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woord vooraf

2013 was voor Zorgnet Vlaanderen een verjaardagsjaar. 75 kaarsjes 
vormden de ideale gelegenheid om samen met onze leden de rijkdom 
en de verscheidenheid van de zorg in de bloemetjes – of letterlijk in 
de ballonnen − te zetten. Zorgmedewerkers konden elkaar nomineren 
voor een zorgballon en zo hun appreciatie voor elkaar uitdrukken. Uit 
de meer dan 200 inzendingen selecteerden we 75 zorgballonnen die 
symbool staan voor de gedrevenheid, de inzet, het enthousiasme en de 
bezieling in onze voorzieningen. Doorheen dit jaarverslag vindt u een 
aantal reflecties over wat zorg voor hen precies betekent. 

2013 was ook het jaar van het geslaagde en gesmaakte ziekenhuis-
congres Together we care. Zorgnet Vlaanderen presenteerde er de 
krachtlijnen van een nieuw zorgsysteem. Dat neemt de patiënt als uit-
gangspunt en leidt hem door verschillende vormen van zorg. Ook de 
pilootprojecten van het integraal kwaliteitssysteem PREZO Woonzorg 
kwamen vorig jaar op kruissnelheid. In de geestelijke gezondheids-
zorg wierp de hervorming op basis van art. 107 van de ziekenhuiswet 
zijn vruchten af. Op het terrein groeien netwerken en samenwerkings-
verbanden. Zorgnet Vlaanderen ondersteunt hen waar mogelijk. 

Een nieuw tevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door Bing Research, 
toont aan dat de leden zeer tevreden zijn over de dienstverlening van 
Zorgnet Vlaanderen. Wij op onze beurt willen onze waardering uiten 
voor de vrijwillige inzet van zovele leden in onze bestuursorganen, 
commissies en werkgroepen. Na interne verkiezingen benoemde de 
algemene vergadering eind 2013 een nieuwe bestuursploeg van Zorg-
net Vlaanderen. We danken de uittredende leden en hopen het met 
de nieuwe ploeg minstens even goed te doen. Aan uitdagingen geen 
gebrek. We staan immers op een kantelpunt. Willen we onze gezond-
heidszorg toegankelijk, betaalbaar en kwaliteitsvol houden, dan zullen 
we fundamenteel moeten hervormen. Let’s go for it.

Peter Degadt,    Etienne Wauters,
Gedelegeerd bestuurder   Voorzitter
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leef-  
en denk-
wereld 

Zorg iszich met 
eenluisterend 

oor kunnen 
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van de patiënt.

Valérie Wandels, coördinator diëtiek (zorgballon 23)
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1. terugblIk op een 
feestjaar 

In 2013 vierde Zorgnet Vlaanderen zijn 75ste verjaardag. Dat vormde 
de aanleiding voor een heel jaar feest. 

75 zorgballonnen
Aan het begin van het feestjaar lanceerden we bij onze leden-voorzie-
ningen een oproep om collega’s te nomineren die gedreven, enthousi-
ast en creatief bezig zijn in de zorg. Uit de meer dan 200 inzendingen 
selecteerden we 75 personen, allemaal met een authentiek en vaak 
ontroerend verhaal. Samen bieden ze een mooi en gevarieerd beeld 
van de rijkdom en verscheidenheid aan zorgmedewerkers. Week na 
week werden hun verhalen gepubliceerd op www.zorgnetvlaande-
ren75.be. Op het einde van het jaar werden alle portretten gebundeld 
in een speciale feesteditie van Zorgwijzer (nr. 40). De getuigenissen 
van de vele zorgmedewerkers over hun collega’s brachten enorm veel 
gedrevenheid, bezieling, enthousiasme en inzet naar boven. Zorgnet 
Vlaanderen was bijzonder fier om al deze zorgmedewerkers, die vaak 
ver van de schijnwerpers elke dag het beste van zichzelf geven, in de 
bloemetjes te zetten. Het was hartverwarmend en de herinneringen 
worden gekoesterd.

Lees Zorgwijzer 40 op www.zorgnetvlaanderen.be (Publicaties)

De kracht van mensen
Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van Zorgnet Vlaanderen ver-
scheen ook een feestpublicatie die focust op ethisch geïnspireerd lei-
derschap in de zorg. Driekwart eeuw verbondenheid van organisaties 
die zich inzetten voor de zorg. Wat is hun inspiratie? Wat is de rode 
draad? Vanwaar komen ze? En hoe willen ze de fakkel doorgeven? Aan 
de hand van getuigenissen van personen in een directiefunctie gaat dit 
boek op zoek naar de essentie van waardegedreven leidinggeven in een 
zorgvoorziening anno 2013. Welke geschiedenis neem je mee als lei-
dinggevende; hoe geef je die door; welke zijn de moeilijkheden, uitda-
gingen en opstekers? Kortom, wat is de grondinspiratie om de zorg op 
directieniveau waar te maken en zo de bezieling bij alle betrokkenen 
in de zorg te laten floreren? De Kracht van Mensen biedt een fragmen-
tarische inkijk in ‘het leven zoals het is’ in de directiekamer van een 
zorgvoorziening. Het boek is prachtig geïllustreerd met tekeningen van 
Charlotte Peys.

Het boek kan besteld worden bij Zorgnet Vlaanderen.

Slotevent 21 november 2013
Op 21 november 2013 sloten we ons feestjaar af met een spetterend 
slotevent in de Capitole in Gent. De gelegenheidspresentatoren van 
de Belgische Inspiratieliga (BIL) bezorgden de zorgballonnen een 
VIP-behandeling. Ze gingen samen met hun nominerende collega op 
de foto en dat leverde erg leuke beelden op. Voor de gelegenheid 
maakten we ook een filmische historische wandeling doorheen 75 
jaar Zorgnet Vlaanderen. Het optreden van Scala en de Kolacny bro-
thers zorgde voor kijk- en luisterplezier. Honderden ballonnen en een 
feestelijke receptie sloten de avond af.

Bekijk het filmpje naar aanleiding van 75 jaar Zorgnet op 
www.youtube.com/zorgnetvlaanderen (‘75 jaar zorgnet’).
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ondersteunen 

Zorg dragen is 

geloven in de  
kracht van mensen 

op weg naar herstel en hen 

waar nodig

nele Van damme, stafmedeWerker Hr (zorgballon 25)
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2. ethIek en waarden

Waardegericht ondernemen  
in de zorg 
Ook in 2013 stonden we uitvoerig stil bij het fundamenteel waarde-
gedreven karakter van onze zorgvoorzieningen en hun opdracht. 

De commissie voor ethiek van Zorgnet Vlaanderen werkte stevig voort 
aan Ethisch Advies 17 ‘Waardegedreven ondernemen in de zorg’. 
Uitgangspunt van dit advies is de vraag welke specifieke vorm van  
organisatie-ethiek door een waardegedreven zorgorganisatie wordt 
gedragen. Welke waarden en inspiratiebronnen kunnen voor onze 
zorgvoorzieningen richtinggevend zijn op organisatie-ethisch vlak? 
Welke ethische perspectieven bestaan er in dat verband? En hoe kun-
nen we concrete oriëntaties voor een waardegedreven organisatiecul-
tuur formuleren en aanbieden?

