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Ambitieus
De installatie van de nieuwe federale
regering ging gepaard met een fel parlementair debat. De onuitgegeven coalitie kreeg meteen bakken kritiek over
zich heen. De eerste stakingen liggen al
vast. De polarisatie grijpt om zich heen.
De nuance is zoek. In zo’n situatie is het
moeilijk om zich niet in de ene of de andere hoek te laten duwen. Men is voor of
tegen. Een ongezonde situatie.
Is Zorgnet Vlaanderen onverdeeld gelukkig met het federale regeerakkoord?
Neen. De besparingen in de gezondheidszorg en de sociale zekerheid zijn
hoog en zullen onvermijdelijk pijn doen.
Verwijzen wij het regeerakkoord dan
maar meteen naar de prullenmand?
Neen, want het regeerakkoord is ambitieus en wil een diepgaande hervorming
doorvoeren in de organisatie en financiering van de gezondheidszorg. Een
aanpak waarvoor Zorgnet Vlaanderen
al vele jaren pleit. Maatregelen die soms
moeilijk liggen, die een trendbreuk veroorzaken, die misschien heilige huisjes
op de helling zetten en waarvoor dus
veel moed nodig is. Maar het zijn noodzakelijke maatregelen willen we onze
gezondheidszorg in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol houden. En het moet gezegd: het regeerakkoord bevat heel wat voornemens die in
de goede richting gaan.

van het correct gebruik van de spoeddiensten enzovoort. Ook de geestelijke
gezondheidszorg krijgt de nodige aandacht, met een verankering van ‘artikel
107’ en een beter aanbod voor kinderen en jongeren. Hoopgevend is voorts
de aankondiging van een stapsgewijze
hervorming van de financiering van de
ziekenhuizen, met de afbouw van het afdrachtensysteem en de bevordering van
de kwaliteit.
Het regeerakkoord afschieten willen
we dus niet. Daarvoor bevat het te veel
goede aanzetten. Het succes van de federale regering zal overigens in grote
mate afhangen van de daadkracht van
minister Maggie De Block en een goede
samenwerking met de Vlaamse regering. En vice versa. Veel knopen zullen
in overleg moeten worden doorgehakt
op Interministeriële Conferenties.

Op Vlaams niveau kijkt Zorgnet Vlaanderen overigens niet alleen in de richting van minister Jo Vandeurzen, maar
ook naar zijn collega Hilde Crevits op
Onderwijs. In deze Zorgwijzer laten we
verschillende stemmen weerklinken in
het debat over de zorgopleidingen. Over
één zaak is iedereen het eens: er is ook
hier verandering nodig. We willen een
positief verhaal, dat zo veel mogelijk
jongeren en zij-instromers aanspreekt
om te kiezen voor een zorgberoep. We
Zo zal er voor het eerst gewerkt worden hebben ze allemaal nodig, elk met zijn
met gezondheidsdoelstellingen gekop- eigen talenten en voorkeur. Een mooi
peld aan een budgettaire meerjaren- uitgangspunt voor een appellerend opplanning. Dat klinkt de logica zelve, maar leidingsconcept waarin elkeen aan zijn
voor het federale niveau is dit nieuw.
trekken komt.
Positief is ook dat er eindelijk werk
gemaakt zal worden van een grondige
herziening van KB 78, van de verplichte deelname van artsen aan wachten,
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Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder Zorgnet Vlaanderen

EDITORIAAL

kort

De factuur in het
woonzorgcentrum:
wat als de bewoner
niet betaalt ?
Studiedag van Zorgnet Vlaanderen
De relatie tussen bewoner en voorziening is gebaseerd op een overeenkomst, met wederzijdse rechten
en plichten. Deze studiedag brengt kort de huidige
stand van zaken van het statuut wilsonbekwaamheid
en zijn uitvoeringsbesluiten, maar focust voornamelijk
op de financiële verbintenissen tussen de voorziening
en de bewoner of zijn vertegenwoordiger. Wat als de
bewoner of zijn vertegenwoordiger niet kan voldoen
aan deze verplichtingen?
Wat vinden we in de Vlaamse regelgeving? Welke vragen krijgt de woonzorglijn? Welke instrumenten heeft
de vzw ter preventie en ter opvolging van de betaling
van de factuur? Hoe ver kunnen en willen vzw’s gaan
in de afdwingbaarheid van deze betaling?
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn hebben
een specifieke opdracht in deze materie. Artikel 1 van
de organieke wet van 8 juli 1976 vermeldt immers dat
het OCMW aan elke persoon het recht op maatschappelijke dienstverlening moet verlenen. Op die manier
moet iedereen een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Het OCMW van
Gent geeft ons inzicht in hun manier van werken.
Tijdens de studiedag besteden we ook de nodige aandacht aan ouderen in armoede en aan de aspecten van
het waardegedreven ondernemen.
Afsluiten doen we in het gezelschap van een deskundig
panel, waar beleid, zorgaanbieders en zorggebruikers
elkaar (hopelijk) kunnen vinden in een aantal voorgelegde stellingen.
Doelgroep: directies, stafmedewerkers sociale
diensten, stafmedewerkers financiële diensten.

Wanneer?
Dinsdag 2 december 2014, 9u-17u
Waar?
Husa President Hotel Brussel,
vlakbij Brussel-Noord en Ellipsgebouw
Programma en inschrijvingen op
www.zorgnetvlaanderen.be (onze opleidingen)

Kunst

in de zorg en in
de wachtruimte

Op zaterdag 13 december 2014 organiseert DAVID vzw
de vierde editie van de ‘I AM HURT’-meeting. Het wordt
een actieve ontmoeting met kunstenaars en artsen
over het thema ‘Kunst in de wachtruimte’. Discussies
en workshops onderzoeken hoe kunst in de medische
praktijk een vorm van herstel kan zijn en welke soort
kunst daar in onderzoek het meest geschikt voor blijkt.
Het uitgangspunt van het ‘I AM HURT’-project is dat
mensen met fysieke en psychische problemen zich al
te vaak in de marge bevinden, zoals ook vele kunstenaars. ‘Kunst in de wachtruimte’ wordt een innoverend
platform voor kritiek, debat en actie. Vorig jaar was Jan
Hoet headliner en peetvader, dit jaar krijgt DAVID vzw de
steun en het peterschap van prof. dr. Dirk De Wachter.
Het panel is deze keer samengesteld vanuit de ziekenhuissector en brengt een visie op kunst in de zorg en op
kunst in de wachtruimte. Concrete aanleiding daarvoor
was de tussenkomst op de meeting vorig jaar van dr.
Marc Brosens, oncoloog-radiotherapeut: “Ik heb bewust kunst in mijn bestralingsruimte hangen en vraag
me af welk psychologisch effect dit heeft op mijn patiënten”. Casestudies uit binnen- en buitenland willen nu
het pleidooi voor ‘Kunst in wachtruimte’ onderbouwen.
Dr. Brosens maakt deel uit van het panel, andere namen
zijn psychologe Charlotte De Groote (auteur van het
boek Kunstpsychologie), psychiater dr. Marc Calmeyn
(psychiatrisch ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge)
en geurkunstenaar Peter De Cupere. Vanuit het Leids
Universitair Medisch Centrum (NL) zal Sandrine van
Noort erbij zijn. Zij is adviseur kunstzaken en curator
van de tentoonstellingen in de Galerie LUMC, die een
van de grootste fotografiecollecties van ziekenhuizen
beheert. Curator Christophe De Jaeger (artistiek leider
fotografie Bozar) zal het debat modereren.
DAVID vzw presenteert een stevig dagprogramma met
op zichzelf staande dagdelen. In de voormiddag is er
het debat; in de namiddag staan er workshops op het
programma. Tijdens de workshops zal filosoof Alex Klijn
de ‘intellectuele’ speeddating begeleiden. Merlin Spie is
kunstenares en laat deelnemers kennismaken met haar
performancekunst vanuit extreme fysieke uitdagingen.
Het publiek krijgt tevens de kans om het effect van de
‘I AM HEARD’-workshops, ontwikkeld door DAVID vzw
voor de afdeling hemodialyse van het AZ Maria Middelares, zelf te ondervinden.
Meer info: www.david-vzw.be
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Colloquium
afschakelplan
19/11/2014
The International
Auditorium, Brussel
Programma en inschrijvingen op
www.zorgnetvlaanderen.be
(onze opleidingen)

Gaat deze winter het licht uit? En zo ja,
wat betekent dat dan voor de veiligheid
van patiënten, bewoners en personeel in
onze voorzieningen?
De afgelopen jaren werd een nationaal
afschakelplan uitgewerkt dat geactiveerd
wordt in geval van schaarste van elektriciteit. Deze afschakeling gebeurt gespreid en
selectief volgens een aantal schijven, maar
zelfs indien uw voorziening niet onder het
afschakelplan valt, kan een stroomdip zich
voordoen.
Het colloquium afschakelplan van Zorgnet
Vlaanderen brengt alle nodige informatie
samen: vertegenwoordigers van de overheid lichten het beleid ter zake toe. Er komt
een technisch overzicht van wat er gebeurt
bij afschakeling. Voorzieningen die eerder
al met een stroomuitval geconfronteerd
werden, zullen hun ervaringen delen. Tot
slot worden alle adviezen over acties te nemen voor en na stroomuitval nog even op
een rij gezet.

3D-stage voor solidariteit en engagement
Dit schooljaar starten in Vlaanderen 18 scholen met het organiseren van 3D-stages.
Zorgvoorzieningen kunnen dus vragen verwachten van studenten die op zoek zijn naar een 3D-stageplaats.
Zorgnet Vlaanderen ondersteunt graag mee deze oproep.
3D staat voor Denken, Doen en een extra Derde ‘maatschappelijke’ dimensie.
Voor deze eerste 3D-editie zullen scholieren tussen 15 en 20 jaar zich tussen 1
januari en 31 maart 2015 zo’n 30 uur onbetaald inzetten in sectoren zoals zorg
en welzijn, jeugdwerk, duurzaamheid,
natuur en milieu, diversiteit, mensenrechten, gelijke kansen, democratie en
politiek, sociaal-cultureel werk, NoordZuid…
Scholieren kunnen als 3D-stage meedraaien in verzorgingsvoorzieningen en
dagcentra voor ouderen of mensen met
psychiatrische problemen, buurthuizen
voor maatschappelijk kwetsbaren, mee
campagne voeren rond maatschappelijke thema’s, een boodschappendienst
opzetten voor wie slecht te been is…
Al doende maken deze jonge burgers
kennis met maatschappelijke initiatieven en organisaties uit hun directe
omgeving. Deze ervaring verrijkt hun
blik op de wereld en ze leren zich als
actieve burgers belangeloos inzetten.
De school omkadert en ondersteunt
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hen in dit leerproces. Vanuit de school
geldt de 3D-stage als extramurosactiviteit (leerlingen zijn dus verzekerd).
Een 3D-stage helpt jongeren om zich te
oriënteren op de samenleving, staat los
van hun beroepsopleiding, vindt plaats
in een niet-commerciële context en is
steeds onbetaald. De 3D-stage is dus iets
anders dan de gekende b
 eroepsstage uit
TSO en BSO.

Meedoen?
Tussen 1 januari en 31 maart 2015 zoeken duizend scholieren uit BSO, TSO en
ASO een 3D-stageplaats in de regio’s
Antwerpen (P.I. Sint-Godelieve), Asse
(KA Vijverbeek), Bornem (Atheneum
Klein-Brabant – editie 2015-16), Berchem (Koninklijk Atheneum), Eeklo
(College
OLV-Ten-Doorn),
Hasselt
(Technisch Instituut Heilig Hart), Herentals (Kosh Campus Scheppersstraat),
Herk-de-Stad (Sint-Martinusscholen),
Kortrijk (Guldensporencollege Campus
Kaai), Lokeren (Atheneum), Merksem
(Stedelijk Lyceum), Nieuwpoort/Diks-

muide (MSGO! De Vierboete), Oudenaarde (Bernarduscollege), Sint-Amandsberg
(Sint-Janscollege),
Vilvoorde
(Technologisch Onderwijs – Technov),
Wetteren (Sint-Gertrudiscollege), Wilrijk (Sint-Ursuala-Instituut) en Zottegem (Koninklijk Atheneum).
Is uw organisatie actief in één van bovenstaande regio’s? Dan kan u dit schooljaar
al 3D-stageplaatsen aanbieden. Op www.
3dstage.be leest u wat deelname precies inhoudt. U vindt er praktische richtlijnen en tips, getuigenissen uit onder
meer een psychiatrisch dagcentrum en
woonzorgcentrum, en handige downloads zoals een modelovereenkomst.
Inschrijven gebeurt heel eenvoudig via
www.3dstage.be. Vervolgens worden
uw gegevens bezorgd aan de coördinerende leerkrachten uit uw stad of gemeente. Vice versa krijgt u eveneens
hun contactgegevens. Op die manier
kan u verder met de leerkrachten concrete afspraken maken.

Verpleegkunde

Interview met sectorcoördinator ouderenzorg Tarsi Windey

“Kwaliteit moet de norm zijn”
Tarsi Windey:
“Allicht moeten we ook de instroom
van studenten in de HBO5-opleiding
strenger bewaken. De jongste jaren
bestond de neiging om werkzoekenden vanuit de VDAB te snel naar
een HBO5-opleiding te sturen.”

“We hebben alle handen nodig in de
verpleegkunde als we aan de toekomstige noden willen voldoen. Daarom
moeten we opteren voor een én-énverhaal.” Tarsi Windey, sectorcoördinator ouderenzorg van Zorgnet Vlaanderen, voert zijn pleidooi met het vuur
en het enthousiasme dat we van hem
gewend zijn. Binnenkort gaat hij met
pensioen, maar zijn engagement blijft
allicht nog vele jaren op post. “Er is zoveel dat we kunnen doen in onze eigen
buurt”, klinkt het overtuigd.
Sectorcoördinator ouderenzorg Tarsi
Windey startte zijn loopbaan als onderzoeker bij het Centrum voor Ziekenhuis-

en Verplegingswetenschap van de KU
Leuven. Na tien jaar ging hij als directeur verpleging aan de slag bij het geriatrisch centrum Magnolia in Jette. Ook
daar bleef hij tien jaar tot hij in oktober
1993 naar Zorgnet Vlaanderen – toen
nog het VVI – overstapte.

ter. Alleen in enkele geriatrische centra
werden die muurtjes doorbroken, maar
daar heeft de overheid nooit op ingezet.
Vandaag zijn er gelukkig de geriatrische
liaisons die de brug maken tussen ziekenhuizen en woonzorgcentra. We moeten daar nog meer werk van maken.

Tarsi Windey: Ik wou samen met het
VVI vanuit de praktijk een impuls geven aan de overheden om zich voor te
bereiden op de vergrijzing. Het tekort
aan verpleegkundigen liet zich toen al
voelen, meer nog dan vandaag zelfs.
Ook de schotten tussen ziekenhuizen
en woonzorgcentra waren toen nog gro-

De geriatrische verpleegkunde stond
aan het begin van de jaren 1990 nog in
haar kinderschoenen. Het heeft een tijd
geduurd voor die tot ontwikkeling kwam.
Het onderwijs wachtte lang af bij gebrek
aan belangstelling bij de studenten. Ik
begrijp dat ook wel: als 18-jarige heb
je weinig voeling met de ouderenzorg.
Meer nog, onze hele maatschappij lijkt
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het moeilijk te hebben met de realiteit
van het ouder worden, het afscheid nemen en het sterven. Alsof onze eindigheid ons als een zwaard van Damocles
boven het hoofd hangt. Onze samenleving gaat daar krampachtig mee om.
Het is een taboe dat zelfs kan leiden tot
een gebrek aan goede zorg voor oudere mensen. ‘We gaan die kosten toch niet
meer doen voor zo’n oud mensje’, klinkt
het dan weleens iets te snel bij artsen of
familieleden. Age-ism komt nog vrij veel
voor in de samenleving en in de zorg.
Gebeurt het omgekeerde – therapeutische hardnekkigheid – niet even vaak?
Ja, en ook dat is niet goed te praten. We
moeten het evenwicht bewaren en vooral goed luisteren naar de mensen en
voortdurend overleggen met de cliënt,
zijn familie, de verpleegkundigen en de
arts. Alleen mogen we er niet van uitgaan dat iemand van 85 of 90 jaar geen
recht meer zou hebben op een goede
behandeling. Men doet soms te snel de
boeken dicht, mee op aansturen van de
familie. Het is een complex vraagstuk
waarbij we naar wijsheid moeten handelen in overleg met alle betrokkenen.
Is uw denken hierover in de loop der jaren geëvolueerd?
Absoluut. Al is ouderenzorg voor mij
altijd een belangrijke focus geweest. Ik
heb het meegemaakt in een familiale
context met mijn ouders en grootouders, toen dat nog heel vanzelfsprekend
gebeurde. De zorg is met de jaren steeds
meer geprofessionaliseerd. Ik heb geen
nostalgie naar het verleden, maar ik ben
er steeds meer van overtuigd dat we de
zorg niet uitsluitend aan professionals
mogen overlaten. Zorg moet in de maatschappij ingebed zijn: in ons onderwijs,
in onze cultuur, in onze werkcontext...
De zorg en ondersteuning voor langdurig zorgbehoevende mensen mogen we
ook niet alleen aan de naaste familie of
de mantelzorger overlaten. De hele samenleving heeft hier een opdracht. Ik zie

“In een perfecte wereld
zijn alle verpleegkundigen
hoogopgeleid. Het punt is:
we leven niet in de ideale
wereld.”
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mooie initiatieven in het onderwijs, waar
kleuters en lagereschoolkinderen opgevoed worden in zorgzaam omgaan met
elkaar en met oudere mensen. Zulke
initiatieven moeten structureel worden
ingebed. Idem dito voor de zorgzame
buurten. Hoe vaak gebeurt het niet dat
iemand als vrijwilliger aan de slag gaat
in een woonzorgcentrum vijf kilometer
van huis, maar geen weet heeft van de
zorgnoden van zijn buur iets verderop
in zijn eigen straat. De gemeentelijke
overheden hebben hier een opdracht. Zij
kunnen burgers op wijkniveau samenbrengen. In deelgemeenten en in grote
wijken moeten er vlot toegankelijke en
uitnodigende ontmoetingsplekken beschikbaar gesteld worden. Dat kunnen
dienstencentra zijn of andere gemeenschapscentra. Er is zoveel dat we zelf
kunnen doen in onze eigen buurt. Hoe
spontaner dat kan groeien, hoe beter,
maar de kanalen moeten er zijn.
U klinkt nog erg geëngageerd en vol
enthousiasme?
Dat is ook zo. Ik zet nu wel een punt achter mijn loopbaan bij Zorgnet Vlaanderen, maar niet achter mijn engagement.
Ik zal mij blijven inzetten, maar ik zal
ook tijd maken voor interesses die tot nu
te veel op de achtergrond bleven: cultuur, de digitale samenleving, ecologie,
natuur en milieu, familie en vrienden...

