnenko-
men, “zelfs niet wanneer ik over haar 
bolleke wrijf of lieve woordjes zeg!” De 

ouderen grinniken. “Als ze niet wil, dan 
wil ze niet”, klinkt het vergevingsgezind. 
In dansen heeft ZORA vandaag geluk-
kig wél zin, net als haar toeschouwers. 
Heel wat armen gaan omhoog bij Eviva  
España, terwijl de kinesitherapeut ook 
de verstrooide zielen aanmaant om 
mee te turnen (“Komaan Julia, je kijkt 
zodanig naar ZORA dat je vergeet mee 
te doen!”). Nog groter wordt het enthou-
siasme bij Ai Se Eu Te Pego van Michel 
Teló; ZORA haalt het onderste uit de kan. 
Wie durft nog te zeggen dat ouderen niet 
op de hoogte zijn van de laatste hits? 

Hoe creatief de technische storing ook 
wordt opgevangen, het illustreert toch 
meteen een beetje dat ZORA nog in 
volle ontwikkeling is. Directeur Patrick 

INNOVATIE

Directeur Patrick Vallé: “Met ZORA 
willen we onze zorg net menselijker 
maken. Ze vormt een verlengstuk 
van ons personeel en creëert tijd. 
Terwijl ZORA een aantal oefeningen 
voordoet, kan de kinesitherapeut 
bijvoorbeeld een oudere helpen die 
het moeilijk heeft om te volgen.”
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Vallé: “Ons woonzorgcentrum is als pi-
lootvoorziening ingestapt in het werken 
met ZORA. We zijn gestart met wat ze 
kan en schakelen ze nu een tweetal keer 
per week in. We zien wat goed loopt en 
wat minder en geven onze bevindingen 
mee aan de ontwikkelaars om ZORA nog 
meer toepasbaar te maken in de zorg. 
We willen echt dat ze meer wordt dan 
een simpel gadget.”

Het woonzorgcentrum dankt de aan-
wezigheid van ZORA aan een gemoti-
veerde vrijwilligster die op een dag met 
het voorstel kwam om de robot aan te 
kopen voor het woonzorgcentrum. Niet 
met eigen middelen, maar met de steun 
van lokale verenigingen en een heuse 
benefiet. “We hebben onze schouders 
onder dit project gezet om verscheidene 
redenen. Niet alleen komt een dergelijk 
toekomstgericht project de beeldvor-
ming van de ouderenzorg ten goede. Het 
is ook belangrijk dat we innoverend te-
werk gaan in onze sector en inzien dat 
bepaalde tools toelaten om de zorg nog 
menselijker te maken”, meent Patrick 
Vallé. 

Vernieuwend en leerrijk, dat is precies 
hoe bewoonster Simonne (94) ZORA be-
schreef. ZORA is dan ook een manusje 
-van-alles: ze kan ter ondersteuning van 
het personeel ingezet worden bij de re-
validatie-oefeningen, ze doet danspas-
jes voor op hits van vroeger en nu, stelt 
de bewoners voor sportieve raadsels en 
is de perfecte animator op de bingo-na-
middag. 

ZORA bij personen met  
dementie
Op de afdeling voor bewoners met de-
mentie kreeg ZORA een heel warm 
onthaal. En dat verbaasde ergothera-
peut Natalie Decuyper, referentieper-
soon dementie. “ZORA is tenslotte een 
robot… iets futuristisch dat totaal niet 
aansluit bij de leefwereld van personen 
met dementie. Toch vertonen ze geen 
angst of terughoudendheid tegenover 
ZORA. Integendeel! De ouderen zien 
ZORA als een levend wezen met mense-
lijke eigenschappen. Zodra ze ZORA op 
hun schoot hebben, beginnen ze haar te 
knuffelen, ze praten er spontaan tegen 
of glimlachen naar haar.” Bovendien 
zorgt ZORA voor een bijzondere zintui-
gelijke prikkeling: “Precies bij personen 
met dementie is dat cruciaal. Ze leven 
meestal in hun eigen wereld en raken op 
die manier meer en meer sociaal geïso-
leerd. Het is een hele uitdaging om de 
juiste prikkels te vinden om contact te 