Op het einde van 2013 was dit advies quasi-gefinaliseerd. 2014 zal dan 
ook in het teken staan van bekendmaking, verspreiding en meerdere 
vormingsmomenten in dat verband.

Naar aanleiding van 75 jaar Zorgnet Vlaanderen verscheen ook een 
feestpublicatie over dit thema: De Kracht van Mensen (zie punt 1.  
“Terugblik op een feestjaar”).

De kracht van mensen
Over waardegedreven leidinggeven in de zorg

De kracht van mensen verschijnt naar aanleiding van 
het 75-jarig bestaan van Zorgnet Vlaanderen.

Zorgnet Vlaanderen is een koepelorganisatie die 
meer dan 500 voorzieningen verenigt uit de social 
profit: algemene ziekenhuizen, voorzieningen uit de 
geestelijke gezondheidszorg en uit de ouderenzorg. 
Samen stellen ze meer dan 100.000 personeelsleden 
tewerk. 
Zorgnet Vlaanderen is een netwerk van voorzienin-
gen, een kennisdelende organisatie en een overleg-
platform waar informatie en ideeën worden uitge-
wisseld. De organisatie verdedigt de belangen van 
haar leden bij de verschillende overheden en gezond-
heidsactoren, op Vlaams,  federaal en internationaal 
niveau. 

Zorgnet Vlaanderen vzw
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
T. 02 511 80 08  F. 02 513 52 69
post@zorgnetvlaanderen.be
www.zorgnetvlaanderen.be

D
e kracht van m

ensen

Over de makers van het boek:

Yvonne Denier (°1976) is filosoof en stafmede- 
werker Ethische thema’s bij Zorgnet Vlaanderen. 
Daarnaast is ze als docent verbonden aan het  
Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de 
KU Leuven. Ze is gespecialiseerd in de domeinen  
gezondheidszorgethiek en rechtvaardigheids- 
filosofie.

Lieve Dhaene (°1962) is historicus en als stafmede-
werker directie van Zorgnet Vlaanderen verantwoor-
delijk voor algemene beleidsondersteuning. Ze is 
co-auteur van de historische publicaties Het Verbond 
der Verzorgingsinstellingen 1938-1988 en Er is leven 
voor de dood. Tweehonderd jaar gezondheidszorg in 
Vlaanderen (1998). 

Charlotte Peys (°1987) studeerde Cultuurweten-
schappen in Maastricht en Leuven, en Illustratie aan 
de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in 
Gent. Ze is gefascineerd door kennisgebieden zoals 
antropologie, sociologie, geschiedenis en filosofie, 
die gereflecteerd worden in haar tekeningen.

75 jaar Zorgnet Vlaanderen. Driekwart eeuw verbon-
denheid van organisaties die zich inzetten voor de 
zorg. Wat is hun inspiratie? Wat is de rode draad? 
Vanwaar komen we? En hoe willen we de fakkel door-
geven?

Aan de hand van getuigenissen van personen in een 
directiefunctie gaat dit boek op zoek naar de  essentie 
van waardegedreven leidinggeven in een zorgvoor-
ziening anno 2013. Welke geschiedenis neem je mee 
als leidinggevende, hoe geef je die door, welke zijn de 
moeilijkheden, uitdagingen en opstekers? Kortom, 
wat  is de grondinspiratie om de zorg op directie- 
niveau waar te maken en zo de bezieling bij alle  
betrokkenen in de zorg te laten floreren?

De kracht van mensen biedt een fragmentarische in-
kijk in ‘het leven zoals het is’ in de directiekamer van 
een zorgvoorziening. 

Waardegericht ondernemen KAFT.indd   1 4/11/13   13:31
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EEn zorgvErlEnEr
heeft een
afspraak 

met de

cliënt 
&n i E t

omgekeerd

karine Van zande, projectcoördinator (zorgballon 28)
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3. ZorgorganIsatIe

Together we care.  
Congres Vlaamse ziekenhuizen
Onder de naam Together we Care organiseerde Zorgnet Vlaanderen op 
30 en 31 mei 2013 in Gent het toekomstcongres voor de ziekenhuizen. Er 
waren meer dan 400 deelnemers. Kernboodschap was dat ons zorgsys-
teem grondig dient hervormd te worden om de patiënten van vandaag en 
die van morgen kwaliteitsvolle zorg te kunnen blijven bieden. Ook bij de 
talrijke aanwezigen van het RIZIV, het Federaal Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg (KCE), de Vlaamse en federale administraties Volks-
gezondheid, de kabinetsmedewerkers van de bevoegde ministers en 
vele andere aanwezige stakeholders viel de boodschap gelukkig niet in 
dovemansoren. Er waren ook talrijke inspirerende ontmoetingen in de 
voorbereidingsfase van het congres met directies en stafmedewerkers 
uit de Vlaamse ziekenhuizen, politici, kabinetsmedewerkers en de stu-
diediensten van de CD&V, N-VA, Open VLD, Groen en sp.a. 

Op het congres kwamen een aantal eminente buitenlandse en Belgi-
sche sprekers hun visie op de zorg van de toekomst toelichten. Een re-
flectiekamer deed tussenin interventies op de lezingen in het plenum; 
op dag twee zorgde een pittig debat over de ziekenhuisfinanciering voor 
voldoende animo. Globale conclusie van de congrestweedaagse is dat 
samenwerking het sleutelwoord van de toekomst is; een samenwer-
king die zich weerspiegelt in nieuwe organisatievormen (horizontale en 
verticale netwerken) voor patiënten met chronische multimorbiditeit, 
met zeldzame pathologie of zeer intensieve/complexe behandelingsno-
den. Een intelligent elektronisch patiëntendossier, een hedendaags 
hrm-beleid en aangepaste zorgfinancieringssystemen dienen ervoor 
te zorgen dat we die nieuwe organisatiewijzen ook effectief kunnen im-
plementeren. Om de internationale aanbevelingen ter harte te nemen 
dienen deze vier elementen simultaan te worden aangepakt. 

De voorbereiding van het congres en de internationale inzichten en 
bijdragen van diverse sprekers vonden hun weerslag in het  boek  
Together we care. Ziekenhuizen als schakels in een keten van zorg, uitge-
geven bij Acco Leuven. Een speciaal nummer van Zorgwijzer (Zorgwij-
zer 37, te herlezen via www.zorgnetvlaanderen.be, Publicaties) bun-
delt een reeks interviews met de sprekers op het congres.

Op het congres werden ook vier filmpjes getoond waarbij experten uit 
de gezondheidszorg reflecteerden over een aantal thema’s. U kunt ze 
herbekijken op het Youtube-kanaal van Zorgnet Vlaanderen 
(www.youtube.com/zorgnetvlaanderen).
- De uitdagingen (‘Together we care I’)
- Samenwerking (‘Together we care II’)
- Financiering (‘Together we care III’)
- IT (‘Together we care IT’)
 
Alle presentaties, reportages, foto’s en cartoons in verband met het 
congres kunnen nog altijd worden geraadpleegd op 
www.togetherwecare.be.