Verkeerde boodschap
Een constante tijdens uw loopbaan bij
Zorgnet Vlaanderen was de aandacht
voor voldoende verpleegkundig personeel en goede opleidingen. Hoe kijkt u
daar vandaag tegenaan?
We moeten zorgvuldig omspringen met
discussies over de instroom en de opleidingen. Natuurlijk moeten we de HB05en de bacheloropleidingen evalueren,
maar we mogen niet de verkeerde boodschap geven. We hebben alle handen
nodig in de verpleegkunde als we aan de
toekomstige noden willen voldoen. De
instroom van verpleegkundigen vanuit
diverse opleidingen is welkom. Ook de
zij-instromers bieden meerwaarde. In
de toekomst moeten we zelfs nog harder ons best doen om specifieke doelgroepen in de zorg te integreren. Ik denk
aan jongeren van allochtone afkomst.
Daar zit een groot potentieel. Hiervoor
zijn aangepaste initiatieven nodig, die
culturele en taalkundige drempels wegnemen. De weinige verpleegkundigen
van allochtone afkomst bewijzen dat ze

een meerwaarde vormen. Ze worden
bijzonder gewaardeerd en we zullen ze
hard nodig hebben. Met de overheid en
de opleidingen moeten we hier gezamenlijk sterker op inzetten.
Het is een én-én-verhaal. De Koning
Boudewijnstichting stelde onlangs de
resultaten voor van hun project ‘Boost
voor Talenten’. Het project begeleidt
jongeren van 15 en 16 jaar uit financieel
kwetsbare gezinnen met als doelstelling hun kansen op slagen in het hoger
onderwijs te verhogen. De jongeren
krijgen workshops die hun persoonlijke
ontwikkeling bevorderen, een laptop,
wat financiële steun en waar nodig individuele begeleiding. Een grote inspanning, jawel, maar het wérkt. Waarom
zouden we iets gelijkaardigs met krachtige impulsen niet kunnen realiseren in
de zorg? Samen met de VDAB, het onderwijs, de sociale partners, het fonds
voor vorming en bijscholing en andere
stakeholders.
Met de Europese studie RN4Cast in de
hand pleit prof. Walter Sermeus er ondertussen voor om de HBO5-opleiding
af te bouwen met het oog op meer kwaliteit in de verpleegkunde.
Met de analyse van prof. Sermeus ben ik
het in grote lijnen eens, maar niet met
de oplossing die hij voorstelt. In een
ideale wereld zijn alle verpleegkundigen hoogopgeleid. Ideaal zou ook zijn
om studenten al op 18 jaar de mogelijkheid te geven om rechtstreeks voor
een masteropleiding in de verpleegkunde te gaan, zonder de omweg van
een bachelor. Hoe hoger opgeleid onze
verpleegkundigen, hoe beter. Masters
munten meer uit in de klinische praktijk,
zijn beter geplaatst voor overleg met
artsen en huisartsen en maken minder
fouten in stressvolle situaties. Het punt
is: we leven niet in de ideale wereld. Ja,
daar droomden we ook van in de jaren
1970. Net zoals we ervan droomden om
in de verpleegopleidingen alleen nog
masters als docenten te hebben. We
kunnen blijven dromen, maar ondertussen hebben we handen tekort in de
thuisverpleegkunde, de ouderenzorg, de
geestelijke gezondheidszorg...
Vandaag staan in de ouderenzorg gemiddeld 30% verpleegkundigen met een
bachelor, 70% heeft een HBO5-diploma.
Natuurlijk is een groter aandeel bachelors te verkiezen. Maar dat is er vandaag niet en dat zal er morgen ook niet
zijn. Noch vanuit de academische wereld

Eén beroepsprofiel met
verschillende functioneringsniveaus

noch vanuit de beroepsorganisaties zijn
de voorbije decennia succesvolle stappen in die richting gezet. We kunnen het
ons niet veroorloven om de HBO5-opleiding verpleegkunde af te bouwen.

Op enkele goed omschreven uitzonderingen na kunnen verpleegkundigen met een HBO5-achtergrond vandaag dezelfde taken uitvoeren als een
bachelorverpleegkundige. Ze dragen
doorgaans hetzelfde uniform, waardoor ze ook voor artsen en patiënten
als één groep beschouwd worden.
Dat terwijl hun opleidingen grondig
verschillen en er een aantoonbaar
verschil is in kwalificatie en competenties. Zorgnet Vlaanderen pleit
daarom al jaren voor verschillende
functioneringsniveaus.

Andere aanpak

Verpleegkundigen HBO5
(kwalificatieniveau 5)
Dat niveau is minimaal vereist voor
een volwaardige en verantwoordelijke
beroepsuitoefening als verpleegkundige in zorgsituaties met een grote
voorspelbaarheid. Hoger gekwalificeerde verpleegkundigen kunnen advies en ondersteuning bieden tijdens
de zorgverlening.
Verpleegkundigen bachelor
(kwalificatieniveau 6)
Dit niveau is vereist voor meer complexe, niet altijd eenduidig te benoemen zorgvragen met een grotere
onvoorspelbaarheid, een nood aan
individualisatie van het verpleegplan
en een interdisciplinaire afstemming.
Verpleegkundigen master
(kwalificatieniveau 7)
Dat niveau is onontbeerlijk voor de
wetenschappelijke uitbouw van het
verpleegkundig beroep, zowel op klinisch vlak als wat de organisatorische
en beleidsmatige aspecten betreft.
Dat geldt evenzeer voor de somatische zorg als voor de ouderenzorg en
de geestelijke gezondheidszorg.
Bron: ‘Zorg voor de zorgende’ (2009),
een publicatie van Zorgnet Vlaanderen.
De publicaties ‘Functiedifferentiatie
en functieclassificatie in de verpleegkundige beroepsuitoefening’ (2011) en
‘De passie van een driehoeksverhouding’ (2013) werkten hierop verder.
Alle publicaties zijn beschikbaar op www.
zorgnetvlaanderen.be, rubriek publicaties.

Blijft het feit dat de RN4Cast aantoont
dat HBO5-verpleegkundigen niet dezelfde kwaliteit van zorg bieden?
Zorgnet Vlaanderen pleit al jaren voor
een grondig andere aanpak. Ik verwijs
naar onze opeenvolgende publicaties,
te beginnen met Zorg voor de zorgende
uit 2009 (zie kaderstuk, red.). Al jaren
hameren we op de noodzaak van één
beroepsprofiel met verschillende functioneringsniveaus. HBO5-verpleegkundigen worden inderdaad anders opgeleid
en krijgen andere stages dan bachelors,
maar zij kunnen wel goede basisverpleegkundigen zijn. We zijn het ermee
eens dat HBO5-verpleegkundigen niet
op alle diensten kunnen staan en niet
alle opdrachten kunnen vervullen. Complexe zorgsituaties moeten we overlaten
aan bachelors. We vragen al jaren dat
dit strikter wordt geregeld. Maar dat is
iets anders dan het afschaffen van de
HBO5-opleiding. Als basisverpleegkundigen kunnen deze mensen heel mooi
werk leveren in de ziekenhuizen, de ouderenzorg, de thuisverpleegkunde, de
zorg voor personen met een handicap...
Voor verpleegkundigen in de ziekenhuizen en andere zorgvoorzieningen
blijven wij inzetten op functiedifferentiatie. Maar bachelors hebben andere
competenties nodig dan de basisverpleegkundigen met een HBO5-diploma.
Bachelors moeten omgaan met nieuwe
inzichten, moeten evidence based practices kunnen integreren, zelf op zoek gaan
naar praktijkrichtlijnen, managementtaken opnemen, een team begeleiden,
zorgkundigen aansturen, met paramedici overleggen en de patiënt in zijn hele
context beschouwen. We moeten aan de
hand van competenties de functiedifferentiatie op het terrein realiseren en
duidelijker dan vandaag afspreken wat
HBO5-verpleegkundigen kunnen doen
en wat voorbehouden moet blijven voor
bachelors en klinisch verpleegkundigen
van universitair niveau.
Moeten ook de opleidingen naar een
hoger niveau getild worden?

Zeker en vast, maar dat geldt zowel
voor de HBO5-opleiding als voor de bachelors. Beide kunnen beter en performanter dan nu het geval is. De opleidingen verpleegkunde spiegelen zich nog
te zeer aan de acute geneeskunde, terwijl de evolutie in de richting van meer
chronische zorg gaat. De verblijfsduur
in de ziekenhuizen daalt, wat een impact
heeft op de verpleegkundige zorg in de
thuiscontext, vóór en na de ziekenhuisopname. De eerstelijnszorg wint daarmee aan belang, met een centrale rol
voor de huisartsen en verpleegkundigen
in een samenwerkingsverband. Die beweging vertaalt zich nog niet in de opleidingen verpleegkunde. Ook preventieve
verpleegkunde krijgt te weinig aandacht
in de opleidingen. Therapietrouw bevorderen, zelfzorg stimuleren... We moeten
de opleidingen heroriënteren en andere, meer agogische klemtonen leggen.
Cliënten leren omgaan met hun beperkingen, bijvoorbeeld, en alle mogelijke
inspanningen leveren om bij te dragen
tot voldoende levenskwaliteit.
Als de opleidingen naar een hoger niveau getild worden, zullen HBO5-studenten het dan niet nog moeilijker hebben dan nu soms al het geval is?
Kwaliteit moet de norm zijn. Daarop
mogen we niet toegeven. Opleidingen
moeten de kwaliteitstoets van externe
evaluaties doorstaan. Allicht moeten
we ook de instroom van studenten in
de HBO5-opleiding strenger bewaken.
De jongste jaren bestond de neiging om
werkzoekenden vanuit de VDAB te snel
naar een HBO5-opleiding te sturen. Een
strengere screening van kandidaat-studenten meteen bij aanvang kan de kwaliteit versterken.
Maar opnieuw: dat geldt evenzeer voor
de bacheloropleidingen. Ook hier zien
we een dalend aandeel van ASO-studenten en meer en meer studenten uit
TSO en BSO. Ook het aantal docenten
met een masterniveau moet omhoog.
Steeds meer studenten volgen een vierde jaar als banaba. Ten dele omdat ze
zelf aanvoelen dat ze na het derde jaar
verpleegkunde nog niet helemaal klaar
zijn voor het echte werk. De opleidingen
zijn zich allemaal aan het bijsturen. Ze
zoeken en creëren nieuwe bachelors en
banaba’s. Het zou goed zijn als de hogescholen daarover afspraken maken,
want er dreigt een wildgroei.
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Verpleegkunde

Prof. Walter Sermeus schrijft memorandum bij ontvangst
van de Prijs Jules-Marie Heymans

Verpleegkunde op een kruispunt
Begin september werd prof. Walter
Sermeus gelauwerd met de Prijs Jules-Marie Heymans. Deze tweejaarlijkse prijs bekroont iemand die zich
heeft onderscheiden in de verpleegkunde. Hij wordt toegekend door diverse organisaties, waaronder Zorgnet
Vlaanderen en het NVKVV (Nationaal
Verbond Katholieke Verpleegkundigen
en Vroedvrouwen). Naar aanleiding
hiervan schreef prof. Sermeus een
memorandum Verpleegkunde op een
kruispunt. Hierin reflecteert hij op de
resultaten van de grootschalige Europese RN4CAST-studie over de relatie
tussen verpleegkundige bestaffing en
kwaliteit van zorg in de algemene ziekenhuizen.
De RN4CAST-studie vond plaats in
twaalf Europese landen en is gebaseerd op cijfergegevens en interviews
met verpleegkundigen en patiënten. 57
Belgische ziekenhuizen namen eraan
deel. In elk ziekenhuis werden 100 tot
150 verpleegkundigen bevraagd. In totaal baseert deze Europese studie zich
op 33.000 verpleegkundigen, 11.000 patiënten en 400.000 mortaliteitsdossiers.
Een stevige studie dus.
‘Verpleegkunde op een kruispunt’: dat
klinkt alsof we voor belangrijke keuzes
staan.
Prof. Walter Sermeus: Dat is ook zo. In
overleg met mijn studenten heb ik een
tiental thema’s voor de verdere ontwikkeling van de verpleegkunde naar
voren geschoven. Die heb ik vervolgens
verwerkt tot een menu met een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert
als culinaire invulling van het klassieke
drieluik van structuur, proces en resultaat. Het voorgerecht bestaat uit drie
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gangen die op orde moeten zijn voor we
aan het hoofdgerecht kunnen beginnen:
voldoende verpleegkundigen op een afdeling, deskundige verpleegkundigen en
een aantrekkelijke werkomgeving. Als
die drie voorwaarden vervuld zijn, kunnen we aan het hoofdgerecht beginnen
met als trefwoorden: professionalisme,
differentiatie en multidisciplinariteit.
Eens we dat hoofdgerecht gerealiseerd
hebben, krijgen we als kers op de taart:
continuïteit van zorg en de patiënt die
echt centraal staat.
Laat ons beginnen bij het voorgerecht:
voldoende verpleegkundigen op een
afdeling is de basis van alles?
De studie RN4CAST bevestigt het nog
maar eens: het aantal verpleegkundigen
op een afdeling heeft een directe impact
op de kwaliteit van zorg. Er is een duidelijke link met de mortaliteit. Eén verpleegkundige op een afdeling meer of
minder maakt een verschil van 7% in de
mortaliteitscijfers. België scoort in verpleegkundige personeelsbezetting heel
laag. We hebben gemiddeld maar half
zoveel verpleegkundigen op een afdeling als in Noorwegen.
Als er te weinig verpleegkundigen op
een afdeling zijn, dan moeten zij onvermijdelijk prioriteiten stellen. Eén op de
twee verpleegkundigen zegt te weinig
tijd te hebben om goede comfortzorg te
bieden. Eén op de vier beweert te weinig
tijd te hebben voor een goede postoperatieve zorgverlening. Dat blijft niet zonder gevolgen. In tijden van besparingen
is het geen evidentie om in te zetten op
meer personeel. Maar ziekenhuizen
die besparen op personeel, brengen de
veiligheid en de kwaliteit van de zorg in
gevaar.