krijgen en ZORA slaagt daar vaak in!” 
Het is voor de ouderen ook bijzonder 
dat ZORA hun passie voor muziek deelt, 
dan dansen of zingen ze spontaan mee. 
“Als ergotherapeuten hopen we in de 
toekomst nog verder te kunnen gaan en 
bijvoorbeeld in te zetten op realiteitsori-
entatie-training samen met ZORA die de 
krant voorleest of vertelt wat er op het 
programma staat. “

Intergenerationaliteit
Woonzorgcentrum Sint-Anna is als pi-
lootproject ook specifiek bezig met 
een project rond intergenerationaliteit, 
samen met de vrije basisschool en de 
gemeenteschool van Eernegem, dat in 
september van start gaat. Voor de kin-
deren zal het lijken of ze “chatten” met 
de ouderen: ze voeren een gesprek via 
de computer. In het woonzorgcentrum 
zorgt ZORA, op schoot bij de ouderen, 
voor de vertaling. Ze spreekt de tekst uit 
die de kinderen doorsturen en voert de 
antwoorden van de ouderen in als tekst, 
die dan weer verschijnt op het scherm 
van de jongelui. “Op dit moment heeft 
ZORA nog een typisch Nederlands ac-
cent, tegen dan zal ze normaal gezien 
gewoon ‘Vlaams’ spreken”, klinkt het. 

Een goede communicatie over het be-
lang van ZORA en de concrete bedoelin-
gen zijn cruciaal om kritische stemmen 
in de kiem te smoren. “Als de zorg er be-
ter van wordt, zie ik niet in waarom we 
er geen gebruik van zouden kunnen ma-
ken”, meent Patrick Vallé. “ZORA is er 
niet – zoals kwatongen wel eens durven 
te beweren − om op termijn te bespa-
ren op personeel. Wel integendeel! Met 
ZORA willen we onze zorg net mense-
lijker maken. Ze vormt een verlengstuk 
van ons personeel en creëert tijd. Terwijl 
ZORA een aantal oefeningen voordoet, 
kan de kinesitherapeut bijvoorbeeld een 
oudere helpen die het moeilijk heeft om 
te volgen. Het is dus allerminst een stap 
in de richting van de robotisering van de 
zorg. Een tablet is er toch ook niet geko-
men om mensen te vervangen?”
Zoals alle technologische snufjes is de 
kostprijs van ZORA op dit moment geen 
lachertje. Woonzorgcentrum Sint-Anna 
kon als pilootproject rekenen op een fik-
se korting en kreeg bovendien de steun 
van de lokale verenigingen. Voor een 
nieuwe robot moet een woonzorgcen-
trum al snel 25.000 euro opzij leggen, 
hoewel de bittere pil wat verzacht zou 
kunnen worden via leasing. 

CZ

“Veel potentieel, maar  
verdere ontwikkeling is  
noodzakelijk”

In wzc Sint-Anna draagt ZORA regel-
matig haar steentje bij aan de animatie- 
activiteiten of de kine- en ergotherapie. 
Kinesitherapeut Etienne Moscou deelt 
zijn bevindingen: “Op dit moment staat 
werken met ZORA nog echt in de kinder-
schoenen en is er nood aan een aantal 
updates die de gebruiksvriendelijkheid 
verhogen. We zijn blij dat we als pi-
lootproject feedback mogen leveren en 
hierin een actieve rol kunnen opnemen. 
In een verdere fase zal ZORA zeker een 
aanrader worden voor collega’s, maar 
verfijning is noodzakelijk.”