Zorgnet Vlaanderen vzw

Guimardstraat 1, 1040 Brussel

T. 02 511 80 08  |  F. 02 513 52 69

post@zorgnetvlaanderen.be

www.zorgnetvlaanderen.be

Ziekenhuizen als schakels 
in een keten van zorg

We beschikken in België over een goede en toegankelijke ziekenhuiszorg,  

zonder noemenswaardige wachtlijsten. Er dienen zich voor de zorg echter  

cruciale uitdagingen aan. Alle westerse landen worden geconfronteerd met 

snel wijzigende zorgnoden door de sterke toename van patiënten met mul- 

tipele chronische aandoeningen. Die toename is toe te schrijven aan de  

vergrijzing van de bevolking en aan een meer performante medische en ver-

pleegkundige zorg, waardoor veel meer aandoeningen kunnen behandeld 

worden en evolueren naar een chronische pathologie. Daarnaast is er de ten-

dens naar hooggespecialiseerde zorg, met de daarbijhorende fragmentering.

Om een antwoord te kunnen bieden op deze uitdagingen is een fundamentele 

hervorming nodig van ons gezondheidssysteem. Een zorgaansturing vanuit de 

objectieve noden van de patiënt moet gestalte krijgen in flexibele vormen van 

samenwerking tussen de verschillende zorgactoren. Het is hoog tijd dat we 

ons beraden over de manier waarop we dit nieuwe zorgmodel kunnen vorm-

geven en de plaats van de ziekenhuizen daarin. Ziekenhuizen zullen in de toe-

komst niet langer op zich staande instellingen kunnen zijn waar acute zorg 

wordt verleend; ze worden een schakel in een keten van zorg waarin de patiënt 

centraal staat. 

Dit boek schetst aan de hand van vier thema’s (netwerken, technologie, HR 

en financiering) de krijtlijnen en randvoorwaarden van een nieuw toekomst- 

gericht zorgsysteem. 

Together w
e care  l  Ziekenhuizen als schakels in een keten van zorg

2013_Congresboek_kaft_DEF.indd   1 13/05/13   14:16
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3. ZorgorganIsatIe

Integraal zorgorganisatiemodel  
voor personen met een langdurige zorgvraag 
Op het ziekenhuiscongres Together we care kwam meermaals aan bod 
dat ons zorgsysteem zich moet aanpassen aan de steeds groeiende 
patiëntenpopulatie met een chronische problematiek. Nu verschij-
nen deze patiënten op de “radar” wanneer ze in het ziekenhuis op-
genomen worden voor een ingreep of een acute behandeling. Daarna 
“verdwijnen ze weer uit het zicht”. Goede zorg impliceert echter dat 
deze patiënten continu opgevolgd worden en begeleiding krijgen: hoe 
kunnen we hen doorheen hun ziekte “op de radar houden”? Vandaar 
de naam RADAR-project, dat in 2013 door Zorgnet Vlaanderen werd 
opgestart. Opzet van het radar-project is om via pilootprojecten een 
kennisnetwerk uit te bouwen en een platform te creëren voor kennis-
deling. Dat kan door een betere transmurale samenwerking te organi-
seren tussen de drie sectoren van Zorgnet Vlaanderen, maar ook met 
de thuiszorg en de huisartsen. 

De zesde staatshervorming is een unieke gelegenheid om grondig 
te reflecteren over het toekomstig financieringsmodel voor de lang-
durige zorg en ondersteuning. In het najaar van 2013 voerde Zorgnet 
Vlaanderen voorbereidend onderzoek uit dat in de loop van 2014 zal 
leiden tot de publicatie van een of meerdere conceptteksten over een 
nieuw te ontwikkelen Vlaams zorgorganisatie- en financierings model 
voor personen met een langdurige zorg- en ondersteuningsvraag.

Zorgnet Vlaanderen maakt sinds 2012 deel uit van het platform woon-
zorg, een overlegstructuur waar vertegenwoordigers van het Wit-Gele 
Kruis Vlaanderen, de Landelijke Thuiszorg, Familiezorg Oost-Vlaan-
deren, de Landsbond van de Christelijke Mutualiteiten, Familiehulp en 
Zorgnet Vlaanderen op regelmatige basis informatie en kennis delen, 
en over bepaalde thema’s gemeenschappelijke standpunten formu-
leren. 

De leden van het Platform Woonzorg stelden vast dat er op het loka-
le zorgterrein diverse goede initiatieven tot samenwerking worden 
ondernomen, maar dat die vaak niet of onvoldoende op elkaar zijn 
afgestemd. Om die reden heeft het Platform Woonzorg in de loop 
van 2013 een conceptnota uitgeschreven: Bundelen van krachten voor 
zorg op maat in complexe zorgsituaties. Deze nota bevat het algeme-
ne kader, de werkingsprincipes en de voorwaarden waarbinnen best 
kan worden gewerkt wanneer op lokaal vlak initiatieven worden ont-
wikkeld. En dat in het bijzonder voor personen die zich bevinden in 
een complexe zorgsituatie en waar samenwerking tussen de zorgac-
toren aangewezen is. De conceptnota vormt geen blauwdruk, maar 
wel een kompas bij de uitbouw van lokale samenwerkingsinitiatieven 
in de zorg.

Revalidatieziekenhuizen 
Zorgnet Vlaanderen nam in 2013 het zorgaanbod aan revalidatie nader 
onder de loep. De zesde staatshervorming zal immers een belang-
rijke impact hebben op de Vlaamse categorale ziekenhuizen. Zorgnet 
Vlaanderen wil bekijken welke rol daarbij voor wie is weggelegd. Op dit 
ogenblik bieden verschillende zorgvoorzieningen revalidatie aan met 
verschillende intensiteit en gericht op een brede waaier van doelgroe-
pen. Daarnaast neemt ook de overheid initiatieven voor het uitwerken 
van structuren die specifieke subdoelgroepen behandelen (zoals pa-
tiënten in coma, patiënten met multiple sclerose of patiënten met de 
ziekte van Huntington). 
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In functie van het uitwerken van een toekomstvisie over de revalidatie-
ziekenhuizen stelde Zorgnet Vlaanderen een portfolio samen met een 
overzicht van het aanbod van de categorale revalidatieziekenhuizen op 
vandaag. De portfolio vormde een leidraad voor de Vlaamse overheid 
bij de uittekening van de bevoegdheidsoverdracht. 

In Vlaanderen zullen de revalidatiecentra in de algemene ziekenhuizen 
en de revalidatieziekenhuizen een bijzondere rol opnemen in het re-
validatielandschap. De normen voor de algemene en specifieke zorg-
programma’s beogen een goede geografische spreiding en bevatten 
voorstellen voor samenwerkingsakkoorden met de functies revalidatie 
in de algemene ziekenhuizen. In de samenwerkingsakkoorden wordt 
de werking van het functionele netwerk omschreven en staan duidelij-
ke regels van doorverwijzing en terugverwijzing vermeld. Kwaliteitsin-
dicatoren en een meting van resultaten moeten borg staan voor een 
kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt. 

Bekijk de portfolio op www.zorgnetvlaanderen.be (Publicaties)

Pilootvoorzieningen aan de slag met PREZO Woonzorg 
In 2012 ontwikkelde Zorgnet Vlaanderen PREZO Woonzorg, een in-
tegraal kwaliteitssysteem voor zelfevaluatie, kwaliteitsverbetering 
en certificering in de woonzorg. Eind 2012 werd het model offici-
eel voorgesteld.  Begin 2013 ontvingen alle leden-voorzieningen de  
PREZO-map, een losbladige uitgave met een zelfevaluatie-instrument 
per kwaliteitsthema. In de loop van het jaar werden een reeks introduc-
tiesessies en workshops over PREZO Woonzorg opgezet, waarop meer 
dan 200 deelnemers met het kwaliteitsmodel konden kennismaken. 