Kwaliteit belonen
De deskundigheid van de verpleegkundigen is het tweede voorgerecht?
In België hebben we bachelors en gegradueerde verpleegkundigen (HBO5).
RN4CAST toont duidelijk aan dat hoe
meer bachelors een afdeling telt, hoe
lager de mortaliteit is. Daar is een verklaring voor: de gezondheidszorg wordt
hoe langer hoe complexer, de verblijfsduur neemt af en de bestaffing is niet
optimaal. Zo ontstaan stresssituaties
waarin verpleegkundigen prioriteiten
moeten stellen. Bachelors blijken in dat
soort situaties juistere keuzes te maken
dan gegradueerden, met een directe impact op de kwaliteit van de zorg.
Het huidige financieringssysteem geeft
op dat vlak verkeerde prikkels. Een
ziekenhuis wordt gefinancierd volgens
pathologie en severity graad. Een hoog
gekwalificeerde verpleegkundige zal
meer infecties voorkomen waardoor de
severity graad daalt en een financiële
afstraffing volgt. De financiering zou het
inzetten van bachelors moeten belonen.
Buitenlandse voorbeelden tonen dat het
aantrekken van hooggekwalificeerde
verpleegkundigen zichzelf terugbetaalt
door een kortere verblijfsduur, minder
infecties en minder mortaliteit. Ik schaar
me achter de voorstellen van Zorgnet
Vlaanderen om aan kostenbeheersing te
doen, niet door lineair te besparen maar
wel door kwaliteit te belonen.
Hebben ziekenhuizen wel de keuze in
tijden van schaarste? Zijn er voldoende
bachelors op de arbeidsmarkt?
Dat hangt af van regio tot regio. Maar de
arbeidsmarkt is dynamisch. Als ziekenhuizen veel bachelors in dienst nemen,

dan creëren ze een afzetmarkt, wat leidt
tot een grotere instroom van bachelors.
Nemen ziekenhuizen daarentegen vooral
HBO5-verpleegkundigen in dienst, dan
zullen die opleidingen meer floreren.
Staat een verpleegkundige met een
HBO5-opleiding na enkele jaren ervaring niet op een gelijkwaardig niveau
als een bachelor?
Dat hoor je wel vaker beweren, maar
onderzoek spreekt dat formeel tegen.
Het vermogen om in een stressvolle en
complexe omgeving snel de juiste beslissingen te nemen, is een competentie
die je moeilijk kunt aanleren.
Wat is volgens het onderzoek een gezonde verhouding tussen bachelors en
HBO5-verpleegkundigen op een afdeling?
In een ideale wereld hebben we een
100% bachelorbestaffing. In sommige
landen is dat ook effectief het geval. In
de Verenigde Staten ligt het streefdoel
op 80% bachelors. In België varieert de
situatie sterk. Het gemiddelde bedraagt
amper 55% bachelors in de ziekenhuizen, met uitschieters van slechts 20%
tot een goede 86%. We hebben dus nog
een hele weg af te leggen.
We zitten nog altijd bij het voorgerecht,
maar deze boodschap zal bij sommigen
al zwaar op de maag liggen?
Ik begrijp dat. Iedereen kent in zijn directe omgeving fantastische, bekwame
en goede HBO5-verpleegkundigen. Het
gaat me niet om hen. Het gaat om de
toekomst en de nieuwe generaties van
verpleegkundigen. En dan leert de evidentie dat bachelorverpleegkundigen
gemiddeld betere resultaten behalen
dan HBO5-verpleegkundigen in een gezondheidszorg die steeds complexer en
veeleisender wordt. De maatschappij
vraagt ons om met de hoogste wetenschappelijke standaarden te werken en
dan kunnen we niet om de resultaten
van de RN4CAST-studie heen als het
gaat over kwaliteit en patiëntveiligheid.
Uiteraard zal dat de nodige overgangsmaatregelen vragen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen in de gezondheidszorg zijn plaats kan en zal vinden.

Prof. Walter Sermeus:
“We hebben vandaag al de mond
vol over patiëntgestuurde zorg,
maar we zijn er nog lang niet.”

Patiënt centraal? Nog niet
voldoende
Als derde luik van het voorgerecht stelt
u een aantrekkelijke werkomgeving
voorop?
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Daarover is minder controverse. Iedereen is het erover eens dat de betrokkenheid van verpleegkundigen bij het beleid,
een goede relatie en communicatie met
de artsen en een stevige ondersteuning
door het management absoluut nodig
zijn voor een goede werkomgeving. Als
verpleegkundigen in een burn-out dreigen te verzeilen, gaat het niet over het
loon of het al dan niet beschikbaar zijn
van kinderopvang. Het gaat om erkenning, duidelijke verantwoordelijkheden
en de ruimte om ze op te nemen, en een
goede samenwerking. Bovendien blijkt
uit studies dat waar verpleegkundigen
zich goed voelen in hun werkomgeving,
een hogere patiënttevredenheid heerst.
Er bestaan directe linken tussen goed
leiderschap, een goede relatie tussen
verpleegkundigen en artsen, burn-out
bij verpleegkundigen en patiënttevredenheid. Dat is een belangrijke vaststelling voor directies: investeren in goede
werkomstandigheden zorgt ervoor dat
patiënten tevreden zijn. België scoort op
dat gebied maar zeer gemiddeld tegenover de andere Europese landen. Dat
kunnen we bijvoorbeeld afleiden uit de
intention to leave, het percentage medewerkers dat binnen het jaar het ziekenhuis wil verlaten. In België ligt het gemiddelde op 30%, met uitschieters van
10% tot zelfs 60%, wat erg hoog is.
Tijd voor de hoofdschotel: professionalisme, differentiatie en multidisciplinariteit.
Over professionalisme kunnen we in
deze context kort zijn: verpleegkundigen
moeten hun vak kennen, dat spreekt
voor zich. Wat differentiatie betreft, is
België koploper in het toekennen van
niet-verpleegkundige taken aan verpleegkundigen. Dat lijkt contradictorisch: onze verpleegkundige bestaffing
is lager dan het Europese gemiddelde en
toch voeren heel wat verpleegkundigen
niet-verpleegkundige taken uit. Toch is
deze relatie erg logisch: als je er alleen
voorstaat, dan ben je wel verplicht om
alle taken op jou te nemen. De situatie
tijdens de nachtshift is exemplarisch. In
België staat ’s nachts één verpleegkundige in voor twintig patiënten. Dat is het
laagste cijfer van Europa. Het Europese
gemiddelde is één op de tien. Taakuitzuivering is nodig, zowel naar lager als
naar hoger gekwalificeerden, zoals gespecialiseerde verpleegkundigen met
een masteropleiding.
Multidisciplinariteit dan. Vandaag zorgt
een team voor een patiënt, er is geen
één-op-één-relatie. Een studie toont
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dat een patiënt voor een openhartoperatie in totaal honderd zorgverleners te
zien krijgt tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis: artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, onthaalmedewerkers,
de sociale dienst enzovoort. De patiënt
is de enige die alle honderd zorgverleners ziet. Er is een grap die zegt dat een
VIP ooit alle honderd zorgverleners in
zijn ziekenhuiskamer uitnodigde. Omdat
hij een VIP was, kwamen ze allemaal.
‘Waarom wil je ons zien’, vroegen ze? ‘Ik
wil jullie niet zien’, antwoordde de VIP.
‘Ik wil dat jullie elkaar zien.’ Die grap
vat het goed samen. Samenwerking is
nodig over de grenzen van de eigen afdeling, de eigen discipline en het eigen
ziekenhuis heen. Hier is nog veel werk
aan de winkel, al doen we het in Europees perspectief lang niet slecht op dat
gebied.

beslissingen te nemen, dan moeten we
het hem misschien wat beter uitleggen.

Wat nog beter moet, is de integratie van
masterverpleegkundigen als specialisten in het ziekenhuis. Het is wat zoeken,
omdat deze specialisten net ingezet
kunnen worden over verschillende afdelingen heen. Dat doorbreekt de huidige
organisatiemodellen, zeker als ook de
externe context, bijvoorbeeld de thuiszorg, mee betrokken wordt. Momenteel
hebben 5 à 6% van de verpleegkundigen
een masterdiploma. Zij zijn bij uitstek
geschikt om de meer geavanceerde rollen in de gezondheidszorg op te nemen.

reageert de bewoner. ‘Wacht, ik zal uw
hoorapparaat uitzetten, dan hebt u er
geen last van’, antwoordt de zorgmedewerker. We kunnen daar weleens mee
lachen, maar in wezen gaat dit om elementair menselijk respect. Let wel, volgens mij getuigt deze anekdote niet van
slechte wil, maar van een gebrek aan
reflectie om in alle omstandigheden de
patiënt als toetssteen te nemen van het
eigen handelen.

Als dessert serveert u continuïteit en
de patiënt centraal.
Als alle voorgaande gangen in orde zijn,
dan kunnen we de noodzakelijke continuïteit van zorg, informatie, behandeling
en opvolging garanderen. Belangrijk
voor de patiënt is dat hij terechtkan bij
een vertrouwensfiguur die het overzicht
bewaart. De rol van de patiënt evolueert
trouwens ook: van een passieve naar
een actieve en betrokken houding. De
patiënt moet het leidmotief worden in de
zorg. We hebben vandaag al de mond vol
over patiëntgestuurde zorg, maar we zijn
er nog lang niet. Heeft de patiënt 100%
toegang tot zijn eigen dossier? Mag hij
altijd bezoek ontvangen? Kan er altijd
een begeleider mee naar het operatiekwartier? Vragen zorgverleners altijd
eerst toestemming aan de patiënt? Is
de patiënt toetssteen bij elke beslissing
in het ziekenhuis? Neen? Dan staat de
patiënt nog niet echt centraal. Toch is
er geen weg terug. De gezondheidszorg
gaat niet over het leven van de zorgverlener, maar over dat van de patiënt. En
als de patiënt te weinig kennis en informatie heeft om zelf zulke belangrijke

Ik hoorde onlangs van een collega een
anekdote uit een woonzorgcentrum.
Een zorgmedewerker komt bij een bewoner op de kamer en zet de radio op
Studio Brussel. ‘Ik hoor dat niet graag’,

“Het vermogen om in een
stressvolle en complexe
omgeving snel de juiste
beslissingen te nemen,
is een competentie die je
moeilijk kunt aanleren.”

Bent u globaal gezien optimistisch als
u de evoluties in de gezondheidszorg
beschouwt? Zijn we op de goede weg?
Er is al ontzettend veel veranderd in de
wijze waarop de ziekenhuizen georganiseerd zijn. De arbeidsverhoudingen
zijn sterk gedemocratiseerd. De kloof
tussen artsen en verpleegkundigen is
fel afgenomen. De verpleegkundige
specialisatie neemt toe, maar ook de
zorg wordt complexer en de werkdruk
neemt toe. Er zijn dus goede en minder goede tekenen. Ik zie fantastische
dingen ontstaan, maar ook verschrikkelijke situaties. Eén ontwikkeling is
ontegensprekelijk positief: de meer
centrale rol van de patiënt. Ik kreeg als
verpleegkundige in opleiding nog les
over ‘hoe omgaan met moeilijke patiënten’. Vandaag zijn dat gewoon assertieve patiënten.
Kostenbeheersing is nodig. Daar kunnen we niet onderuit. Maar niet ten koste van de verpleegkundigen. Zij vormen
het kapitaal van deze sector. We moeten
meer oog hebben voor de meerwaarde die verpleegkundigen realiseren,
en blijven investeren in hoogopgeleide
mensen.

Onderwijs
Opleidingen werken aan sterke verpleegkundigen van de toekomst

Drie opleidingen,
drie niveaus, één beroep
Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde

“Gericht op de kennis en de inzichten van morgen”
Veel studenten van de Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde werken
al in een zorgvoorziening. Zij hebben
immers al een bachelordiploma. De
organisatie van de masteropleiding is
daarop afgestemd: aan de UGent zijn de
colleges geconcentreerd op één weekdag en een drietal avonden om de combinatie werk en studeren mogelijk te
maken. Prof. Sofie Verhaeghe is hoofddocent aan het Universitair Centrum
Verpleegkunde en Vroedkunde (UCVV)
van de UGent. Zij coördineert er de opleiding Master in de Verpleegkunde en
de Vroedkunde.
“Met hun bachelordiploma kunnen studenten een schakeljaar volgen om de
overgang te maken van een professio-

nele naar een academische bachelor”,
zegt prof. Verhaeghe. “Dat schakeljaar
introduceert het academische denken
met de nadruk op wetenschappelijke
en klinisch ondersteunende vakken.
Daarna volgt het masterjaar. Naast de
gemeenschappelijke vakken moeten
de studenten in het masterjaar een
keuze maken voor een major en een
uitstroom-as. Je hebt een major verpleegkunde, een major vroedkunde en
sinds vorig academiejaar ook een major
geestelijke gezondheidszorg. Voor de
uitstroom-as zijn er vier mogelijkheden:
onderzoek, onderwijs, zorgbeleid en
advanced practice. Vroeger konden studenten vrij vakken kiezen, maar dat
leidde tot een te grote versnippering
en verlies aan inhoudelijke coherentie
en focus. Elke student kan nu enkele
keuzevakken selecteren om zijn major
of zijn uitstroom-as inhoud te geven.
Ongeacht zijn keuzes wordt elke student breed opgeleid voor professionele,
maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen. Finaal leiden wij de
studenten op om vier rollen te kunnen
opnemen: de rol van wetenschapper,
professional, klinisch leider of implementatiedeskundige.”

Afstemming werkveld

Prof. Sofie Verhaeghe:
“Ongeacht zijn keuzes wordt elke student breed opgeleid voor professionele,
maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen.”

“De major geestelijke gezondheidszorg
is vorig jaar geïntroduceerd op uitdrukkelijke vraag van de sector”, vertelt prof.
Verhaeghe. “We stemmen onze opleidingen trouwens voortdurend af met het
werkveld. Er was ook vraag naar een
major ouderenzorg, maar we kozen voor
de opsplitsing in majors met fundamentele verschillen in het basisdenkkader.
Zowel vroedkunde als verpleegkunde
en geestelijke gezondheidszorg verpleegkunde vertrekken vanuit een eigen
paradigma en dat heeft een belangrijke
impact op de zorg en kennisontwikkeling. Binnen de brede major verpleegkunde kunnen studenten specifieke
keuzes maken, bijvoorbeeld kinderzorg,

transculturele zorg, chronische zorg
en thuiszorg. Inhoudelijk komt de zorg
voor ouderen in alle majors aan bod.
Ja, zelfs in de vroedkunde: aandacht
voor grootouders bijvoorbeeld wordt
ook daar steeds belangrijker. Grootouders kunnen een belangrijke rol spelen
in de ondersteuning van de zorg voor de
kleinkinderen en dat nemen we mee in
onze opleiding.”
“Elke universiteit in Vlaanderen legt binnen haar opleiding eigen accenten. Dat
biedt studenten meer keuze. Tegelijk is
die verscheidenheid een verrijking voor
het werkveld. Ons streven is om studenten op te leiden tot kritische professionals die snel nieuwe inzichten kunnen
verwerven en verwerken. De opleiding
is niet in de eerste plaats gericht op
de kennis van vandaag, maar veeleer
op het verwerven van de inzichten van
morgen.”

Master vanaf 18 jaar?
“Vandaag kunnen studenten alleen
een Master in de Verpleegkunde en de
Vroedkunde aanvatten als ze eerst een
professionele bachelor gevolgd hebben.
Zorgnet Vlaanderen pleitte al voor een
rechtstreeks toegankelijke master. Op
die manier bied je 18-jarigen met een
sterk profiel de kans om direct na het
middelbaar onderwijs universitaire studies verpleegkunde aan te vatten. Dat
zou goed zijn voor de studenten, maar
ongetwijfeld ook voor de gezondheidszorg en de maatschappelijke perceptie en de status van de verpleegkunde.
Weinig mensen beseffen hoe groot de
verantwoordelijkheid van verpleegkundigen vandaag is. Iedereen is het eens
over de zinvolheid van het beroep, maar
dat verpleegkunde ook sterke competenties, veel zelfstandigheid en kritische
zin veronderstelt, is minder bekend.
Binnen de UGent wordt nagedacht over
een master Verpleegkunde en Vroedkunde vanaf 18 jaar.”
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De masteropleiding leidt verpleegkundigen op voor onderzoek, beleid, onderwijs of advanced practice. De bacheloropleidingen stomen verpleegkundigen
klaar voor het heel diverse en veeleisende werk in de zorgvoorzieningen. De
HBO5-scholen bereiden hun verpleegkundigen voor op het basiswerk in de
zorg. Drie opleidingen, drie niveaus, één beroep. We legden ons oor te luister
bij elk van de opleidingen: wat houdt hen bezig, welke tendensen zijn er en hoe
werken zij aan de sterke verpleegkundigen van de toekomst.