“Momenteel zetten we ZORA vooral in 
bij fysieke oefeningen: ZORA toont een 
oefening en de ouderen doen die na. Nu 
herhaalt ze de oefening twee à drie keer, 
op termijn zou ze dat tien keer moeten 
doen zodat wij de tijd hebben om langs 
te gaan bij alle ouderen en hen de nodi-
ge input te geven.”

“Daarnaast zijn er ook een aantal ani-
matie-spelletjes waarbij de ouderen 
bijvoorbeeld de sport moeten raden die 
ZORA uitbeeldt. In de praktijk is dat niet 
altijd gemakkelijk. Zodra er wat achter-
grondlawaai is, denkt ZORA dat het een 
antwoord is en keurt ze het af. Omge-
keerd heeft ze ook een heel klein hoofd-
je waarin de luidsprekers zitten. Niet 
evident voor de hardhorige ouderen. Er 
komt nu een update die zal toestaan om 
via bluetooth verbinding te maken met 
de boxen in de zaal.”

“Tot slot nog een andere aanpassing 
waarnaar we reikhalzend uitkijken: de 
update naar het West-Vlaamse accent”, 
lacht Etienne Moscou. 



PREZO WOONZORG IN DE PRAKTIJK: HET MEDICATIEPROCES

“Het thema kwaliteit leeft als nooit 
tevoren in wzc Sint-Jozef”

KWALITEIT

Tientallen woonzorgcentra in Vlaan-
deren zijn volop bezig met de verken-
ning in de praktijk van PREZO Woon-
zorg. Voor Zorgwijzer gaan we voortaan 
elke keer langs in een voorziening om 
te peilen naar de vorderingen rond een 
specifiek thema. Deze keer streken we 
neer in wzc Sint-Jozef in Oostende, 
waar hoofdverpleegkundige Connie 
Depotter het PREZO-thema ‘medica-
tieproces’ coördineert.

“Meten is weten klinkt het devies en 
daarom werken we in wzc Sint-Jozef al 
jaren met kwaliteitsindicatoren”, vertelt 
Connie Depotter. “Zo nemen we deel aan 
Navigator en sturen we ons beleid gere-
geld bij op basis van metingen. Dat we 
nu ook pilootproject voor PREZO Woon-
zorg zijn, biedt ons extra indicatoren, 
een grotere betrokkenheid van de me-
dewerkers en een focus op de bewoner 
als spilfiguur in ons kwaliteitsdenken.”

Verbeteracties
“In maart 2013 zijn we gestart met een 
zelfevaluatie van ons medicatieproces. 
Enkele maanden daarvoor hadden we 
de robotisering van het medicatiepro-
ces ingevoerd. Dit was dus een mooie 
gelegenheid om een stand van zaken 
te maken. Door de introductie van in-
formatica in het medicatieproces is ook 
de distributie bijgestuurd. Dankzij de 
zelfevaluatie hebben we verbeteracties 
kunnen aanbrengen, bijvoorbeeld voor 
een correcte manier van toediening. 
Verder bleek uit de zelfevaluatie dat bij-
scholing nodig was. Het is de arts die de 
medicatie voorschrijft, maar de toedie-
ningsvorm wordt mee bewaakt door de 
verpleegkundige. Een goede communi-
catie met de arts is daarvoor nodig en 
dat vergt een zekere productkennis van 
de verpleegkundigen.”

“Een andere verbeteractie was het be-
ter laten aansluiten van het tijdstip van 
toediening van de medicatie op de ge-
woontes van elke individuele bewoner. 
Iemand die elke dag vroeg gaat slapen 

maak je liever niet wakker om ’s avonds 
nog medicatie toe te dienen. Misschien 
moet dan in samenspraak met de arts 
zelfs een andere toedieningsvorm over-
wogen worden. Dat soort kleine maar 
concrete aandachtspunten kan tot een 
merkelijke kwaliteitsverbetering lei-
den.”