In 2013 gingen 19 pilootvoorzieningen met PREZO Woonzorg aan de 
slag. Ze implementeerden een twintigtal “prestaties” (kwaliteits-
thema’s) in hun organisatie, verrichten zelfevaluaties, stelden ver-
beterplannen op en maakten oefeningen rond het opstellen van een  
“PREZOiaanse” kwaliteitsjaarplanning. De groep kwam maandelijks 
samen om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen. Doorheen dit 
intensieve proces ontwikkelden ze zich tot echte ambassadeurs van het 
systeem: organisaties en experten die kunnen getuigen over de kansen 
die PREZO Woonzorg hen biedt om de eigen kwaliteitsvisie via een uit-
gekiende methodiek en in het tempo dat ze zelf kiezen, te realiseren…

De voorzieningen die met PREZO Woonzorg aan de slag zijn gegaan 
stelden borg- en verbeterprojecten op. De eerste resultaten komen in 
zicht en zijn veelbelovend. Zo is het aantal medicijnincidenten sterk ge-
reduceerd, worden procedures vereenvoudigd, komen afspraken stel-
selmatig in het dossier en worden opgenomen afspraken nageleefd. 

ICT-tool
Om PREZO Woonzorg optimaal te implementeren is een eenvoudige, 
maar performante ICT-ondersteuning nodig. Die moet enerzijds tijds-
verlies vermijden (bijvoorbeeld door het opzoeken van elders geregis-
treerde cijfers) en anderzijds de organisatie helpen om alle voordelen 
uit het kwaliteitssysteem te benutten. De zoektocht naar een partner 
voor de ICT-ontwikkeling leidde tot de keuze voor pyxima, een spin-
off bedrijf van de KU Leuven, dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen 
van gebruiksvriendelijke software voor de zorg. Met hen vatten we in 
2013 de ontwikkeling aan van een webbased ICt-platform dat PREZO 
Woonzorg digitaal zal ondersteunen en in oktober 2014 gelanceerd zal 
worden. 
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Vormingsinitiatieven natraject  
GPS 2021 
De kernboodschappen van het toekomstcongres voor de ouderen-
zorg GPS 2021. Nieuwe navigatie voor ouderenzorg  (2010) werd ook in 
2013 verder uitgedragen. In februari 2013 volgden 22 bestuurders van 
woonzorgcentra een masterclass in het trendy Bloomhotel. Ze wer-
den er twee dagen lang ondergedompeld in diverse actuele thema’s 
uit de ouderenzorg. Er volgde reflectie over maatschappelijk verant-
woord ondernemen en het belang van innovatie en netwerking voor de 
woonzorgcentra. Diverse stafmedewerkers verleenden een deskundi-
ge bijdrage en zorgden voor een geslaagde en positief gewaardeerde 
masterclass. 

In april 2013 werd een gps 2021 academie voor bestuurders en direc-
tie van woonzorgvoorzieningen georganiseerd over het thema ‘Kwali-
teitsdata op de directie- en bestuurstafel: opportuniteit of bedreiging?’ 
Sprekers Karin Genoe (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid) en 
Kris Vanhaecht (KU Leuven) lichtten hun inzichten toe aan een 40-tal 
deelnemers. In juni vond een tweede GPS 2021 academie plaats over 
‘Shared care. Netwerken in de woonzorg, waar kennis en ervaring 
elkaar raken en versterken’. Professor Joris Voets (UGent) lichte het 
theoretische kader toe en Stefaan Berteloot (Familiezorg Oost-Vlaan-
deren), Marita De Medts (vzw Zorgnetwerk Trento) en Bart Tirez (Fa-
miliehulp) maakten met hun praktijkvoorbeelden inzichtelijk welke 
meerwaarde en mogelijke valkuilen samenwerken in netwerken met 
zich kan meebrengen.

Zorgcircuits en netwerken geestelijke gezondheids-
zorg (GGZ) 
a) Doelgroep kinderen en jongeren 
De Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV) bracht 
in 2011 een advies uit met aanbevelingen voor de geestelijke ge-
zondheidszorg (GGZ) voor kinderen en jongeren. Daarin wordt ge-
pleit voor een samenhangend zorgprogramma, waarbij de diverse 
zorgvormen beter op elkaar worden afgestemd aan de hand van een 
zorgnetwerk in een zinvol werkingsgebied. Het KCE bevestigde die 
aanbevelingen. De Interministeriële Conferentie van 10 december 
2012 keurde een gemeenschappelijke verklaring goed die de motie-
ven en uitgangspunten van die ontwikkeling uitklaarde en tegelijk de 
grote onderdelen vastlegde. 

Zorgnet Vlaanderen speelde van bij de aanvang een actieve rol in 
de denk- en schrijftank die hierover begin 2013 werd opgestart. Een 
eerste mijlpaal vond plaats midden 2013. In opdracht van de Inter-
ministeriële Conferentie werd een technische werkgroep opgericht, 
bestaande uit medewerkers van kabinetten en administratie, en le-
den van de NRZV. Doel is de publicatie van een Gids naar een nieuw 
beleid betere geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren, naar 
analogie met de Gids voor volwassenen. Een tweede mijlpaal was 
de verankering van de bestaande dialooggroep GGZ voor kinderen 
en jongeren in de besluitvorming van Zorgnet Vlaanderen. De derde 
mijlpaal was de ontwikkeling van een scharnier met de structuren 
binnen de integrale jeugdhulp. Op 18 november 2013 organiseerde 
Zorgnet Vlaanderen hierover een studiedag (100 deelnemers) met de 
actoren uit welzijn, onderwijs en justitie om een goede samenwer-
king te bewerkstelligen binnen de geestelijke gezondheidszorg voor 
kinderen en jongeren.
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b) GGZ en wonen 
De voorbije jaren inventariseerde Zorgnet Vlaanderen de moeilijk-
heden voor mensen met psychische problemen die na een verblijf in 
een GGZ-voorziening zelfstandig willen wonen. Het verwerven van een 
kwaliteitsvolle en vooral betaalbare woning vormt daarbij het groot-
ste probleem. We verzamelden een dertigtal schrijnende voorbeelden 
uit de praktijk en maakten die over aan de politici. Dat leidde tot en-
kele parlementaire vragen en uiteindelijk tot een aanpassing van het 
kaderbesluit sociale huur. Er komt een beperkte versnelde toegang 
voor mensen met psychische problemen die vanuit een initiatief be-
schut wonen of een mobiel team 107 worden aangemeld als kandi-
daat-huurder bij een sociale huisvestingsmaatschappij.