Bacheloropleiding Verpleegkunde

“Uitkijken voor een wildgroei aan vervolgopleidingen”
“Wij moeten voortdurend alert blijven
voor de ontwikkelingen en de behoeften in de sector”, zegt Ann Cleerbout,
opleidingshoofd Verpleegkunde aan
de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen. “Om in te kunnen spelen op
de noden in de eerste plaats, maar
ook uit fierheid op het beroep van verpleegkundige en op onze opleidingen.
Ik kom bijvoorbeeld pas terug van een
internationaal congres waar het toenemende belang van de preventieve
gezondheidszorg werd onderlijnd. Wij
zullen onze verpleegkundigen in spe
moeten voorbereiden op die educatieve opdracht. We proberen ook meer
rendement te halen uit de stages, door
competenties als coördineren van zorg,
verantwoordelijkheid nemen en evidence based werken erin te integreren.
Verpleegkundigen moeten in staat zijn
om volgens nieuwe wetenschappelijke
inzichten te werken, guidelines op te
zoeken en kritisch te reflecteren.”
“Ook de visitaties dwingen ons om continu bij te blijven. Ik heb een dubbel
gevoel bij de visitaties. Wie een goed
rapport krijgt, is uiteraard blij, maar ik
ben er zeker van dat alle opleidingen
hard werken. Sommigen blijven dan teleurgesteld achter, ondanks de grote inspanningen die ze leverden. Onderschat
niet hoeveel tijd en energie zo’n visitatie
vergt. We hebben zelfs een aantal verbetertrajecten moeten vertragen om de
visitatie voor te bereiden. Een visitatie
houdt je scherp, dat klopt, maar de bureaucratie die ermee gepaard gaat moet
binnen de perken blijven. In principe zijn
we na de visitatie van dit jaar goed voor
een periode van acht jaar, maar in realiteit valt de cyclus natuurlijk nooit stil.
In samenwerking met de Arteveldehogschool en met Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen zijn we een banaba
Oncologie gestart. In juni 2015 moeten
we hierover al een eerste rapport maken voor de visitatie.”
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“Meer en meer bachelorstudenten kiezen ervoor om na drie jaar verpleegkunde nog een banaba, een master in
de Verpleegkunde en de Vroedkunde of
zelfs een andere masteropleiding aan
te vatten. Vroeger wilden studenten zo
snel mogelijk aan het werk, vandaag is
dat niet langer het geval. Of ze zich onvoldoende voorbereid voelen na de bachelor? Dat zou kunnen meespelen. We
bereiden onze bachelors zo goed mogelijk voor, maar de druk en de verwachtingen van de sector blijven toenemen.
De ligduur in de ziekenhuizen daalt, wat
de zorgzwaarte verhoogt. Ook in de ouderenzorg ligt de druk hoog. Sommige
studenten zijn bang om te starten, dat
is waar. Met aangepaste intensieve stages georganiseerd als leerwerkplekken
proberen we hieraan te verhelpen. In de
Scandinavische landen moet je als verpleegkundige eerst werkervaring opdoen voor je je kunt specialiseren met
een banaba. Dat lijkt me geen slecht
idee, omdat je dan met een andere visie
en een andere ingesteldheid terug op de
schoolbanken komt.”

Meer samenwerking
“Het aantal vervolgopleidingen neemt
toe. Dat heeft te maken met de beroepstitels en beroepsbekwaamheden
die federaal gecreëerd worden en die
gekoppeld zijn aan een bijkomende opleiding. Daarnaast spelen opleidingen
ook in op nieuwe trends in de gezondheidszorg. We moeten uitkijken dat er
geen wildgroei ontstaat. Het wordt sowieso onmogelijk dat elke hogeschool
alles organiseert. We hebben voldoende studenten nodig om de kwaliteit van
de opleidingen te kunnen garanderen.
Meer samenwerking tussen de hogescholen zit eraan te komen. Ook de
visitatie dringt daar op aan. Vandaag
volgt elke opleiding zijn eigen ritme,
zijn eigen curriculum. Meer uniformiteit is nodig.”

“Ook de samenwerking met de
HBO5-scholen krijgt vorm, al is het nog
pril. Vroeger werden zowel de A2- als
de A1-opleiding door hogescholen georganiseerd, later is dat gesplitst en
nu stuurt men weer aan op een nauwere samenwerking. We zien wel wat
de toekomst brengt. De hogescholen
hebben meer ervaring op het vlak van
kwaliteitszorg en internationalisering.
Daarvoor kunnen ze ondersteuning bieden aan HBO5-opleidingen. Al zullen
het twee aparte opleidingen blijven. Je
kunt de bacheloropleiding niet kopiëren
naar de HBO5-scholen. De HBO5-opleidingen werken bijvoorbeeld in kleinere
groepen en dat is gezien hun instroom
ook nodig. Dat zal niet veranderen.”

Ann Cleerbout: “We bereiden onze bachelors zo
goed mogelijk voor, maar de druk en de verwachtingen van de sector blijven toenemen.”

Nood aan meer differentiatie en
een duidelijke rolomschrijving
HBO5-opleiding in de Verpleegkunde

“Ook de basiszorg heeft nood aan
kritische verpleegkundigen”
Carine D’hondt is studiegebiedverantwoordelijke voor HBO5 en Personenzorg
bij het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO). “Als
link tussen het onderwijs en de sector
volg ik de tendensen en de regelgeving
op en ondersteun ik de scholen op pedagogisch en didactisch gebied”, zegt
Carine D’hondt.
“Nieuw dit jaar is de samenwerking die
het HBO5-decreet voorschrijft. Dat decreet slaat niet alleen op de verpleegkunde, maar op alle richtingen. Het
bepaalt dat HBO5-scholen en centra
voor volwassenenonderwijs moeten samenwerken met een hogeschool. Die
samenwerking gebeurt op basis van
gelijkwaardigheid, wat betekent dat de
eigenheid van alle scholen wordt behouden. De HBO5-opleidingen worden dus
niet overgeheveld naar de hogescholen,
het gaat louter om een samenwerking.”
“De samenwerking biedt voordelen”,
meent Carine D’hondt. “Zo kunnen we
samen werk maken van een betere

Carine D’hondt:
“Nieuwe tendensen in de
zorg moeten we zo snel
mogelijk verwerken in
ons curriculum. Dat gebeurt het best in overleg
met de sector zelf.”

doorstroming van HBO5-studenten naar
een bacheloropleiding. We kunnen ook
de krachten bundelen om studenten
goed voor te bereiden op de praktijk
en competente verpleegkundigen af te
leveren. Ook het delen van goede praktijkvoorbeelden, infrastructuur, tools,
ICT en andere instrumenten wordt een
stuk gemakkelijker. We zitten natuurlijk
nog in een beginstadium. De komende
maanden moet de samenwerking vorm
krijgen. Het overleg hierover is sinds
enkele maanden zeer intensief. Alle
scholen hadden de vrijheid om te kiezen
voor welk samenwerkingsverband ze
gingen. Soms gaan vier HBO5-scholen
samen met een hogeschool, soms ook
maar één of twee.”

Kwaliteit van het onderwijs
“Wij zijn ons ervan bewust dat we voortdurend moeten werken aan de kwaliteit
van het verpleegkundig onderwijs”, stelt
Carine D’hondt. “Nieuwe tendensen in
de zorg moeten we zo snel mogelijk verwerken in ons curriculum. Dat gebeurt
het best in overleg met de sector zelf.
Ik denk bijvoorbeeld aan de chronische
zorg, die een echte uitdaging wordt en
een eigen aanpak vergt. Als HBO5-scholen willen we kwaliteitsvolle verpleegkundigen opleiden die breed inzetbaar
zijn voor de basisverpleegkunde in de
ziekenhuizen, de thuiszorg, de ouderenzorg en de psychiatrische zorg. Veel van
onze studenten komen uit het beroepsonderwijs en vragen een voortdurende
begeleiding en een strikte opvolging.
Hier blijven we werk van maken.”
“De vraag vanuit de sector naar sterke
verpleegkundigen is groot. Wij hechten
in de HBO5-opleiding veel belang aan de
talrijke stages, die goed begeleid en omkaderd plaatsvinden. Wij willen dat onze
verpleegkundigen mee zijn met nieuwe
ontwikkelingen in ICT en met evidence
based nursing. Ook in de basiszorg is er
nood aan kritische verpleegkundigen,
die situaties goed kunnen inschatten en
de juiste beslissingen kunnen nemen.
Dat is onze grootste zorg.”

“Liefst geen
spanningen”
Een verpleegkundige is een verpleegkundige. En toch ook niet. Kunnen drie
verschillende opleidingsniveaus leiden
naar een en hetzelfde beroep: HB05,
bachelor en master? Met naast alle reguliere opleidingen bovendien tal van
wegen om het diploma te halen: brugopleidingen, schakeljaren, programma’s voor zij-instromers...
“En dan hebben we het nog niet eens
over de verzorgenden en de zorgkundigen”, glimlacht prof. Sofie Verhaeghe.
“Ook die beroepsgroepen dragen een
witte schort. Dat is niet altijd een goede
zaak. Een huisarts sprak onlangs in een
woonzorgcentrum een medewerker aan
over de medicatie voor de bewoner. Tot
zijn verbazing begreep de medewerker
er niets van. Het bleek achteraf om een
zorgkundige te gaan, geen verpleegkundige.”
“Wij zijn een beroepsgroep die de spanning tussen de opleidingen liefst vermijdt. In sommige ziekenhuizen hadden
A1- en A2-verpleegkundigen vroeger
een ander logo of kenteken op hun uniform. Dat was duidelijk voor de patiënt,
voor de arts en voor de collega’s, maar
creëerde een gevoel van onterechte differentiatie. Als zorgende mensen zijn
we heel gevoelig voor inclusie, gelijkheid en rechtvaardigheid. Dat is, naast
andere belangrijke zaken, wellicht een
van de factoren die meespeelden in het
afschaffen van de zichtbare differentiatie. Alleen geraak je daardoor een stuk
van je identiteit kwijt en zien ook de patiënt en de huisarts niet langer het verschil.”
“In andere beroepsgroepen stelt dat
probleem zich minder scherp. Denk aan
de bouw, waar je een beroepsopleiding
hebt, een A2-bouwkunde, een bachelor
bouwkunde, een industrieel ingenieur
bouwkunde en een burgerlijk ingenieur
bouwkunde. Daar is wel duidelijk wie
welke functie heeft en welke competenties daaraan verbonden zijn. Verpleegkunde wordt veelal als dé grote noemer
gezien en dat leidt soms tot verwarring.
We hebben nood aan meer differentiatie
en een duidelijke rolomschrijving.”
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OOW
Focusgroepen Onderzoek, Onderwijs en Werkveld maken stand van zaken

De passie van een driehoeksverhouding
Een goede structurele samenwerking tussen het onderwijs, de onderzoekswereld en het werkveld kan
de kwaliteit van de verpleegkunde en de gezondheidszorg versterken. Met de publicatie De passie van een
driehoeksverhouding (2013) formuleerde Zorgnet Vlaanderen doelstellingen en actiepunten om deze samenwerking te stimuleren. In het zog daarvan werden in september 2013 drie focusgroepen opgericht. Elke
focusgroep concentreert zich op één domein: het werkplekleren, een betere aansluiting van docenten met het
werkveld en input vanuit het werkveld in het onderzoek. Een stand van zaken.

Focusgroep input werkveld
in het onderzoek

“Succesfactoren
in kaart brengen
en methodiek
ontwikkelen”
“Wij hebben met de focusgroep drie
onderzoeksvragen geformuleerd”, zegt
Koen Balcaen, verpleegkundig directeur van UZ Leuven en voorzitter van de
werkgroep. “Welke onderzoeksprojecten
bestaan er vandaag in een samenwerkingsverband tussen het werkveld, het
onderwijs en de onderzoekswereld en
met welk resultaat? Vanuit welke nood
zijn de huidige samenwerkingsverbanden gegroeid? Wat waren de kritische
succesfactoren? Door een analyse van
de antwoorden op deze vragen willen
we komen tot een set van richtlijnen,
een checklist of een handleiding om toekomstige initiatiefnemers op de goede
weg te helpen.”
“Om snel concreet te kunnen worden,
hebben we onder meer gebruikgemaakt
van de publicatie Zorg onderzocht van
het NVKVV (Nationaal Verbond Katholieke Verpleegkundigen en Vroedvrouwen). De publicatie uit 2013 biedt een
overzicht van alle verpleegkundige en
vroedkundige onderzoeken aan Vlaamse
hogescholen. Om onze focus nog scherper te stellen, hebben we bovendien een
vierde belangrijke vraag aan ons onderzoek toegevoegd, met name: wat is de
meerwaarde voor de patiënt? In de driehoeksverhouding onderzoek, onderwijs
en werkveld willen we de patiënt een
prominente rol toebedelen.”
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Koen Balcaen: “De meerwaarde voor de
patiënt is een belangrijk aandachtspunt.”

Onderzoeksprojecten
“We hebben zes interessante projecten
geselecteerd om verder te analyseren
op succesfactoren. De onderzoeksprojecten zijn heel divers qua thema:
evidence based katheterzorg, patiëntenparticipatie, een samenwerking met
bpost voor een betere zorgverlening bij
cliënten thuis, het baby friendly hospital, compressietherapie in de thuiszorg,
automutilerend gedrag in een psychiatrische setting... We zijn ook een zevende project aan het bekijken, maar zullen
hier alleen mee verdergaan als het nog
nieuwe elementen kan aanreiken. Voor
elk onderzoeksproject brengen we aan
de hand van een semigestructureerd interview met de betrokkenen het opzet,
het effect, de resultaten en de graad
van succesvolle implementatie in kaart.

Begin november worden alle inzichten
gebundeld. Afhankelijk van de analyse
wordt het aantal doorgelichte onderzoeksprojecten uitgebreid. Allicht zal
dat snel resulteren in een set van primaire richtlijnen. In een tweede fase
willen we die richtlijnen verfijnen tot een
advanced draaiboek.”
“Het is ook voor deze focusgroep wat
zoeken geweest in het begin”, zegt Koen
Balcaen. “We willen tastbare resultaten,
een transparante methodologie en een
duidelijke focus. De heterogene samenstelling van de focusgroep (onderwijs,
onderzoek en werkveld) leidt in ieder
geval tot een boeiend debat. De interactie met diverse projectgroepen vormt de
kers op de taart.”

Focusgroep docenten op
stage in het werkveld

“Veel staat in de
steigers, maar
langetermijnvisie
ontbreekt”
“Ons streefdoel is om de kloof tussen
de wetenschappelijke wereld, het onderwijs en de praktijk te vernauwen”,
zegt Jef Adriaenssens, docent aan de
Thomas More hogeschool en verbonden
aan het NVKVV, CEBAM (Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine) en
het Platform Wetenschap en Praktijk.
“De rol van de docenten is hierin cruciaal.
Docenten moeten voeling houden met

Jef Adriaenssens:
“De samenwerking moet structureel worden ingebed. Dat vergt
een engagement van de scholen
en de voorzieningen.”

het werkveld en de link kunnen leggen
naar het onderzoek. Onze focusgroep
bestaat uit docenten van hogescholen en HBO5, en stafmedewerkers en
directieleden uit de actieve zorg. We zijn
gestart met een analyse van bestaande
initiatieven die een kruisbestuiving tussen werkveld, onderwijs en onderzoek
bewerkstelligen. We richten ons zowel
op sterke als op zwakke punten om uiteindelijk te komen tot een aantal aanbevelingen en actiepunten.”
“Wat me in elk geval is opgevallen, is
dat er al heel veel gebeurt op het terrein. Sommige initiatieven starten bij de
docenten, andere vanuit het werkveld.
Soms gaat het om kleine projecten, vaak
zijn er ook meerdere spelers bij betrokken. Er zijn groepen die zich focussen op
kennisintegratie op stageplaatsen, cen-

tra voor leer- en zorginnovatie, initiatieven om bachelorproeven dichter bij de
praktijk te brengen, gedeelde aanstellingen waarbij docenten ook deels werken in het praktijk- of onderzoeksveld...
Al die projecten beoordelen we op hun
verdiensten, met als doel eruit te kunnen leren.”

Structureel engagement
“Een drietal bevindingen tekenen zich
nu al duidelijk af”, vertelt Jef Adriaenssens. “Een eerste punt is het belang van
faciliterend werken. Dat geldt in beide
richtingen: van het werkveld naar het
onderwijs en vice versa. Het gaat dan om
het ter beschikking stellen van materialen, software, maar ook van mensen en
uren om aan waardevolle projecten samen te werken. De samenwerking moet
structureel worden ingebed. Dat vergt
een engagement van de scholen en de
voorzieningen. Met losse samenwerkingsverbanden komen we er niet. Veel
projecten zijn kortlopend en niet structureel, en dat is duidelijk een zwakte.”
“Een tweede bevinding is de nood aan
sensibiliseren, aan het betrekken van
alle stakeholders. Projecten hebben
maar kans op slagen als alle betrokkenen zich werkelijk betrokken voelen.
We moeten voldoende tijd en aandacht
besteden aan informatie, communicatie
en overleg.”
“Een derde bevinding van ons onderzoek is dat er veel in de steigers staat,
maar dat een langetermijnvisie vaak
ontbreekt. Die visie is nochtans noodzakelijk als we resultaten en samenwerkingsverbanden willen borgen.”
“Het zal niet eenvoudig worden om tot
een echt draaiboek te komen. Daarvoor
is de situatie te complex en te divers.
Wat we wel kunnen is het aanreiken van
good practices en tips vanuit diverse settings om mee aan de slag te gaan. Wat
de toekomst betreft zou het interessant
zijn om een platform open te stellen
waar we evidence based praktijken kunnen delen. Zowel het zorglandschap als
het onderwijs evolueren voortdurend.
Wij moeten daarom met zijn allen actief
bijblijven en constant onze werking en
onze samenwerking evalueren”, besluit
Jef Adriaenssens.
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“Samen verantwoordelijk voor de
kwaliteit van de verpleegkundige zorg”
“Dat het onderwijs en het werkveld
nauwer moeten samenwerken is duidelijk”, zegt Anita Jorens, die voor het
VVKHO (Vlaams Verbond van Katholieke
Hogescholen) tot voor kort in de intersectorale commissie zorg zetelde en
momenteel de focusgroep werkplekleren voorzit. “Zorgvoorzieningen verlangen terecht van het onderwijs dat het
verpleegkundigen opleidt die zo snel en
zo goed mogelijk in de praktijk ingezet
kunnen worden. Het onderwijs heeft
daarvoor input uit het werkveld nodig.
De stages zijn een cruciale schakel.
Overal zie je innovatieve stagevormen,
die de kloof tussen theorie en praktijk
willen dichten.

voort. Het relationele en het communicatieve aspect van de zorg krijgen veel
aandacht.