Op maat van elke individuele 
bewoner
“De hele organisatie is dankzij PREZO 
Woonzorg meer dan ooit bewust bezig 
met het medicatieproces. We proberen 
de medicatie waar mogelijk te reduceren. 
Waar het kan, kiezen we in nauw overleg 
met de arts voor een retardvorm, wat 
betekent dat de medicatie langer werk-
zaam is, waardoor de bewoner maar één 
pilletje per dag moet innemen in plaats 
van vier. We werken zo veel mogelijk op 
maat van de individuele bewoner.”

“De zelfevaluatie met PREZO Woonzorg 
gaat verder dan louter cijfermetingen. 
Het is tegelijk een goede procesevalua-
tie en een actieve peiling naar kennis en 
attitude in de organisatie. Ondertussen 
is PREZO Woonzorg goed ingeburgerd. 
Elke week houden we een ‘PREZO-mo-
ment’ met een aantal medewerkers van 
diverse disciplines. Al naar gelang het 
onderwerp zijn daar naast zorgverle-
ners ook keukenmedewerkers, logistie-
ke krachten en administratieve mede-
werkers bij betrokken.”

“Het thema kwaliteit leeft als nooit tevo-
ren in wzc Sint-Jozef. PREZO Woonzorg 
werkt rond 60 indicatoren, maar uiter-
aard leggen we eigen accenten. Ja, het 
is soms wat veel, maar door in wisse-
lende groepjes te werken, blijft het be-
heersbaar. Bovendien is de meerwaarde 
voor iedereen duidelijk en dat scherpt de 
motivatie aan”, besluit Connie Depotter.

Eind 2012 lanceerde Zorgnet Vlaanderen  
PREZO Woonzorg, een integraal kwaliteitssys-
teem voor zelfevaluatie, kwaliteitsverbetering 
en certificering in de woonzorg. 

Sindsdien gingen 19 woonzorgcentra in een 
pilootproject met het model aan de slag. Het 
softwarebedrijf Pyxima ontwikkelde voor  
PREZO een gebruiksvriendelijke softwaretoe-
passing. Met dit systeem kan u – op eigen tem-
po en op maat van uw organisatie – het kwali-
teitsbeleid in uw organisatie ontwikkelen. Meer 
info vindt u op www.prezowoonzorg.be.

Op woensdag 8 oktober vindt de feestelijke lan-
cering plaats van het digitale platform PREZO 
Woonzorg. 

Voor wie wil starten met PREZO Woonzorg, of 
zich verder wil verdiepen, organiseert Zorgnet 
Vlaanderen in het najaar een breed en gediffe-
rentieerd vormingsaanbod. U vindt een volledig 
overzicht en mogelijkheid tot online inschrij-
ving op www.zorgnetvlaanderen.be, rubriek 
publicaties.

Meer info over PREZO Woonzorg? Contacteer 
Roel Van de Wygaert, rvdw@zorgnetvlaande-
ren.be	of	0478/80	06	27.
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De zorgsector en de witte economie zijn volop in beweging.
Z-Healthcare plaatst zorg en innovatie gedurende 30 weken in de kijker.

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

en een menselijkere aanpak zorgt.

Z-Healthcare
Elke woensdag op Kanaal Z
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Een ziekenhuis moet vooral  
een gezond huis zijn …
Een ziekenhuis is een plek waar mensen samenkomen. In goede en slechte tijden. Het mag dus best 

meer zijn dan enkel een huis voor zieken. Want gezondheid draait niet alleen om koude, rationele 

technologie, maar ook om warmte, zorg en vooral … mensen. Een filosofie waar KBC zich als sector

specialist perfect in kan vinden. Maar waar we ook de prijs van kennen. Daarom denken we graag 

mee met de sector over alle aspecten die van een ziekenhuis een gezond huis maken.

                                                                                    KBC. Wij spreken uw taal.
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