In 2013 bevroeg Zorgnet Vlaanderen alle aangesloten initiatieven be-
schut wonen over de woonsituatie van hun bewoners, hun ontslag-
perspectief en hun financiële toestand. Op die manier kunnen we be-
schikken over de noodzakelijke basisgegevens in het vooruitzicht van 
de bevoegdheidsoverdracht van beschut wonen naar Vlaanderen. 

c) GGZ en werk 
In 2011 keurde de Vlaamse regering een eerste conceptnota Van arbeids-
zorg naar een geïntegreerd beleidskader: W² goed. Met deze conceptnota, 
waarin het idee van de participatieladder centraal staat, wilde de Vlaamse 
regering een gemeenschappelijk kader uitwerken met de departementen 
Werk en Sociale Economie (WSE) enerzijds en Welzijn (WVG) anderzijds, 
om samen de begeleiding op te nemen van mensen die verder af staan 
van de arbeidsmarkt. De Vlaamse regering miste daarbij een eenduidig 
aanspreekpunt in de welzijnssector waar de VDAB en de Gespecialiseer-
de trajectbegeleiders (GTB) terechtkonden bij contact met werklozen die 
geen werk vinden wegens niet-arbeidsgerelateerde problemen.

In 2013 werd binnen de schoot van het departement WVG een werk-
groep casemanagement welzijn opgericht, waaraan Zorgnet Vlaan-
deren actief participeerde. De standpunten van Zorgnet Vlaanderen 
werden opgemaakt door de werkgroep activering en getoetst in de 
stuurgroep beschut wonen en het bestuurscollege geestelijke ge-
zondheidszorg. We formuleerden commentaren op de verschillende 
sneuvelversies van de departementen WSE en WVG. Daaruit volgde de 
finale versie van een tweede conceptnota die de Vlaamse regering op 
14 juni 2013 goedkeurde. Op basis daarvan bereidden de beide betrok-
ken departementen in het najaar een ontwerp van decreet voor. 

De werkgroep activering zette in 2013 de eerste stappen in het ont-
werp van de invulling van het ondersteuningsaanbod op trede 3 van 
de participatieladder. Via deelname aan de Ronde Tafel Arbeidszorg 
en het Platform Zorgbegeleiding, een overlegplatform in de schoot 
van de VDAB, een bijdrage aan het SERV-advies over arbeidstoelei-
ding voor mensen met psychische problemen en een studiedag van 
de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie op 18 november 2013, ver-
spreidde Zorgnet Vlaanderen zijn visie op de participatie van mensen 
met psychische problemen in de maatschappij (indien mogelijk via 
(betaalde) arbeidsmatige activiteiten). 

Thematische ondersteuning Centra Geestelijke  
Gezondheidszorg (CGG)
In opdracht van de Vlaamse Gemeenschap en in samenwerking met 
de Federatie Diensten Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG) onder-
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steunt Zorgnet Vlaanderen de Centra Geestelijke Gezondheidszorg 
rond drie thema’s:

a)  Ambulant forensisch zorgaanbod
Zorgnet Vlaanderen brengt de CGG-teams met een erkende forensi-
sche werking tweemaandelijks samen. Informatiedeling en deskun-
digheidsbevordering staan daarbij centraal. Het Vlaams strategisch 
plan hulp- & dienstverlening aan gedetineerden en het samenwer-
kingsakkoord over de behandeling van seksueel delinquenten vormen 
de belangrijkste regelgevende kaders. In 2013 behandelden de centra 
meer dan 4.500 cliënten binnen dit ambulant forensisch zorgaanbod. 
Volgende thema’s kregen het voorbije jaar extra ondersteuning:

•	 bekendmaking	van	het	ambulante	aanbod	binnen	het	bredere	fo-
rensische netwerk;

•	 routine outcome monitoring op maat van een forensische populatie 
(een methodiek waarbij regelmatig metingen worden gedaan van 
de toestand van de cliënten met het oog op evaluatie en eventuele 
bijsturing van de behandeling);

•	 beleidsinitiatieven	ten	aanzien	van	geïnterneerden;
•	 afstemming	met	 de	 justitiële	 verwijzers	 (psychosociale	 diensten	

gevangenis, justitiehuizen…).

b)  Vernieuwende initiatieven voor de doelgroep kinderen 
en jongeren

In 2013 bood Zorgnet Vlaanderen een aantal vernieuwende vormings-
trajecten aan voor de medewerkers van de CGG Kinder- en Jongeren-
teams:

•	 een	 gespecialiseerde	 training	 over	 FEAS,	 een	 observatie-schaal	
voor infants;

•	 een	beleidsdag	over	de	engagementsverklaring	inzake	de	seksue-
le integriteit van minderjarigen (in samenwerking met Sensoa);

•	 een	masterclass	over	de	implementatie	van	het	CAPA-model,	be-
geleid door de psychiaters Ann York en Steve Kingsbury. Deze in-
tensieve tweedaagse genereerde voor de deelnemende teams een 
pak knowhow over hun instroom-/uitstroombeheer, de reductie 
van wachttijden en de optimale inzet van teamcompetenties. 

c)  Vroegdetectie en vroeginterventie  
bij psychiatrische/psychotische  
stoornissen (VDIP)

VDIP is een project in het kader van het Vlaams Actieplan Suïcide-
preventie. Een VDIP-team helpt jonge mensen tussen 16 en 35 jaar 
én hun omgeving om een eerste of tweede psychose te voorkomen. 
VDIP wil mensen met ‘psychotisch-achtige’ ervaringen en mensen 
met een eerste psychose zo snel mogelijk bereiken om de situa-
tie grondig te evalueren en waar nodig een gepaste behandeling te 
starten. De acht centra met een VDIP-werking focusten in 2013 op  
de bestendiging en de integratie van hun aanbod in de wijzigende 
geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. Daarnaast onder-
zochten ze de haalbaarheid van een vertaalslag naar andere patho-
logiegroepen aan de hand van een uitgebreid literatuuronderzoek. 
Ze consulteerden hiervoor verschillende experten en inventariseer-
den buitenlandse evidence based methoden.

Intersectorale registratie GGZ 
In 2012 besliste Minister Onkelinx om 2 miljoen euro te besparen in de 
‘Registratie van de Minimale Psychiatrische Gegevens (MPG) van de fe-
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derale GGZ-voorzieningen’ en vroeg hierover een advies aan de NRZV. In 
november formuleerde de NRZV een eerste voorlopig principieel advies. 
In samenspraak met medewerkers van CGG en reva, naast de al aan-
wezige vertegenwoordigers van beschut wonen (BeWo), CGG, psychiatri-
sche afdelingen binnen algemene ziekenhuizen (PAAZ), psychiatrische 
verzorgingstehuizen (PVT) en psychiatrische ziekenhuizen (PZ), werkte 
een ad-hocwerkgroep gemeenschappelijke registratie binnen de per-
manente werkgroep psychiatrie van de NRZV het principiële advies van 
2012 in de loop van 2013 verder uit. De werkgroep MPG van Zorgnet 
Vlaanderen gaf de nodige input aan de werkzaamheden. Op 12 decem-
ber 2013 keurde de plenaire vergadering van de NRZV het advies over 
een voorstel tot vernieuwde gemeenschappelijke registratie goed. 

Zorgnet Vlaanderen pleit sterk voor één uniform registratiesysteem. 
Dat moet enerzijds een minimale registratie zijn voor beleidsdoelein-
den en anderzijds voldoende informatie opleveren over de GGZ-sector, 
zonder daarbij gegevens te registreren die al ergens anders worden 
bijgehouden (bijvoorbeeld via facturatiegegevens aan de verzeke-
ringsinstellingen). Dit voorstel moet ook maximaal aligneren met ge-
gevens die voor het klinisch werk relevant zijn. Zorgnet Vlaanderen 
pleit ook voor een minimale maar uniforme registratie over alle types 
van GGZ-voorzieningen heen (BeWo, CGG, PAAZ, PVT, PZ en revalida-
tiecentra), maar die ook van toepassing zal zijn in de nieuwe zorgvor-
men (de mobiele teams van de projecten 107, de nazorg in de formule 
“nabehandeling” in de PZ en de dienstverlening van de equipes psy-
chiatrische thuiszorg). 