Krachtige leeromgeving

“Het leerzorgcentrum dat de hogescholen van de associatie KU Leuven organiseren, creëert eveneens een krachtige
leeromgeving, maar zonder de studenten
aan een voor hun gereserveerde fysieke
entiteit toe te wijzen. Elke student wordt
aan een verpleegkundige gekoppeld. De
begeleiding gebeurt onder meer door
een leerzorgspecialist: een masterverpleegkundige die een sleutelpositie inneemt in het leerzorgcentrum, als een
soort van go-between functioneert en
daarvoor gezamenlijk door de hogeschool en het ziekenhuis wordt aangesteld. Daarnaast is er ook de mentor of
stagecoach van de voorziening.”

“Met de focusgroep werkplekleren
toetsen we twee innovatieve stagevormen aan de ‘kwaliteitscriteria voor een
krachtige leeromgeving’ van Simons: interesse wekken, informatie bieden, het
kritisch denken stimuleren, verbanden
kunnen leggen enzovoort. De stagevormen die we onderzoeken zijn de leerwerkplaats en het leerzorgcentrum.”
“De leerwerkplaats zoals onder meer de
Karel de Grote-Hogeschool die ontwikkelt, hecht veel belang aan een authentieke werkomgeving. Een groep van studenten neemt op een bepaalde afdeling
alle taken van de verpleegkundigen over.
Twaalf studenten krijgen de zorg voor
twaalf patiënten toegewezen. De studenten moeten alles zelf organiseren:
de patiënten verzorgen, de werkshiften
verdelen, een vervanger zoeken als een
collega ziek valt... Ze zijn verantwoordelijk voor het totale plaatje, zoals dat
in de praktijk werkt. Uiteraard houden
de verpleegkundigen, de mentor en de
praktijkbegeleider een oogje in het zeil,
maar de situatie is toch levensecht. De
studenten werken in een fysieke entiteit,
hebben een eigen bureau en ook als bezoekers vragen hebben, wenden zij zich
in eerste instantie tot de studenten. Eén
student coördineert om de beurt het geheel en neemt dus als het ware de taak
van hoofdverpleegkundige op zich. De
leerwerkplaats legt veel nadruk op de
groepsdynamiek. Studenten leren er
omgaan met andere verpleegkundigen,
nemen deel aan intervisiemomenten,
leren fouten bespreekbaar maken enzo-
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De Karel de Grote-Hogeschool heeft
hiervoor een draaiboek ontworpen. Je
kan de leerwerkplaats beschouwen als
een soort van ‘synthesestage’ van minstens negen weken voor derdejaarsstudenten. Deze studenten hebben op dat
moment al hun theoretische examens
achter de rug. Ze hebben de kennis verworven en ze hebben eerder al diverse
stages doorlopen. De leerwerkplaatsen
kunnen zowel in een ziekenhuis, als op
een acute dienst geriatrie en in de geestelijke gezondheidszorg plaatsvinden.”

“Met de focusgroep willen we onder

Anita Jorens: “De leerwerkplaats legt naast het leren
coördineren van zorg ook
veel nadruk op de groepsdynamiek. Studenten leren
er omgaan met andere verpleegkundigen, nemen deel
aan intervisiemomenten,
leren fouten bespreekbaar
te maken enzovoort.”

Focusgroep
werkplekleren

meer die verscheidene rollen in kaart
brengen en beide innovatieve stagevormen aftoetsen aan de criteria van een
krachtige leeromgeving. We formuleren
in de focusgroep kritische succesfactoren voor beide systemen.”

Intenser samenwerken
“In de toekomst willen we ook het luik
onderzoek nauwer betrekken.
Het werk in de focusgroep heeft mij
er alvast verder van overtuigd dat voor
een kwaliteitsvolle stage een krachtige
leeromgeving noodzakelijk is. De samenwerking tussen onderwijs en werkveld moet nog intenser. Hierin investeren rendeert op de werkvloer. Evidence
based practices moeten we nog meer
integreren in de stages, maar dat kan
alleen als dat evidence based werken
zichtbaarder wordt gemaakt in de voorzieningen. We hebben elkaar nodig om
de kwaliteit te bevorderen. Er beweegt
al veel. Denk ook aan de initiatieven van
zorgambassadeur Lon Holtzer. We moeten de dynamiek vanuit het onderwijs en
de voorzieningen aanwakkeren en gaande houden”, besluit Anita Jorens.
De brochure De passie van een driehoeksverhouding. Naar een totaalproces
van kennisdeling in de verpleegkunde kan
gedownload worden op www.zorgnetvlaanderen.be (publicaties).

Onderwijs

Visitatierapport globaal positief over bacheloropleidingen
Verpleegkunde in Vlaanderen

Meer inspanningen nodig voor
sterke generieke opleiding
Kwaliteitsvol onderwijs maar met
grote uitdagingen. Zo kunnen we het
visitatierapport van de professionele
bacheloropleidingen
Verpleegkunde samenvatten. Na anderhalf jaar
voorbereiding werd het rapport in juni
2014 gepresenteerd door de Vlaamse
Universiteiten- en Hogescholenraad
(VLUHR). Wij gingen erover praten met
Bart Coigniez, voorzitter van een visitatiecommissie en lid van de Commissie
Zorg van Zorgnet Vlaanderen.
De visitatiecommissies werden in
januari 2013 geïnstalleerd en hadden
als opdracht de kwaliteit van de
bacheloropleidingen Verpleegkunde in
kaart te brengen. Daarbij moesten ze het
beoogde eindniveau, het onderwijsproces
en
het
gerealiseerde
niveau
onderzoeken. Met hun rapport kunnen
de hogescholen bij de NederlandsVlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
accreditatie voor hun opleidingen
aanvragen.
“Alle hogescholen hebben leden voor
de visitatiecommissie Verpleegkunde
kunnen voordragen”, zegt Bart Coigniez.
“Uiteindelijk zijn drie parallelle commissies van onafhankelijke experten samengesteld. Elke commissie boog zich
over vijf van de vijftien hogeschoolopleidingen verpleegkunde en werd daarbij
ondersteund door een secretaris van de
VLUHR. Vooraf hebben we de violen goed
gestemd, zodat elke commissie dezelfde
criteria hanteerde bij de beoordeling.”
“Voorafgaand aan ons bezoek maakten de hogescholen een zelfevaluatierapport. Ter plaatse konden we diverse
documenten inkijken, de elektronische
platformen raadplegen en tal van gesprekken voeren met coördinatoren,
lectoren, alumni, studenten en medewerkers van ondersteunende diensten.
Een visitatie duurde anderhalve dag per
school of twee dagen voor twee campussen. Na het bezoek volgde meteen
al een voorlopige, mondelinge rapportering. Pas na alle bezoeken hebben we
een globaal rapport opgemaakt. Geen

enkele school kreeg een globale onvoldoende als eindoordeel, maar twee
scholen hebben een ‘voldoende met
beperkte geldigheidsdatum’ gekregen.
Elke school weet met het rapport in de
hand wat haar te doen staat.”

Kwaliteit maar...
“In het algemeen blijkt uit de visitatie
dat Vlaanderen kwalitatief hoogstaand
onderwijs aanbiedt. Toch heeft elke
hogeschool naast sterke punten ook
enkele aandachtspunten. Een van de
aandachtspunten is de generieke opleiding die Europa oplegt. De complexiteit
van de zorgpraktijk vergt van de verpleegkundige een multi-inzetbaarheid.
De vijf afstudeerrichtingen pediatrisch
verpleegkundige, psychiatrisch verpleegkundige, ziekenhuisverpleegkundige, geriatrisch verpleegkundige en
sociaal verpleegkundige zijn daarom
in 2011 afgeschaft om de weg te banen
voor een meer generieke opleiding. We
stellen vandaag echter vast dat veel
hogescholen wel de naam van de afstudeerrichtingen hebben veranderd,
maar niet of nauwelijks het curriculum
en de toewijzing van studiepunten. Oude
wijn in nieuwe zakken dus en dat is niet
de bedoeling. Europa wil expliciet dat
de verpleegkundige opleiding de zeven
zorgdomeinen behandelt: algemene geneeskunde en medische specialismen,
algemene chirurgie en chirurgische
specialismen, kinderverzorging en pediatrie, hygiëne en verzorging van moeder en het pasgeboren kind, geestelijke
gezondheid en psychiatrie, verzorging
van ouderen en geriatrie, verzorging
thuis. Die zeven domeinen moeten niet
alleen theoretisch aan bod komen, maar
ook in het klinisch onderwijs. Dat is een
hele uitdaging voor de hogescholen en
het is maar de vraag of dat lukt in een
driejarige opleiding. Vlaanderen bengelt
wat dat betreft helemaal aan het einde van het Europese peloton. Er gaan
stemmen op om de bachelor Verpleegkunde op vier jaar te brengen. Ik spreek
me hierover niet uit; ik stel alleen vast
dat er een groot spanningsveld is tus-

sen de nood aan een brede opleiding en
voldoende aandacht voor het klinisch
onderwijs en de stages. Het is aan de
overheid om kleur te bekennen. ” (Zie
ook kaderstuk, red.)
“Ook evidence based nursing vormt een
uitdaging. Sommige opleidingen slagen
er al goed in om studenten de nodige
onderzoeksvaardigheden en een wetenschappelijke attitude bij te brengen,
maar de meeste opleidingen moeten
hier nog een tandje bijsteken.”
“Een andere vaststelling is het verschil
in kwaliteit van opleiding tussen de reguliere trajecten en de studietrajecten
voor werkstudenten, die merkelijk lager scoren. De instroom uit het algemeen secundair onderwijs (ASO) daalt.
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Het hogere aandeel studenten uit het
beroeps- en het technisch onderwijs
vertaalt zich ook in hogere uitvalcijfers
tijdens het eerste opleidingsjaar. We
moeten ASO-studenten prikkelen om
te kiezen voor een bacheloropleiding.
Werkstudenten hebben het nog moeilijker dan reguliere studenten en ook die
opleidingen blijken op basis van de scores kwalitatief minder goed te zijn dan
het reguliere traject.”

Meer afstemming
“Samenwerking is ook in het onderwijs
het sleutelwoord”, zegt Bart Coigniez.
“De hogescholen zouden onderling
beter moeten afstemmen en samenwerken. Ook de samenwerking met de
universiteiten en met het werkveld kan
beter. Binnen de associaties vindt men
elkaar al, maar er is nog een weg af te
leggen. Belangrijk is een gemeenschappelijke taal met het werkveld te vinden.
Men goochelt gemakkelijk met termen
als ‘competenties’, ‘learning outcomes’
en ‘DLR’s’ (domeinspecifieke leerresultaten’, red.), maar dat is niet de taal van
het werkveld. Sinds de werkbegeleiding

is afgeschaft en vervangen door supervisie, komt het onderwijs niet zo vaak
meer op het werkterrein. De lectoren
missen soms voeling met de praktijk.
Nieuwe stagevormen als werkplekleren en leerzorgcentra kunnen hieraan
verhelpen. Initiatieven waarbij lectoren
vanuit het onderwijs gedetacheerd worden en bijvoorbeeld 30% in een voorziening gaan werken, zien we nog te weinig. Toch is het praktisch realiseerbaar,
want her en der gebeurt het al.”
“Conclusie: de bacheloropleidingen
Verpleegkunde leveren goede kwaliteit, maar zijn voor verbetering vatbaar.
Vlaanderen moet beslissen hoe de Europese richtlijn 2013/55/eu over de inhoud van de opleiding en het aantal uren
stage in de praktijk te vertalen.”
Het visitatierapport is in de eerste plaats
bedoeld voor de betrokken opleidingen,
maar omdat ook de maatschappij recht
heeft op objectieve informatie over de
kwaliteit van de opleidingen staan de rapporten ook op de website van de VLUHR:
www.vluhr.be.

Accreditatie
in gevaar door
onvoldoende
stage-uren?
Een Europese richtlijn bepaalt dat
de bacheloropleiding Verpleegkunde
ten minste drie studiejaren of 4.600
uur theoretisch en klinisch onderwijs
moet omvatten. Tot daar geen probleem voor de Vlaamse opleidingen.
Maar de richtlijn bepaalt ook dat klinisch onderwijs – begrijp: stage – ten
minste de helft van de minimumduur
van de opleiding bedraagt. Europa
wil dus dat de bacheloropleiding Verpleegkunde minstens 2.300 uur stage
telt. Dat is vandaag niet het geval en
het is ook zo goed als onmogelijk te
realiseren in een opleiding van drie
jaar.
In de meeste Europese landen én in
Wallonië duurt de bacheloropleiding
Verpleegkunde ondertussen al vier
jaar. Ook bij ons gaan er stemmen op
om de opleiding met een jaar te verlengen. Onder meer de Werkgroep
Verpleegkunde binnen de Vlaamse
Hogescholenraad (VLHORA) en de
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) pleiten daarvoor.

Bart Coigniez:
“De complexiteit van de
zorgpraktijk vergt van
de verpleegkundige een
multi-inzetbaarheid.”
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“Strikt genomen voldoen de Vlaamse
bacheloropleidingen vandaag niet aan
de Europese richtlijn 2013/55/eu (vanaf
18/1/2016 moet dit rond zijn, red.)”, zegt
Bart Coigniez hierover. “We hebben
dat ook met zoveel woorden gezegd
in ons visitatierapport. Het is aan de
Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO) om te beslissen
wat ze hiermee doen. Als ze de letter
van de wet volgen, kunnen ze zelfs
weigeren om de bacheloropleidingen
te accrediteren, maar zover zal het
wellicht niet komen. Het is aan de
politieke overheid om samen met het
onderwijs en het werkveld in overleg
te gaan en hiervoor een oplossing te
voorzien.”

Ouderenzorg

Publiek-Private Samenwerkingen in de ouderenzorg

“Respect voor elkaars knowhow
is het sleutelwoord”
spelregels vast voor PPS in de ouderenzorg”, licht Bernard Bruggeman toe.
“We spreken in deze context van een
‘participatieve’ PPS: zowel de openbare
als de private partner moeten participeren. Met andere woorden: de ene organisatie gaat niet op in de andere, maar
beide maken deel uit van het bestuur
van de nieuwe vzw.”

Bernard Bruggeman:
“Door samen te zetelen in een
nieuwe rechtspersoon (vzw) is de
concurrentie opgeheven en kunnen
we vanuit de zorgvraag het meest
optimale zorgaanbod aanbieden.”
Zowel in Wingene als in Zedelgem
gaat Woonzorggroep GVO een Publiek-
Private Samenwerking aan met het
plaatselijke openbaar bestuur. Recente
wetgeving zet hiervoor de deur op een
kier. En ook al zijn er nog obstakels te
overwinnen, toch zit er voor alle betrokkenen een win-winsituatie in. Gedelegeerd bestuurder Bernard Bruggeman geeft tekst en uitleg.
De West-Vlaamse Woonzorggroep GVO
– Gast Vrij Omgeven – bestaat 20 jaar.
De groep is een samenwerkingsverband van acht woonzorgcentra. Publiek-
Private Samenwerking (PPS) is echter
een vrij recente aangelegenheid, die
volop ruimte biedt voor innovatie.
“Pas in december 2012 legde de overheid met een decreetswijziging op het
OCMW-decreet van december 2008 de

“Voor beide partners is dit een win-winsituatie. De openbare partner is goed
ingebed in de lokale gemeenschap en
kent de behoeften perfect door de nauwe band met de zorgvrager. De private
partner brengt dan weer zijn bestuurlijke en operationele knowhow in. Veel
OCMW-voorzieningen zijn zelf niet bij
machte om in hun eentje het zorgaanbod verder uit te bouwen. Door onze ervaring en knowhow te bundelen, wordt
alles een stuk gemakkelijker.”

Nieuwe vzw Amphora
“Ons eerste PPS-project ontstond in
Wingene, waar er twee woonzorgcentra zijn: Sint-Anna van de GVO-groep
en Sint-Amand van het OCMW. Beide
woonzorgcentra zijn kleinschalig en wat
verouderd. Samen hebben we de nieuwe
vzw Amphora opgericht. We hebben een
zorgstrategisch plan gemaakt voor de
bouw van een nieuw woonzorgcentrum
waarin beide voorzieningen zullen opgaan. De PPS-vzw is bouwheer. Tegelijk
breiden we ons gezamenlijk zorgaanbod
uit met een centrum voor kortverblijf,
een dagverzorgingscentrum en een
lokaal dienstencentrum. Als wzc Amphora in 2017 zijn deuren opent, houden
Sint-Anna en Sint-Amand op te bestaan
als exploitant. Het bestuur van vzw
Amphora is samengesteld op basis van
de inbreng van de partners. Die inbreng
is divers, maar meetbaar en objectief:
het aantal woongelegenheden, ingebrachte grond, knowhow, liquide middelen... In vzw Amphora heeft GVO 70%
in de algemene vergadering en de raad
van bestuur, het OCMW 30%.”