De nieuwe registratie moet van toepassing zijn op zowel de voorzie-
ningen die onder de federale bevoegdheid ressorteren als die onder 
Vlaamse bevoegdheid (nu en – in het kader van de staatshervorming 
– in de toekomst). Een andere grote nieuwigheid in het voorstel is de 
unieke maar anonieme patiëntidentificatie. Hierdoor wordt het moge-
lijk om, met alle garanties voor de privacy van de patiënt, de gegevens 
van eenzelfde patiënt over voorzieningen en diensten heen bij elkaar 
te brengen zodat eindelijk zichtbaar kan worden welke trajecten pati-
enten afleggen doorheen het GGZ-landschap.

Daarnaast is een maximale afstemming met bestaande registraties 
belangrijk, bijvoorbeeld met de Europese registratie van de Treatment 
Demand Indicator, die op Europese schaal anoniem gegevens wil ver-
zamelen van alle patiënten met een probleem van middelenmisbruik 
die zich aanmelden voor zorg. Ook België engageerde zich om de 
nodige gegevens aan te leveren voor deze registratie. In plaats van 
GGZ-voorzieningen te belasten met dubbele registraties (met telkens 
andere antwoordcategorieën) zochten de Zorgnet-vertegenwoordi-
gers maximale afstemming zodat één gegeven slechts eenmaal gere-
gistreerd moet worden in het elektronisch patiëntendossier.

Forensische zorg
In de publicatie Geen opsluiting maar sleutels tot re-integratie (sept. 2012) 
formuleerde Zorgnet Vlaanderen een reeks beleidsaanbevelingen en 
-prioriteiten voor een gecoördineerd zorgtraject voor geïnterneerden. 
Samen met de sector GGZ zetten we ons in 2013 verder in om de reali-
satie van de aanbevelingen te ondersteunen. Daarbij spraken we ook de 
overheden en andere betrokken actoren bij de beleids- en begrotings-
beslissingen aan. Een greep uit de belangrijkste acties in 2013.
•	 Interneringswet: Zorgnet Vlaanderen bracht zijn standpunten 

over de aanpassing van de nieuwe interneringswet van 2007 aan 
in de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, de interka-
binettenwerkgroep internering en de commissie Justitie van het 
federaal parlement. Heel wat aanbevelingen werden gevolgd.

Voorstellen voor een gecoördineerd 
zorgtraject voor geïnterneerden. 

Geen opsluiting, maar sleutels 
tot re-integratie
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•	 federaal meerjarenplan: Zorgnet Vlaanderen besprak met zijn le-
den de noodzakelijke inhoudelijke accenten bij de verdere uitvoe-
ring. De beslissingen van de overheden werden nauw opgevolgd 
(opmaak van cartografie, inschakeling van forensische netwerk-
coördinatoren, oprichting van de schakelteams, invulling projecten 
derde fase). 

•	 forensisch psychiatrisch centrum (fpC): Zorgnet Vlaanderen volg-
de op nauwe voet het proces voor de aanduiding van de uitbater voor 
het FPC in Gent, waarbij we onze bezorgdheden te kennen gaven 
aan de betrokken actoren (de ministers Onkelinx en Turtelboom). 

•	 netwerking: Zorgnet Vlaanderen volgde de uitbouw van netwer-
ken van relevante actoren (GGZ regulier en specifiek, Justitie…) 
met een collectieve verantwoordelijkheid voor de behandeling, be-
geleiding en/of verzorging van geïnterneerden.

Ook in 2014 zal Zorgnet Vlaanderen het dossier internering met bijzon-
dere aandacht blijven volgen. De inhoudelijke invulling van de uitvoering 
van het federaal meerjarenplan dient verder te worden afgestemd op 
de noden van de geïnterneerden en de lacunes in het huidige aanbod, 
met bijzondere aandacht voor de doorstroming van geïnterneerden. 
Daarnaast is het nodig de sector van de geestelijke gezondheidszorg 
te ondersteunen bij de creatie van netwerken en de integratie in het 
zorgprogramma GGZ voor volwassenen (“artikel 107”). Tot slot is het 
belangrijk dat we de totstandkoming van een nieuwe interneringswet 
verder opvolgen en input vanuit de sector leveren waar nodig.
 
Lees de publicatie op www.zorgnetvlaanderen.be (Publicaties)

Elektronisch patiëntendossier in de ziekenhuizen
Het EPD (Elektronisch PatiëntenDossier) bevat de klinische gegevens 
van de patiënt en vormt de ruggengraat van de klinische processen in 
het ziekenhuis. Een eigentijds en geïntegreerd EPD is een noodzake-
lijke voorwaarde om de zorgprocessen van de toekomst vorm te geven. 
Een groot aantal ziekenhuizen staat momenteel voor een hernieuwing 
van hun EPD. De toegenomen kostprijs en complexiteit van de soft-
warepakketten inspireert de ziekenhuizen tot onderlinge samenwer-
king voor de aankoop en de implementatie van een EPD. 

Zorgnet Vlaanderen zet zich in om de geschikte context voor deze sa-
menwerking te creëren. Zo is bijgedragen aan de opmaak van een set 
van criteria waaraan het EPD moet voldoen en die in 2014 moet zorgen 
voor een meer gecoördineerde marktbenadering. Verder organiseer-
den we een internationale marktverkenning om een beter zicht te 
krijgen op het aanbod in de markt en werden de juridische randvoor-
waarden in kaart gebracht voor het opzetten van opdrachtencentrales 
voor gezamenlijke aankoop en implementatie. 

Informatisering van de woonzorgcentra 
In 2013 ontvingen de vier koepelorganisaties ouderenzorg een betoe-
laging van de Vlaamse overheid voor de verdere informatisering van 
de woonzorgcentra. De uiteindelijke doelstelling is het verbeteren van 
de woonzorg door een betere beschikbaarheid van gegevens en het 
ondersteunen van de processen die daaraan ten grondslag liggen. Dat 
gebeurt aan de hand van een projectoproep en het in kaart brengen 
van de kansen en hinderpalen voor informatisering door uitvoering 
van een technische analyse van het beschikbare aanbod. De project-
oproep en analyse werden voorbereid in 2013 en krijgen hun finaal 
beslag in 2014. 

Meer informatie op www.zorg-en-gezondheid.be (Informatisering)



22

VIe staatshervorming: overdracht bevoegdheden  
gezondheidszorg
Eind 2012 sloot de federale regering het Vlinderakkoord af, met daarin 
de elementen van de 6de staatshervorming. Belangrijke pakketten in 
de gezondheidszorg zullen op 1 juli 2014 overgedragen worden naar 
de deelstaten. De voorbereidingen voor deze overhevelingen werden 
in 2013 volop voortgezet. De staf van Zorgnet Vlaanderen volgde de 
ontwikkelingen op de voet.

De overdracht van bevoegdheden vormt voor Vlaanderen een unieke 
kans om een meer geïntegreerd en ontschot zorgmodel te realiseren. 
Zorgnet Vlaanderen schreef hierover zijn visie neer in een conceptno-
ta, met tevens een concreet voorstel voor een nieuw Vlaams organi-
satiemodel. 