Transmurale zorg in Zedelgem
“In Zedelgem is de situatie helemaal
anders. Daar gaan niet twee, maar drie
partners samen in zee: Woonzorggroep
GVO, Familiehulp en het openbaar bestuur. Een mooi voorbeeld van ontschotting in de praktijk. In Zedelgem
en de deelgemeenten bestaat vandaag
maar één klein woonzorgcentrum:
Maartenshove in Loppem, een openbare voorziening. Voor het PPS-project
hebben we de noden van de hele regio
Zedelgem in kaart gebracht, met als gevolg dat de nieuwe vzw Zorg en Welzijn
Zedelgem twee nieuwe woonzorgcentra
opricht: één in Zedelgem zelf en één in
deelgemeente Loppem. Tegen augustus
2015 zijn 24 assistentiewoningen klaar
in Zedelgem. Het woonzorgcentrum met
dagverzorgingscentrum en centrum
voor kortverblijf en het tweede deel van
nog eens 24 assistentiewoningen volgen
tegen begin 2016. Als die voorziening af
is, verhuist Maartenshove daar naartoe.
De huidige infrastructuur in Loppem
wordt daarna gesloopt om plaats te maken voor een tweede nieuwbouw.”

Gedeelde visie
Het klinkt allemaal vanzelfsprekend,
maar hoe lopen die samenwerkingsverbanden in de praktijk? “De formule
werkt”, zegt Bernard Bruggeman overtuigd. “Cruciaal is dat alle partners
vertrekken vanuit een gedeelde missie,
visie en opdracht. Er moeten van meet
af aan duidelijke afspraken gemaakt
worden over het algemeen beleid, de
dagprijs, het opnamebeleid, het beleid
rond het levenseinde enzovoort. In de
praktijk vallen die discussies mee, omdat alle partners vertrekken vanuit drie
principes: kwaliteitsvolle, toegankelijke
en betaalbare zorg.”
“Eens over de visie en de opdracht overeenstemming bestaat, dan volgt de rest
vrij vlot. Voor elk punt van de opdracht
kijken we welke partner het best ge-
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Schepen en OCMW-voorzitter Ann Devriendt

“Vinger in de pap houden”

plaatst is. Door samen in een nieuwe
vzw te zitten, is de concurrentie opgeheven en kunnen we vanuit de zorgvraag
het meest optimale zorgaanbod uitwerken. In Zedelgem gaan Woonzorggroep
GVO, Familiehulp en het openbaar bestuur bijvoorbeeld de thuiszorgvragen
in de assistentiewoningen en de zorgvragen voor thuiszorgondersteunende
en residentiële begeleiding bundelen
in één instantie. Zo realiseren we echte
transmurale zorg.”

Knelpunten
“Natuurlijk blijven er knelpunten. Een
ervan is het verschil in financiering, wat
de afstemming moeilijker maakt. De
zesde staatshervorming biedt een opportuniteit om meer coherentie in het
beleid te brengen.”
“Een andere uitdaging is het termijnperspectief. Private partners hebben
de gewoonte een langetermijnvisie te
ontwikkelen, terwijl openbare partners
meer het ritme van de verkiezingen
volgen. Dat is logisch, want een verandering van coalitie betekent dat andere
bestuursleden gemandateerd worden.
Maar ook dat kan vooruitziend worden
opgevangen: zowel in Wingene als in Zedelgem zetelen in de raad van bestuur
van de nieuwe vzw ook gemandateerden
van de minderheid. In Zedelgem zelfs
ook de gemeente- en OCMW-secretaris
om de continuïteit te waarborgen. In de
PPS-vzw worden trouwens geen politieke beslissingen genomen. De algemene vergadering en de raad van bestuur
zetten de beleidslijnen uit, de directie is
verantwoordelijk voor het operationele
beleid.”
“PPS laat innovatief bestuur toe dat het
hokjesdenken overstijgt. Respect voor
elkaars ervaring en knowhow is het
sleutelwoord. Als dat respect er is, kan
alles heel snel gaan”, besluit Bernard
Bruggeman.
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Ook de Zedelgemse schepen en
OCMW-voorzitter
Ann
Devriendt
kijkt positief naar de Publiek-Private
Samenwerking in de ouderenzorg.
“PPS biedt gemeenten en OCMW’s de
kans om actief te blijven in de ouderenzorg en een vinger in de pap te houden.”
“De regio Zedelgem telt maar één woonzorgcentrum, Maartenshove, met maar
62 bedden. De programmatie voorziet
ondertussen bijna vier keer meer. De
noden zijn dus hoog. We moesten iets
doen, maar de gemeente kon de investeringen niet alleen dragen. Samenwerking met een private partner was lange
tijd niet mogelijk in de ouderenzorg, in
tegenstelling tot bij de ziekenhuizen.
Daarom zijn we in de vorige legislatuur
bij Vlaams minister Geert Bourgeois
gaan aankloppen en later bij minister
Vandeurzen. Samen hebben ze mee het
pad geëffend”, vertelt Ann Devriendt.
“Zoals de wet voorschrijft, hebben we
als openbaar bestuur een oproep gedaan om partners te vinden. Er doken
vijf kandidaten op, waaronder los van
elkaar Woonzorggroep GVO en Familiehulp met een ex-aequo als besten. Die
twee organisaties hebben uiteindelijk
de krachten gebundeld om gesprekken
met de gemeente en het OCMW aan te
gaan.”

Wetgeving aanpassen
“De bestaande wetgeving zorgde geregeld voor obstakels”, zegt Ann Devriendt. “Denk maar aan vergunningen,
de afspraken met het RIZIV, het overhevelen van vastbenoemd personeel naar
een private organisatie... Maar met de
steun van de overheid hebben we telkens een oplossing gevonden. Ja, het
was pionierswerk.”

Ann Devriendt:
“Als het OCMW op
eigen kracht de
nodige investeringen
had moeten doen,
dan was de dagprijs
onvermijdelijk nog
hoger uitgevallen.”

“Ondertussen verrijst het woonzorgcentrum in Zedelgem. Het personeel kijkt
er al naar uit om in de nieuwe infrastructuur aan de slag te gaan. De medewerkers hebben inspraak gekregen
in de inrichting en in de zorgvisie en ze
waren uitgenodigd op de eerstesteenlegging. Natuurlijk zullen we nog knelpunten moeten uitklaren. Dat hoort er
nu eenmaal bij. Maar ik heb er een goed
gevoel bij. Met de drie partners samen
hebben we veel expertise in huis.”

Tussen twee vuren
“Zelf zit ik als schepen en OCMW-voorzitter geregeld tussen twee vuren. Ik
stap mee in het verhaal van de nieuwe
vzw, die meer dan voorheen rekening
moet houden met economische wetmatigheden. Wij gaan volop voor een
betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg, maar op het einde van het jaar
moeten ook de rekeningen kloppen. Tot
nu paste de gemeente jaarlijks een som
bij, maar dat kan nu niet langer en voor
de OCMW-raad is dat nieuwe denkkader
even wennen. Maar er is geen andere
optie. Als het OCMW op eigen kracht de
nodige investeringen had moeten doen,
dan was de dagprijs onvermijdelijk nog
hoger uitgevallen.”
“De PPS-structuur biedt vooral kleinere
gemeenten en OCMW’s die het door de
kleine schaal en de hoge overheadkosten financieel moeilijk hebben, toch de
kans om actief te blijven in de residentiële ouderenzorg en een vinger in de
pap te houden. Ik ben ervan overtuigd
dat heel wat openbare besturen ons
voorbeeld zullen volgen. Ik krijg nu al
geregeld vragen van collega’s die meer
informatie willen. Toch zal overal een
oplossing op maat nodig zijn. Wij hebben alvast de sprong gemaakt en ja, het
werkt!”

Deelnemers aan het gesprek
Het gesprek vond plaats op woensdag
8 oktober in het Museum dr. Guislain in
Gent, net vóór de officiële voorstelling van
het boek van Brenda Froyen. Dit waren de
deelnemers:
Brenda Froyen kreeg kort na de bevalling van haar derde zoontje een psychose.
Over haar nare ervaringen met de psychiatrie, gedwongen opname en de isolatiecel schreef ze het boek Kortsluiting in mijn
hoofd. Over het beest dat psychose heet
(Uitgeverij Manteau). Met haar boek wil ze
verandering teweegbrengen, lotgenoten
een hart onder de riem steken en het taboe op de psychiatrie doorbreken.
Hans Meganck, welzijnswerker en docent aan de Arteveldehogeschool, liet
zich vrijwillig opnemen voor een zware
depressie. Later volgde hij ook dagtherapie. Zijn ervaringen schreef hij neer in het
boek Depressief. Goede zorg voor kwetsbare mensen (Uitgeverij LannooCampus),
dat op een positieve manier de stigma’s
en taboes rond psychische problemen wil
doorbreken. Het boek bevat reflecties en
aanbevelingen voor een betere preventie
en een meer herstelgerichte zorg. Die reflecties worden in het boek deskundig geduid door drie professionals.
Willy Vandamme was directeur van vzw
Oranjehuis (jeugdzorg) in Kortrijk en is
bezieler van het Columbusproject dat jongeren op een positieve manier benadert.
Hij komt dagelijks in contact met jongeren
die in de jeugdpsychiatrie terecht (dreigen
te) komen. Na de zelfdoding van zijn meerderjarige dochter die in de psychiatrie was
verzeild, richtte hij mee een actiegroep op
die ijvert voor een alternatieve psychiatrie.
Jan De Vliegher is de echtgenoot van
Brenda Froyen en de vader van haar drie
zoontjes. Hij moest ervaren hoe het is om
als familie buitengesloten te worden door
de psychiatrie. Samen met Brenda Froyen
wil hij verandering.
Raf De Rycke is voorzitter van de Broeders
van Liefde. Hij neemt aan het gesprek
ook deel als voorzitter van de werkgroep
‘Gedwongen opnames’ van Zorgnet
Vlaanderen en als voorzitter van de
ad-hocwerkgroep van de Nationale Raad
van Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV) die
op dit ogenblik de wet op de gedwongen
opname evalueert.
Isabel Moens en Ludewei Pauwelyn zijn
respectievelijk sectorcoördinator en stafmedewerker geestelijke gezondheidszorg
van Zorgnet Vlaanderen. Zij namen het initiatief voor deze bijeenkomst en kwamen
in de eerste plaats om te luisteren en om
samen met de ervaringsdeskundigen te
werken aan een betere psychiatrie.

Ervaringsdeskundigen willen
een andere psychiatrie

“Heb je geluk nodig
om goede zorg te krijgen?”
“Ik wil niet mijn grote gelijk halen. Ik
wil dat er iets verandert in de psychiatrie”, zegt Brenda Froyen. In haar boek
Kortsluiting in mijn hoofd beschrijft ze
haar wedervaren met de psychiatrie.
Ook Zorgnet Vlaanderen is diep getroffen en verontrust. Daarom nodigde
Zorgnet Vlaanderen Brenda Froyen,
auteur Hans Meganck van het boek
Depressief. Goede zorg voor kwetsbare
mensen en andere ervaringsdeskundigen uit voor een gesprek. “We willen
vooral luisteren en samen bekijken
hoe we de geestelijke gezondheidszorg
kunnen verbeteren”, zegt sectorcoördinator Isabel Moens.
Isabel Moens: Eén van de pijnpunten is
de moeilijke tocht zowel naar als in de
psychiatrie. Had het anders kunnen lopen als de signalen eerder werden gedetecteerd?
Brenda Froyen: Het liep eigenlijk al
fout bij het eerste contact met de eerstelijnszorg. Veel huisartsen blijken
onvoldoende kennis te hebben van wat
een psychose is en hoe ze die kunnen
herkennen. Omdat het bij de huisarts
verkeerd ging, kwam ik op de spoedgevallendienst van een ziekenhuis terecht.
Daar richtten de zorgverleners zich uitsluitend op het onderdrukken van de
crisis. Tegen mijn wil en ondanks dat
ik borstvoeding gaf, kreeg ik verdoving
toegediend en werd ik in een isoleercel
gestopt. Misschien dacht men dat ik ontoerekeningsvatbaar of wilsonbekwaam
was? Maar waarom vroeg niemand aan
mijn man Jan wat er was gebeurd? Hij
was bij me en wou bij me blijven, maar
dat mocht niet. Ik was al mijn rechten
kwijt en werd van iedereen afgesneden.
Sommige mensen zeggen weleens dat
ik pech heb gehad. Ik vind dat een heel
vreemde reactie. Heb je dan geluk nodig
om goede zorg te krijgen? Neen, volgens
mij is er iets anders aan de hand: fixeren
en afzonderen is de standaardprocedure

bij een psychose. Men denkt zo de patiënt tot rust te kunnen brengen. Met de
beste bedoelingen allicht, maar daarom
niet minder traumatiserend. Ik wou helemaal niet opgesloten worden. Ik had
geen behoefte aan tot rust komen. Ik
was bang en ik had iemand nodig die bij
me bleef. Mijn man Jan wou bij mij blijven, maar hij mocht niet.
Het kan nochtans anders. De good practices bestaan. Vooral in de Scandinavische landen boekt men al jaren goede
resultaten met het open dialogue-concept. Mensen met een psychose worden
er niet geïsoleerd, maar net bijgestaan.
Er wordt naar de patiënten geluisterd en
er wordt zo weinig mogelijk medicatie
toegediend. De hervalcijfers zijn er heel
laag.
Raf De Rycke: Wij hebben inderdaad
nood aan goede praktijkvoorbeelden en
meer wetenschappelijk onderzoek. Ook
uw opmerking over de eerste lijn treft
me. We moeten de huisartsen vanuit
de tweede en de derde lijn beter ondersteunen. De eerste lijn is al overbelast
en vragende partij voor expertise en
coaching. Het maakt deel uit van de vermaatschappelijking van de zorg om de
eerste lijn een grotere rol te geven in de
preventie en de vroegdetectie, mits de
nodige ondersteuning.
Willy Vandamme: Wat voor mij erg herkenbaar is, is hoe de familie buitengesloten wordt. Ik ben zelf ervaringsdeskundige. Mijn meerderjarige dochter
werd gedwongen opgenomen. Als vader
kreeg ik geen informatie. Ik heb moeten dreigen om er de ombudsdienst bij
te halen voor ik haar heel even mocht
spreken. Mijn dochter heeft veertien dagen in de isoleercel doorgebracht waarvan bovendien de helft gefixeerd . Zij besefte alles. Het was bijzonder hard, het
zijn middeleeuwse methoden. Ik krijg
in de jeugdzorg ook veel te maken met
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agressieve jongeren en we hebben ook
de isolatiecel gekend. Maar wij sloten
niemand ooit langer dan één dag op. En
zelfs dat was te veel. We moeten liefdevol aanwezig zijn in plaats van mensen te fixeren en te isoleren. Ik heb het
geweld tegen mijn dochter alleen maar
zien escaleren.
Jan De Vliegher: Volgens mij raakt
u daar de kern van de zaak: de macht
van de psychiaters is enorm groot en de
ombudsdienst, de psycholoog en zelfs
de advocaten die als tegenwicht zouden
kunnen dienen, kunnen in de realiteit
weinig of niets doen. Dat systeem werkt
slecht. Ik heb alles geprobeerd om meer
informatie te krijgen over wat er met
mijn vrouw Brenda aan de hand was. Tevergeefs. Zelfs de advocaten ontnamen
me alle hoop om via een gerechtelijke
procedure meer informatie te krijgen.

ringen zijn over het algemeen positiever. Ik ben niet gedwongen opgenomen,
maar vrijwillig. Toch voelde ook ik mij
aanvankelijk aan mijn lot overgelaten, vooral tijdens de wachttijd in fase
nul na de opname in de voorziening. Ik
kampte met een acute depressie en ik
mocht niets doen. Het werd mij in de
beginperiode zelfs verboden om therapie te volgen. Gelukkig vond ik bij enkele
zorgverleners wel gehoor. Later, toen ik
in dagtherapie was, voelde ik me na verloop van tijd wel herstellen.
Jan De Vliegher: Soms hoor ik dat het
een kwestie van middelen is. Ik zou dat
graag willen geloven, maar mij lijkt het
vooral een kwestie van mentaliteit.

Dialoog

Brenda Froyen: Het enige wat je kunt
doen is een boek schrijven, zei de advocaat. Dat heb ik dan maar gedaan. (lacht)

Isabel Moens: Cruciaal in de psychiatrie
is de relatie patiënt-hulpverlener. Hoe
dat moet leer je niet op de schoolbanken en is moeilijk in richtlijnen te vatten.
Hoe is jullie ervaring op dat gebied?