Zorgnet Vlaanderen participeerde ook actief aan de diverse werkgroe-
pen van de Vlaamse regering, in voorbereiding van het Groenboek voor 
de implementatie van de zesde staatshervorming. We formuleerden 
tevens adviezen op het niveau van de Strategische Adviesraad voor 
het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid (SAR WGG), en 
gaven onze input en feedback bij de totstandkoming van de Bijzondere 
Financieringswet.

Tijdens twee informatiesessies (in Gent en Brussel) in december 2013 
bracht Zorgnet Vlaanderen de leden-voorzieningen in de ouderen-
zorg op de hoogte van de stand van zaken in de uitvoering van het 
Vlinderakkoord. Nadien zoomden we in drie reflectiegroepen in op 
de visie-ontwikkeling binnen Zorgnet Vlaanderen rond een toekom-
stig vlaams ouderenzorgbeleid. De volledige bevoegdheid over de 
financiering van de residentiële ouderenzorg wordt immers vanuit 
het RIZIV overgeheveld naar de deelstaten. De reflectiegroep over de 
toekomstige organisatie van ouderenzorg en de reflectiegroep over 
cliëntvolgende financiering in de woonzorg legden de focus op de lan-
ge termijn. De derde reflectiegroep focuste op de prioriteiten op korte 
termijn en de verkiezingen in 2014.  In totaal namen 200 personen deel 
aan deze infosessies. 

Zorgnet Vlaanderen merkt dat de nood aan informatie over de staats-
hervorming erg groot is. Het is aan de nieuw verkozen regeringen en 
parlementen om beleidskeuzes te maken en duidelijkheid te schep-
pen. Daarbij pleit Zorgnet Vlaanderen in eerste plaats voor continuï-
teit in het overheidsbeleid. Eigen Vlaamse accenten over nieuw ver-
worven bevoegdheden kunnen gestaag vorm krijgen, bij voorkeur na 
deskundige voorbereiding van de dossiers en liefst in overleg met de 
sector.

Lees de nota op www.zorgnetvlaanderen.be (Publicaties)

Opnameverklaring en ziekenhuisfactuur : adaptatie  
en communicatie traject 
heldere informatie voor de patiënt over de kosten van zijn zieken-
huisopname en behandeling is sinds geruime tijd onderwerp van heel 
wat reflectie en discussie. Iedereen erkent het belang, maar het blijft 
moeilijk dit in de dagdagelijkse praktijk van een ziekenhuis te reali-
seren. 

4. Zorg en  
samenlevIng
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voor anderen.

rudy Van de poel, Verpleegkundige (zorgballon 40)
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Begin 2013 startte Zorgnet Vlaanderen een project met een twee-
ledige focus:

1)  een aanpassing van de wettelijke documenten bij opname (opna-
meverklaring en toelichting) en de patiëntenfactuur;

2)  de formulering van adviezen en richtlijnen voor de ziekenhuizen 
over een goede communicatie over tarieven en kosten.

Een werkgroep van Zorgnet Vlaanderen, bestaande uit vertegenwoor-
digers van een 15-tal ziekenhuizen, boog zich in de loop van 2013 over 
de opnameverklaring en de patiëntenfactuur. Voor beide documen-
ten werd een nieuw voorstel uitgewerkt, met aandacht voor eenvoud, 
duidelijkheid en begrijpbare taal. De FOD Volksgezondheid keurde dit 
voorstel goed, mits een aantal kleine aanpassingen. Daarnaast werkte 
Zorgnet Vlaanderen eveneens een nieuw model van  patiëntenfactuur 
uit. Dit voorstel wordt in de loop van 2014 voorgelegd op een nog op 
te richten werkgroep van de overeenkomstencommissie ziekenhuizen.

We verzamelden ook een aantal goede praktijkvoorbeelden van zie-
kenhuizen die de laatste jaren initiatieven namen om hun patiënten 
beter te informeren over de financiële implicaties van hun gepland 
ziekenhuisverblijf. Die worden gepresenteerd op een studiedag in sep-
tember 2014.

Sociale media in de zorg
Sociale media zijn in opmars, ook in de zorgsector. Deze nieuwe ma-
nier van communiceren biedt tal van mogelijkheden naar de binding 
met patiënt of bewoner, het aanwerven en houden van personeel, de 
perceptie van een organisatie, het transparant maken van de wer-
king…. Facebook, Twitter, LinkedIn klinken dan wel bekend, maar be-
nutten de zorgvoorzieningen hun mogelijkheden voluit? In december 
2012 voerde Zorgnet Vlaanderen een enquête uit bij zijn leden om het 
gebruik van sociale media in kaart te brengen. Daaruit bleek dat so-
ciale media nog in hun kinderschoenen staan in de zorgsector en dat 
nog heel wat voorzieningen kampen met koudwatervrees. In de pu-
blicatie Wegwijzer sociale media in de zorg worden de resultaten van 
de enquête verder toegelicht. Het boekje bevat ook reflecties van een 
aantal communicatie-experten en enkele goede praktijkvoorbeelden 
uit de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de algemene 
ziekenhuizen.

Lees de publicatie op www.zorgnetvlaanderen.be (Publicaties)

Vormingstraject
Op 12 maart 2013 organiseerde Zorgnet Vlaanderen een studiedag 
over sociale media in de zorg in congrescentrum Lamot in Meche-
len. Een aantal mogelijkheden van sociale media werden er in de verf 
gezet. De lezing van Lieven Van Nieuwenhuyze over het online aan-
werven van personeel kon heel wat deelnemers bekoren, maar wat 
extra uitleg was nodig. Die kregen ze op de workshop op 18 juni 2013, 
waarbij werd ingegaan op de mogelijkheden van de eigen (job) site: 
wat zijn de basics? Hoe schrijf je vacatures in functie van Search Engine 
Optimisation (SEO)? Hoe zet je Search Engine Advertising (SEA)-cam-
pagnes  op om te rekruteren? Op woensdag 11 september organiseer-
de Zorgnet Vlaanderen een bezoek aan het REshape Innovation Centre, 
een onderdeel van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen, met aan het 
hoofd Lucien Engelen (@lucienengelen). De patiënt centraal stellen 
en hem actief betrekken is de rode draad doorheen alle projecten en 
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evoluties van het Radboud, zoals Facetalk (een beveiligde manier van 
beeldbellen; consulten via deze weg worden inmiddels ook vergoed in 
Nederland), de app Mijn Raboud Thuis of het Aya-platform voor kin-
deren en jongeren met kanker met een Aya-hangplek, Aya-poli en Aya 
online community.

Beeldvorming ouderenzorg :  
goede praktijkvoorbeelden
De oudere van vandaag en morgen is niet langer die van gisteren. Men-
sen leven steeds langer, ouderen zijn mondiger en eisen kwaliteitsvol-
le zorgen. Terecht ook. De voorzieningen uit de ouderenzorg trachten 
met de aanwezige middelen en mensen goede zorg te verstrekken. 
Maar de media zijn niet mals. Vooral de residentiële ouderenzorg 
moet opboksen tegen een terugkerende negatieve berichtgeving met 
schrijnende verhalen over kwetsbare ouderen en een tekortschieten-
de hulpverlening. Toegegeven: er lopen soms zaken fout en die dienen 
aangepakt te worden. Het is begrijpelijk dat sommige journalisten 
hiervan een erezaak maken. Maar Zorgnet Vlaanderen hoopt dat zij 
van hun kant begrijpen dat ze door alleen aandacht te geven aan wat 
er mis loopt, de hele sector in een negatief daglicht zetten. 