Hans Meganck: Voor mij is dit verhaal
niet helemaal herkenbaar. Mijn erva-

Jan De Vliegher: Van bij het eerste contact liep het bij ons mis. Dat betekent dat

Van links naar rechts: Hans Meganck, Ludewei Pauwelyn,
Isabel Moens, Willy Vandamme, Raf De Rycke,
Brenda Froyen en Jan De Vliegher.
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je meteen onder nul vertrekt voor het
opbouwen van een vertrouwensband.
Brenda Froyen: Aan kleine dingen merk
je dat er geen sprake is van een gelijkwaardige relatie. Een hulpverlener zal
nooit iets over zijn privéleven vertellen, over zijn kinderen of zo. Dat is heel
onnatuurlijk en het schept afstand in
plaats van een band. Ik heb meer aan
lotgenoten gehad dan aan hulpverleners. Dat zou toch niet mogen.
Raf De Rycke: We willen allemaal evolueren naar vraaggestuurde zorg, maar
we hebben nog een lange weg af te
leggen. Zeker het concept ‘gedwongen
opname’ botst daarmee. We hebben
een nieuw paradigma nodig dat stoelt
op dialoog in plaats van een top-down
benadering.
Eigenlijk zou het een
trialoog moeten zijn, waarin naast de
patiënt en de zorgverleners ook de samenleving wordt betrokken. Afwijkend
gedrag wordt vaak moeilijk getolereerd
door de samenleving. Heel wat artsenverslagen die worden overgemaakt aan
de vrederechter of procureur bevatten
maar enkele woorden. Dat is bescha-

mend. Elke cliënt verdient een omstandig medisch verslag waaruit blijkt dat de
arts goed geluisterd heeft en in dialoog
is gegaan.
Brenda Froyen: Niemand heeft mij ooit
gevraagd: Brenda, hoe kunnen we jou
helpen? Neen, het was van: wij gaan
jou zo en zo helpen. Geen inbreng, geen
participatie, geen overleg. Ik ben moeder van drie zoontjes en ik werd gedwongen opgenomen in een voorziening
200 kilometer van huis. Veertig dagen
collocatie. Weet u wat dat betekent voor
mijn zoontjes, mijn man en mezelf? Ik
was beter in de gevangenis opgesloten.
Dan had ik ten minste nog mijn rechten
voor de rechtbank. Nu had ik helemaal
geen rechten.
Willy Vandamme: Gedwongen opnames
zijn een schandvlek. Je kunt iemand
colloqueren in twee uur tijd. Een vrederechter zal hier zelden of nooit tegenin
gaan, want dan moet hij zelf een oplos-

sing zoeken. Patiënten worden geïsoleerd omdat ze zogezegd nood hebben
aan een prikkelarme ruimte. Dat klopt
niet. Ze hebben nood aan een liefdevolle
aanwezigheid, iemand die bij hen blijft,
een familielid dat bij hen blijft slapen.
Maar dat kan niet bij ons.
Jan De Vliegher: Wat mij ook tegen de
borst stuit is de perceptie. Wij hebben
heel wat ziekenhuizen bezocht en overal
hoor je: hier gebeurt dat niet. Elk ziekenhuis denkt van zichzelf dat zij het
wel goed doen; het zijn altijd de andere
die verkeerd zijn. Beseft iemand wel hoe
vaak gedwongen opnames, isolatie en
fixatie voorkomen? De feiten lijken niet
door te dringen.
Isabel Moens: De statistieken tonen
inderdaad dat het aantal gedwongen
opnames zienderogen stijgt. In België gaat het om vijftien gevallen per
dag, volwassenen en minderjarigen
samen.

Willy Vandamme: Dat verbaast me
niets: zorgverleners hebben angst. Ze
zijn niet opgeleid om op een goede,
menselijke manier met agressieve patiënten om te gaan. Uit angst reageren ze
totaal verkeerd.

In de steek gelaten
Isabel Moens: Ik wil graag nog even terugkeren naar het belang om de familie
te betrekken.
Brenda Froyen: Het is onbegrijpelijk hoe
de familie buitengesloten wordt. Mijn
zus wou mij dolgraag bezoeken, maar
ze mocht niet omdat ik zogezegd rust
nodig had. Ook mijn man en mijn zoontjes werden buiten gehouden. Ik voelde
me ontzettend eenzaam en verlaten, 200
kilometer van huis. Ik leefde in de overtuiging dat iedereen mij in de steek had
gelaten. Het gaat hier niet om een gebrek
aan middelen, maar om de mentaliteit.
De proportionaliteit is totaal zoek. Het
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voelt zo arbitrair. Iemand praat vijftien
minuten met jou, beslist na dat kwartiertje dat je een gevaar bent voor jezelf en
je omgeving en daarmee is de kous af.
Schuldig tot het tegendeel bewezen is.
Raf De Rycke: In het buitenland bestaan
voorbeelden van individuele crisisplannen voor cliënten, waarop hupverleners
kunnen terugvallen. Maar dat helpt natuurlijk alleen bij een terugval, niet bij
een eerste opname.
Hans Meganck: Ik geloof sterk in de
inzet van ervaringsdeskundigen. Zelf
voelde ik als cliënt de nood aan getuigenissen van mensen die hetzelfde meegemaakt hadden en die hersteld waren.
Dat is erg belangrijk, zeker voor de periode die volgt na de opname, als je er
weer alleen voor staat. Ervaringsdeskundigen zouden in de voorzieningen
en in de zorgopleidingen actief ingezet
moeten worden. En die mensen verdienen daarvoor ook een honorering.

Isabel Moens: Zorgnet Vlaanderen heeft
daarvoor op vraag van ervaringsdeskundigen de eerste stappen gezet. Wij
willen samen met het Centrum voor
Volwassenenonderwijs Sociale School
van Heverlee en het Overlegplatform
van Vlaams-Brabant, een opleiding tot
ervaringswerker laten erkennen. Deze
opleiding kan hen de nodige bagage bieden en opent ook de mogelijkheid voor
honorering.
Willy Vandamme: De overheid moet
voorts ook durven in te grijpen. In de
jeugdzorg is het gebruik van de isolatiecel bij wet aan banden gelegd. Toen
dat ging gebeuren, stelden veel voorzieningen zich hardop vragen, maar de
minister zei: je moet maar zorgen dat
je personeel met agressie kan omgaan.
Volkomen terecht! Voor de psychiatrie
geldt hetzelfde.
Raf De Rycke: Ook in de samenleving is
een mentaliteitsverandering nodig. Afwijkend gedrag wordt dikwijls als overlast ervaren en niet getolereerd. En ja,
ook de wetgeving moet worden bijgestuurd. Alternatieve trajecten zijn nodig.
Een gedwongen opname zou alleen nog
onder heel strikte voorwaarden moeten kunnen. Misschien moeten we zelfs
de term afschaffen en spreken van een
spoedopname in een psychiatrisch zie-
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kenhuis zoals een opname op de spoeddienst van een algemeen of universitair
ziekenhuis. Het zou het stigma op de
psychiatrie verminderen.
Jan De Vliegher: Ik ben blij dat de pijnpunten naar boven gekomen zijn in
dit gesprek. Ik hoop dat hiermee iets
gebeurt. We hebben geen behoefte
aan werkgroepen om hierover te blijven discussiëren. We willen dat er iets
verandert op de werkvloer. Ik heb hier
mooie aanzetten gehoord: ervaringsdeskundigen, de wet op de gedwongen
opname herzien, misschien kunnen er
workshops open dialogue georganiseerd
worden... We moeten concrete objectieven stellen.

Epiloog
Aan het einde van het gesprek werden
alvast twee afspraken gemaakt. Deze
groep komt over enkele weken opnieuw
bijeen om samen concrete objectieven
te bepalen en een actieplan te maken.
Zorgnet Vlaanderen zal hiervoor mee
het initiatief nemen. Daarnaast zal Raf
De Rycke de ontwerptekst van de evaluatie van de wet op de gedwongen opname in deze groep bespreken. “We moeten een zo breed mogelijk draagvlak
creëren. We mogen niet vanuit een ivoren toren werken”, besluit Raf De Rycke.

energie

Zorgnet Vlaanderen organiseert
informatiedag voor zorgvoorzieningen

Zorgvoorzieningen
bereiden zich voor op
stroomuitval
Gaat deze winter het licht uit? En zo ja,
wat betekent dat dan voor de veiligheid
van patiënten, cliënten en bewoners
in de zorgvoorzieningen? Consulent
milieu- en veiligheidsproblematiek Jules Baert van Zorgnet Vlaanderen zet
een en ander op een rij. In november
volgt hierover een informatiedag.
“Vorig jaar werden kleine scheurtjes
vastgesteld in de kernreactoren Doel
3 en Tihange 2”, zegt Jules Baert. “Dat
euvel is nog altijd niet opgelost. Tot
overmaat van ramp werd Doel 4 deze
zomer gesaboteerd. Zo wordt ons land
plots geconfronteerd met een capaciteitsverlies van zowat 3.000 MW op een
totaal verbruik dat schommelt tussen
8.000 MW in de zomer en 13.000 MW in
de winter. België kan weliswaar 3.500
MW invoeren uit ons omringende landen, maar dat aanbod is er niet in strenge winterperiodes.”
“In opdracht van de overheid heeft
hoogspanningsnetbeheerder Elia een
afschakelplan uitgewerkt. Bij stroomschaarste wordt dat plan geactiveerd
om een algemene black-out van de
elektriciteitsbevoorrading in ons land te
vermijden. Er is een rotatiesysteem, zodat niet altijd dezelfde verbruikers zonder elektriciteit vallen.
Sinds 19 september is dat afschakelplan
openbaar: iedereen kan tot op straatniveau nagaan of hij al dan niet kan
worden afgeschakeld. Updates van het
afschakelplan kunnen worden aangevraagd op www.afschakelplan.be. Wie
zich registreert op www.be-alert.be
wordt door de federale overheid 24 uur
op voorhand verwittigd van de afschakeling. De stroomonderbreking zelf zou
in de vooravond gebeuren, wanneer het
verbruik piekt. Een onderbreking zou
volgens Elia hoogstens drie uur duren.

Consulent milieu- en veiligheidsproblematiek Jules Baert: “Een zorgvoorziening is erg kwetsbaar en een afschakeling van het elektriciteitsnet, hoe kort
ook, is nooit zonder gevaren.”

Over de vereiste tijd om nadien weer
iedereen van de nodige stroom te voorzien, is er geen duidelijkheid”, zegt Jules Baert.
Wat betekent dit voor de zorgvoorzieningen?
“Een zorgvoorziening is erg kwetsbaar
en een afschakeling van het elektriciteitsnet, hoe kort ook, is nooit zonder
gevaren. Uit een eerste onderzoek blijkt
dat ongeveer 35% van de zorgvoorzieningen van Zorgnet Vlaanderen, zowel
ziekenhuizen als PVT’s en woonzorgcentra, binnen het afschakelplan vallen.
Wij hebben er bij de overheid sterk op
aangedrongen dat zorgvoorzieningen
niet zouden worden afgeschakeld bij
stroomschaarste. Tegelijk hebben we er
bij de provinciegouverneurs voor gepleit
om in overleg met de burgemeesters
voorzorgsmaatregelen te nemen om zo
de impact van een eventuele stroomafschakeling voor zorgvoorzieningen te
beperken.”
“Op basis van de gegevens van de FOD
Volksgezondheid wordt een lijst opgesteld van ziekenhuizen en verzorgingscentra die bij de afschakeling binnen de
vijftien minuten prioritair terug gevoed
zouden worden. Zorgnet Vlaanderen
werkt ondertussen aan een draaiboek
op maat van elk type zorgvoorziening
met tips en actiepunten om het elektriciteitsverbruik maximaal te reduceren,
maar vooral om de impact van een eventuele afschakeling op patiënten, bewoners en personeel te beheersen. Alles
is erop gericht om tijdens de duur van
de afschakeling de meeste dringende
medische interventies te kunnen blijven
uitvoeren.”
“Naast de mogelijke menselijke schade bestaat ook het risico op belangrijke

materiële schade, die niet gedekt zal
worden door de brandverzekering aangezien er op voorhand werd verwittigd.
Schade door een plotse heraanschakeling is mogelijk wel gedekt, als dat
tenminste voorzien is in de brandverzekering. Het ziet ernaar uit dat Elia, de
distributienetbeheerders en de stroomleveranciers de verantwoordelijkheid
naar elkaar zullen toespelen, zodat van
die kant weinig heil te verwachten is”,
waarschuwt Jules Baert.

Informatiedag zorgsector
Zorgnet Vlaanderen organiseert op 19
november 2014 een informatiedag (zie
ook korte berichten). Hierop zullen het
afschakelplan en de werking ervan worden toegelicht. Voorzieningen die eerder
al met een stroomuitval geconfronteerd
werden, zullen hun ervaringen delen.
Zorgnet Vlaanderen zet er alle adviezen
nog even op een rij. Meer informatie op
www.zorgnetvlaanderen.be, (onze opleidingen).
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Ouderenzorg

Een brug slaan tussen cultuur en welzijn

Contactkoren brengen mensen
weer even dichter bij elkaar
Vandaag telt Vlaanderen 100.000 personen met dementie en dat aantal gaat
in stijgende lijn. De tijd lijkt aangebroken om de angstgevoelens die de aandoening oproept om te buigen en ons
meer te richten op de mogelijkheden
in plaats van alleen op de beperkingen.
Of zoals Matthias Schoenaerts onlangs
schreef: “Het is niet omdat het gevoel
en het denken niet meer de vorm van
woorden krijgt, dat het ophoudt. Ze
uiten zich onder een andere vorm.
Een zachtere vorm. Als je voor hen de
woorden vindt, krijg je een glimlach
terug of een flonkering in de ogen.”
Ook muziek heeft die kracht en kan het
contact weer even herstellen. In het
contactkoor van woonzorgcentrum Den
Olm smeren de bewoners regelmatig
hun stem, samen met een begeleider.
Hoewel ze oorspronkelijk vooral deel
uitmaakten van de Angelsaksische cul-
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tuur, zien we contactkoren ook meer en
meer in eigen land opduiken. Wzc Den
Olm startte zijn eerste verkenningstocht
eind 2011, na een mooie illustratie van
de wonderlijke effecten van muziek. Een
medewerker van Imelda kwam tijdens
de kerstdagen voor de bewoners wat
liedjes spelen op de piano. Zijn mama,
die dementie had, begon opeens mee
te zingen. Hij verbaasde zich hierover
en richtte zich tot Koenraad De Meulder
van Koor&Stem vzw, een organisatie die
de sociale en artistieke processen in de
koorwereld onderbouwt: “Voor ons was
dit een voorbeeld bij uitstek van een sociaal project dat mensen samenbrengt
door het zangproces. We waren dan ook
meteen geïnteresseerd om hierrond
verder samen te werken.”
Zo gezegd zo gedaan. Het project 'De
stem van ons geheugen' zag het licht,
een samenwerkingsverband tussen het

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, House of Music en Koor&Stem,
met als partners het Regionaal Expertisecentrum Dementie Foton uit Brugge, het Imeldaziekenhuis en wzc Den
Olm uit Bonheiden. In een eerste fase
deed projectleider en muziektherapeute
Hanne Deneire (als artistiek directeur
van House of Music ervaren met muziek
voor niet-evidente doelgroepen) onderzoek, zowel in België als internationaal,
naar welke goede praktijkvoorbeelden
en bevindingen voorhanden waren. Op
basis daarvan bracht De stem van ons
geheugen een inspiratiegids uit, een
heuse handleiding voor wie met een
contactkoor wil beginnen. Zowel organisatorisch als muzikaal krijgen geïnteresseerden de nodige tips. Er is een
CD en liedjesbundel, waarbij de muziek
zo is bewerkt dat ze toegankelijk wordt
voor mensen met dementie en dat begeleiders op een heel laagdrempelige

Innovatie

manier aan de slag kunnen met piano,
gitaar, klarinet of een ander instrument.

Even weg uit de verzonken
fase
De ervaringen met het contactkoor in
woonzorgcentrum Den Olm zijn ronduit
schitterend: “Bij ons contactkoor is het
de bedoeling dat elke bewoner vergezeld wordt door zijn levensgezel, een
zoon of dochter of een andere naaste.
Het samen zingen maakt iets los bij de
mensen, banden worden terug aangehaald, mensen in de verzonken fase
maken opnieuw contact. Het is echt ongelooflijk om zien”, vertelt een geïnspireerde directeur Dirk Van Herpe.

In een pakkend Youtubefilmpje zien we Henry, die
volledig in zijn eigen wereld
vertoeft maar bij het horen
van muziek helemaal van
houding verandert:
“Zijn ogen die zich openen,
zijn rug die zich recht, het
persoonlijke contact met
de begeleider. Om dát te
bereiken met persoonlijk
contact heb je uren nodig.”
Ook de mantelzorgers koesteren deze
momenten. Een concreet voorbeeld:
een dame verzorgde haar echtgenoot
met een lichte vorm van dementie nog
thuis. Niet alleen kon de dame zelf, op
de momenten dat het koor samenkwam,
ervaringen uitwisselen met andere partners van mensen met dementie, ze zag
ook hoe haar man zich ontspande bij elk
contactmoment. Opvallend is ook dat hij
in het dagverzorgingscentrum zonder
probleem zijn weg terugvond, terwijl hij
thuis telkens verloren liep.
Wat gebeurt er toch in de hersenen
waardoor muziek bepaalde herinneringen oproept en het contact met andere
mensen weer mogelijk maakt? Koenraad De Meulder: “Samen met prof.
Sebastiaan Engelborghs van de universiteit van Antwerpen willen we hierover neurologisch onderzoek uitvoeren:
welke prikkels zijn er voor, tijdens en
na de zangsessies? Dat zou de stelling
moeten kunnen onderbouwen dat het

muzikaal geheugen in een deel van de
hersenen zit dat minder snel wordt afgebroken door dementie. We zien zelfs
dat het mogelijk is om in beperkte mate
nieuwe melodieën en nieuwe teksten
aan te leren. Ook mee neuriën op melodieën uit de opera of de klassieke muziek is perfect mogelijk.”
De praktijk leert dat vooral de tekst en
melodie van liedjes die je stockeert tussen 12 en 25 jaar blijven hangen. Dirk
Van Herpe: “Dat wil dus ook zeggen
dat het liedjesmateriaal voortdurend
moet worden vernieuwd en in de toekomst ook moet worden afgestemd op
een etnisch-cultureel divers publiek.
Bovendien heb je ook personen met
jongdementie (bij wie dementie werd
vastgesteld onder de 65 jaar). Als je die
mensen samenbrengt met mensen van
90 jaar, dan zit je natuurlijk met een
enorm verschil in muzikale beleving.
Hoewel er wel een aantal klassiekers
zijn die van generatie op generatie worden overgedragen en tot het collectief
geheugen behoren.”

Vacature: dirigent voor wzc?
De vraag is wie zo’n contactkoor moet
leiden. Gaat het om het musiceren, animeren of interageren? Dirk Van Herpe:
“In Den Olm is er bij de repetitie een
pianist aanwezig voor de begeleiding,
maar wie de oefensessie leidt moet de
mensen inspireren en zo hun aandacht
vasthouden. Filip Zutterman, het hoofd
van onze pastorale dienst, is hierin bijzonder bedreven en krijgt de nodige
hulp van twee ergotherapeuten/animatoren-begeleiders. Het contactkoor is
echt een atelier dat rekening houdt met
de muzikale interesse van onze kandidaten en belevingsgericht werkt. Vele
mensen waren immers vroeger actief in
een zangkoor.”
“De valkuil zit in de vocale begeleiding
van de sessie, de sessiebegeleider zoals wij die noemen”, zegt Koenraad De
Meulder. “We spreken bewust niet van
een dirigent, omdat hier de sociale dimensies voorop staan. Maar het is een
moeilijk evenwicht. Niet elk woonzorgcentrum slaagt erin iemand te vinden
die voldoende muzikale ervaring heeft
om te zingen met een groep. Wij adviseren dan ook om gegadigden te zoeken in de muziekschool, het koor, de
harmonie van de gemeente of bij lokale
verenigingen. Je moet engagement durven te vragen en je zal het ook vinden!
In Montenaken bijvoorbeeld nodigde
het woonzorgcentrum de leden van het

plaatselijke koor uit om mee te komen
zingen. Nu heeft bijna elke persoon met
dementie een begeleider uit het koor,
waardoor de kwaliteit én de sfeer van de
sessie verhogen. Die wisselwerking wil
Koor&Stem promoten om zo een brug te
slaan tussen cultuur en welzijn.”
Het is dus belangrijk dat je voldoende
beschikbare mensen hebt en dat is niet
altijd even evident, vindt Dirk Van Herpe.
“In de zomermaanden kwam het contactkoor om die reden niet bij elkaar.
We merken ook vaak dat het voor kinderen van personen met dementie niet
gemakkelijk is om zich overdag vrij te
maken om te komen zingen.”

Live on stage: het contactkoor
Studio Brussel sensibiliseerde over het
thema dementie in zijn Music for Life
campagne van 2012. Veel aandacht
ging toen naar De Betties. Hebben de
contactkoren ook al een aantal optredens gepland? Koenraad De Meulder:
“De doelstelling van een contactkoor
is sociale relaties versterken, en dat is
totaal iets anders dan werken aan een
concert of optreden. De sessies vinden
gebruikelijk plaats in een prikkelarme
omgeving, waar mensen geen passage
zien en niet worden afgeleid. Bij zo’n optreden is dat natuurlijk totaal anders.”
Ook het personeel blijkt hiervoor geen
vragende partij te zijn, vooral niet bij
personen met zware dementie. “Een
opluistering van een gebedsdienst in
het woonzorgcentrum kan volgens mij
wel, daar blijven de prikkels nog redelijk
beperkt omdat de setting herkenbaar
is”, zegt Dirk Van Herpe. “Daarnaast
is er een groot verschil tussen personen met lichte en zware dementie. Het
Foton-koor uit Brugge, bestaande uit
personen met lichte dementie, heeft de
Betties eens vervangen op de Dementie-Awards. Zij waren dolenthousiast.
Doe je dat met personen met een ernstigere vorm van dementie, dan ligt dat
helemaal anders. Bij hen verschilt hun
gemoed en/of lichamelijk functioneren
enorm van dag tot dag. Er zijn dagen dat
ze heel rustig zijn, maar de dag nadien
kan dat volkomen anders zijn doordat ze
te veel ongemakken voelen.”

iPods?
In Amerika zien we nu ook positieve
ervaringen met iPods die muziek spelen van weleer. Een pakkend filmpje op
Youtube brengt het verhaal van Henry,
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die volledig in zijn eigen wereld vertoeft
maar bij het horen van de muziek helemaal van houding verandert: “Je ziet dat
moment van ontspanning zo treffend:
zijn ogen die zich openen, zijn rug die
zich recht, het persoonlijke contact met
de begeleider. Om dát te bereiken met
persoonlijk contact heb je uren nodig!”,
stelt Dirk Van Herpe. “Het is duidelijk:
muziek zorgt voor geluk en ontspanning bij bewoners én familie. Ons contactkoor werd ‘de Regenboog’ gedoopt:
wanneer je door je tranen heen naar het
licht kijkt, ontstaat een regenboog. In
ons verhaal staat die dan ook symbool
voor de wonderlijke bruggen die muziek
slaat tussen mensen.”
CZ
•

Herbekijk de video met het effect
van iPods op www.youtube.com/
zorgnetvlaanderen (video’s die ik
leuk vind)

•

Meer informatie over het project
‘De Stem van ons geheugen’: www.
zingenmetdementie.be

•

Koop de inspiratiegids, CD en liedtekstbundel op www.koorenstem.be
(webshop).

Infosessies voor
kandidaat-starters
contactkoor
Personen of organisaties die willen
starten met een contactkoor kunnen
bij Koor&Stem heel wat informatie en
steun krijgen. Zo worden dit najaar in
de provincie Antwerpen drie infosessies
‘De Stem van ons geheugen’ georganiseerd. Daarbij krijgen de deelnemers de
nodige hulp om een antwoord te vinden
op tal van organisatorische en muzikale
vragen over de werking van een contactkoor.
Op donderdag 30 oktober is er een infosessie in Antwerpen, op donderdag 20
november in Beerse en op vrijdag 21 november in Bonheiden.
Inschrijven: dementie@koorenstem.be
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“Samen zingen maakt iets los bij de mensen, banden
worden terug aangehaald, mensen in de verzonken
fase maken opnieuw contact. Het is echt ongelooflijk
om zien.”

kwaliteit

PREZO Woonzorg in de praktijk: kwaliteitsbeleid samen met de raad van bestuur

“Ons hele beleid is doordrongen
van het belang van kwaliteitszorg”
PREZO Woonzorg biedt woonzorgcentra een kader om hun kwaliteitsbeleid
uit te bouwen. Ook voor de raad van
bestuur kan PREZO Woonzorg het
verschil maken bij het uitstippelen
van de strategie en het maken van de
beleidsplannen. Dat is alvast de ervaring van woonzorgcentrum Onze-LieveVrouw Gasthuis in Poperinge.
“Kwaliteitszorg heeft altijd hoog op de
agenda van onze raad van bestuur gestaan”, zegt directeur Mieke Vandeputte. Samen met verantwoordelijke bewonerszorg Karolien Nuytten coördineert
ze het kwaliteitsbeleid in wzc OLV Gasthuis. “Niet alleen economische- en activiteitencijfers sturen ons beleid aan, ook
kwaliteitsindicatoren. Zelf ben ik al vele
jaren lid van de kwaliteitswerkgroep van
Caritas West-Vlaanderen. Toen Zorgnet
Vlaanderen met PREZO Woonzorg startte, waren we er als de kippen bij. Met de
volle steun van onze raad van bestuur,
die hiervoor de nodige tijd en ruimte
vrijmaakt.”
“We zijn indertijd begonnen met een
stuurgroep kwaliteitszorg waarin ook
een bestuurslid zetelde. Ondertussen is
kwaliteitszorg zo verweven met het dagelijkse reilen en zeilen, dat een aparte stuurgroep hierover geen zin meer
heeft. Kwaliteitszorg is niet iets naast al
de rest, maar iets dat er middenin staat.
Ons hele beleid is doordrongen van het
belang van kwaliteitszorg.”

Denkdag kwaliteit
“Vorig jaar hebben we voor het eerst de
zelfevaluaties van PREZO Woonzorg gebundeld. We organiseerden hierover een
denkdag met alle leidinggevenden. Sterke en zwakke punten werden besproken
en samen selecteerden we werkpunten
voor 2014. Sommige actiepunten komen initieel op de agenda los van PREZO
Woonzorg, maar we vinden binnen het
PREZO-kader altijd voldoende aansluiting. Zo werken we los van PREZO al twee
jaar aan een project ‘Wonen’, maar er zijn
voortdurend linken naar PREZO-thema’s
als huiselijkheid, een zinvolle daginvulling en maaltijdzorg.”
“Uiteindelijk hebben we voor het jaarplan 2014 18 projectfiches gemaakt.
Dat lijkt veel, maar er zitten ook kleine
projecten bij. We hebben het jaarplan
teruggekoppeld naar de raad van bestuur, die nog eigen prioriteiten heeft
vastgelegd. Het bestuur volgt trouwens
de voortgang van het jaarplan nauwgezet op.”

Expliciet maken van beleid
“Een strategisch beleid uitstippelen
wordt meer en meer een noodzaak.
Toch is het geen evidentie voor een
woonzorgcentrum. Veel gebeurt zonder
een expliciete visie of heldere doelstellingen. Met de raad van bestuur hebben
we daarom nog eens het handboek GPS

2021 ter hand genomen. Samen hebben
we een strategisch plan voor de komende drie jaar uitgestippeld. Zo’n systematische aanpak heeft het voordeel dat hiaten sneller aan het licht komen en dat
het geheel beter opgevolgd kan worden.
Hoe vaak sterven projecten niet een
stille dood? Dat kun je tegengaan met
een beleidscyclus. In het kader daarvan
organiseerden we in oktober opnieuw

een tweedaagse met de leidinggevenden: een dag om 2014 te evalueren en
een dag om 2015 voor te bereiden. Ook
hiervoor biedt PREZO Woonzorg een
goed kader, dat we verder aanvullen met
de resultaten van de bewonersmonitor.”
“Onze ervaring leert dat het belangrijk
is om de medewerkers te betrekken.
Je kunt van achter je bureau nog zoveel beslissen, uiteindelijk zijn het de
medewerkers die het elke dag moeten
doen. Zowel de leidinggevenden als de
medewerkers op de werkvloer hebben
inspraak in ons jaarplan. De accenten
die we leggen lopen overigens opvallend
parallel. Hetzelfde geldt voor de raad
van bestuur, al klinken hun aanbevelingen soms wat algemener en die van de
werkvloer wat concreter. Dat vult elkaar
mooi aan.”
“Meer dan vroeger maken wij ons beleid, onze strategie en onze actiepunten
expliciet. Dat begint met het formuleren
van een heldere visie: voor het woonzorgcentrum als geheel, maar evenzeer
voor specifieke terreinen. Zo hebben
we een visie ontwikkeld over intimiteit
en seksualiteit, die de richting uitzet en
medewerkers houvast geeft.”
Op woensdag 8 oktober werd de ICT-tool
voor PREZO Woonzorg voorgesteld. U leest
er meer over op www.zorgnetvlaanderen.
be en vindt een videoverslag op www.
youtube.com/zorgnetvlaanderen

Karolien Nuytten samen met Mieke
Vandeputte: “Je kunt van achter je bureau
nog zoveel beslissen, uiteindelijk zijn het
de medewerkers die het elke dag moeten
doen.”
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Kick-off conferentie
‘Met de botten in de
modder’
Studiedag van Zorgnet Vlaanderen
Zorgvoorzieningen zijn waardegedreven organisaties die hun medewerkers verenigen rond een
gemeenschappelijk zorgethisch doel: een menswaardig antwoord vinden op menselijke kwetsbaarheid. Zorgnet Vlaanderen hecht dan ook veel
belang aan het ondersteunen van zijn leden-voorzieningen in hun waardegedreven werken en ondernemen in de zorg.

Studievoormiddag: vroege
detectie, tijdige interventie
en mobile Health bij ernstige
psychische stoornissen
Studiedag van Zorgnet Vlaanderen FDGG en CGG
met VDIP-project
Ernstige psychische aandoeningen starten vaak in de leeftijdsfase
tussen 14 en 25 jaar. De kloof tussen zorgbehoefte en behandeling
is ook in Vlaanderen nog veel te groot. De start van gepaste professionele hulp komt vaak te laat met een verhoogde chroniciteit tot
gevolg.

Hiervoor zetten we de ‘WGO-Academie’ op, een
meerjarig opleidings- en uitwisselingstraject traject rond het thema WaardeGedreven Ondernemen in de zorg. In deze Academie zijn drie luiken
gepland. Het eerste is de kick-off conferentie ‘Met
de botten in de modder’, die doorgaat op vrijdag
28 november 2014. Tijdens deze samenkomst
staan we stil bij de vraag waarom ethische reflectie, dialoog en actie rond het thema ‘Waardegedreven ondernemen in de zorg’ vandaag de dag
bijzonder relevant is. Een historische terugblik,
hedendaagse uitdagingen en toekomstperspectieven, en kritische reflecties komen uitgebreid
aan bod in een boeiende studievoormiddag. Via
een mindmapping module met wegingsopties
wordt uitgebreid ruimte gecreëerd voor interactie
en ideeënuitwisseling. De deelnemers ontvangen
op voorhand reflectievragen waarop er op de dag
zelf feedback zal worden gegeven.

In de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg
(GGZ) is het inzetten op vroege detectie en tijdige interventie bij ernstige psychische stoornissen een cruciale functie. Vanuit gezondheids-economisch perspectief heeft de samenleving er baat bij om
hierop sterk in te zetten. In de praktijk is het realiseren van gepaste
sensibilisering, kwaliteitsvolle screening, aanklampende vroeginterventie en vervolgzorg allesbehalve evident. Het impliceert een
omzichtige afbakening van een niet-pathologiespecifieke at risk
groep in de adolescentie en jongvolwassenheid. Een onderbouwde
ontwikkeling van deze brede opdracht genereert vele vragen.

Wanneer? Vrijdag 28 november 2014, 9u30-13u
Waar? Kunstencentrum STUK, Leuven
Programma, praktische details en inschrijvingen
op www.zorgnetvlaanderen.be (onze opleidingen)

Wanneer? Donderdag 20 november 2014, 9u30-14u
Waar? Kind & Gezin Academie, Brussel
Programma, praktische details en inschrijvingen op
www.zorgnetvlaanderen.be (onze opleidingen)

De twee gerenommeerde sprekers Jim van Os (hoogleraar psychiatrische epidemiologie aan de universiteit van Maastricht en hoofd
van de afdeling psychiatrie en psychologie van het Maastricht UMC)
en Philippe Delespaul (hoogleraar Zorginnovatie GGZ aan de universiteit van Maastricht) gaan dieper in op deze vragen op de studievoormiddag die Zorgnet Vlaanderen, samen met de FDGG en de
Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg met VDIP-project, hierover opzet.

is op zoek naar een erfpachthouder voor:

Assistentiewoningen
Wat: OCMW Balen heeft de intentie tot
het sluiten van een erfpachtovereenkomst met het oog op het ontwikkelen
van een zorgproject. De erfpacht heeft
tot doel op het terrein gelegen te Veststraat 60, 2490 Balen, een zorgproject
tot stand te brengen, bestaande uit de
realisatie en exploitatie van erkende
assistentiewoningen.

Hoe: het OCMW organiseert hiervoor
een bevragingsprocedure aan de hand
van een leidraad die gepubliceerd is
op de website www.ocmwbalen.be. De
uiterste datum voor de indiening van
de erfpachtvoorstellen is 5 december
2014 om 11 uur.

Meer info: OCMW-secretaris, francois.mentens@ocmwbalen.be, 014/82 98 40 of www.ocmwbalen.be.

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.