Zorgnet Vlaanderen wil, samen met zijn leden-voorzieningen, een ac-
tieve bijdrage leveren om het overheersend negatieve beeld van de 
ouderenzorg om te buigen. Niet alleen door te reageren op bijdragen 
in de pers, maar ook door proactief naar buiten te treden en de zovele 
warme verhalen te tonen die de zorg kleuren.

Een bijzonder voorbeeld van positieve beeldvorming vinden we in het 
project ‘Dialoog tussen jong en oud – Uit het leven in het woonzorgcen-
trum gegrepen’, dat de steun kreeg van de Koning Boudewijnstichting. 
Concreet is het opzet om de bereidheid in kaart brengen van de jonge-
re generatie om de oudere generatie bij te staan, en omgekeerd. Zorg-
net Vlaanderen deed een oproep bij zijn leden om concrete en inspire-
rende voorbeelden aan te reiken van intergenerationele initiatieven 
in hun voorziening. De reacties stroomden binnen. We tekenden ze op 
in een inspiratieboek, waarin per leeftijdsgroep een aantal creatieve 
samenwerkingsinitiatieven van woonzorgcentra en scholen of ande-
re organisaties worden geschetst. Daarnaast maakten we ook vier 
hartverwarmende beeldreportages die u kan bekijken op het Youtube- 
kanaal van Zorgnet Vlaanderen. 

Lees de publicatie op www.zorgnetvlaanderen.be (Publicaties)
 
Bekijk de beeldreportage op 
www.youtube.com/zorgnetvlaanderen 
(‘intergenerationaliteit: oud en jong’)

Met reportages in Maria Boodschap en Technisch Atheneum Den Biezerd 
in Niel, Veilige Have en Bereboom in Aalter, Huize Zonnelied en JOKA in 
Ieper, Wzc Sint-Jozef en de Vrije Basisschool De 5-sprong in Moerzeke.

InspIratIeboek

Dialoog tussen  
jong en oud
UIt het leven In het  
woonzorgcentrUm gegrepen

Zorgnet Vlaanderen vzw

Guimardstraat 1, 1040 Brussel

T. 02 511 80 08  |  F. 02 513 52 69

post@zorgnetvlaanderen.be

www.zorgnetvlaanderen.be

2013_Inspiratieboekje Intergenerationeel samenwerken_COVER.indd   1 20/08/13   12:03
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5. hrm

Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen  
zorgverstrekkers en zorgvragers

Het voorbije jaar waren er heel wat berichten en geruchten over 
grensoverschrijdend gedrag in de zorgsector. Een golf van veront-
waardiging trok daarbij (terecht) over Vlaanderen, niet in het minst 
in de zorgsector zelf. 

Een bevraging van Zorgnet Vlaanderen maakte duidelijk dat de zorg-
sector nood heeft aan formele richtlijnen en ondersteuning, aan een 
transparant en structureel beleid voor dit moeilijk bespreekbare 
thema. Zorgnet Vlaanderen ontwikkelde hiervoor een handelings-
protocol: Het taboe doorbroken: seksueel grensoverschrijdend gedrag 
tussen zorgaanbieders en zorgvragers, dat begin 2013 werd gepubli-
ceerd. Met deze handleiding kan elke zorgvoorziening aan de slag en 
op maat zorgen voor de nodige sensibilisering van het werkveld en 
de zorgverstrekkers.

Het is duidelijk dat er in de zorgverlening altijd sprake is van een 
machtsrelatie waardoor elke vorm van (seksuele) relatie tussen 
zorgverstrekker en zorgvrager (cliënt/patiënt/bewoner) niet kan, ook 
niet na het beëindigen van deze professionele relatie. Cruciaal is dat 
er in de voorziening een cultuur wordt gecreëerd waarbij kan en mag 
gesproken worden over het hebben van gevoelens voor cliënten of 
patiënten. Verliefd worden op patiënten is op zich menselijk. Het is 
belangrijk dat dit kan gedeeld worden op een teambespreking, inter-
visie of supervisie. Op die manier kan er ook gezocht worden naar 
hoe hiermee het best wordt omgegaan.

Daarnaast is het belangrijk dat de beeldvorming over het melden 
van vermoedens en klachten over grensoverschrijdend gedrag wordt 
aangepakt. Melders (slachtoffers, familieleden, zorgverstrekkers) 
mogen niet gestigmatiseerd worden. Elke melding of klacht dient 
dan ook ernstig genomen te worden. Om de meldingen op een goede 
manier op te volgen, pleit Zorgnet Vlaanderen ervoor dat er in elke 
voorziening een meldingspersoon en een zorgcoördinator worden 
aangeduid. De meldingspersoon is verantwoordelijk om de melding 
verder op te volgen samen met de directie. De zorgcoördinator zorgt 
ervoor dat het behandeltraject van de cliënt kan worden voortgezet, 
al dan niet in de eigen organisatie. De publicatie biedt verder heel 
wat praktische tips en richtlijnen, zoals het opnemen van een deon-
tologische code in het arbeidsreglement.

Minister Vandeurzen publiceerde ondertussen een rapport met be-
leidsaanbevelingen om misbruik van volwassenen in gezagsrelaties 
aan te pakken. Er is ook een wetsontwerp voorbereid om het beleid 
over grensoverschrijdend gedrag te verankeren in het bestaande 
kwaliteitsdecreet. Zorgnet Vlaanderen is blij dat zijn aanbevelingen 
hierin opgenomen zijn. Daardoor is ons handelingsprotocol een uit-
stekende leidraad bij het opmaken van dergelijk referentiekader en 
beleid.

Lees de publicatie op www.zorgnetvlaanderen.be (Publicaties)

Het taboe doorbroken:
seksueel grensoverschrijdend 
gedrag tussen zorgaanbieders 
en zorgvragers

Handleiding voor het ontwikkelen  
van een beleid in de voorziening

2013 Seksueel grensoverschrijdend gedrag - januari.indd   1 13/02/13   08:55
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martine scHilleWaert, medeWerker onderHoud (zorgballon 41)
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Innovatieve arbeidsorganisatie
In de toekomst zullen we niet alleen heel wat nieuwe mensen nodig 
hebben in de zorg- en welzijnssector, ze zullen ook slimmer moeten 
worden ingezet. De uitdaging is dan ook om zorg en welzijn anders en 
beter te organiseren, met input van alle competenties van alle be-
schikbare medewerkers én met behoud van zorgkwaliteit. 

Zorgnet Vlaanderen nam in 2013 actief deel aan het ‘slimmer zorgen 
voor morgen’-initiatief van Flanders’ Care. Op de Zoekconferentie 
‘Slimmer zorgen voor morgen’ (29-31 januari) verzamelden een tach-
tigtal gezagvolle personen uit de zorg- en welzijnssector om samen 
na te denken over hoe we de zorg anders kunnen organiseren. “Welke 
toekomstige scenario’s willen we als actoren in zorg en welzijn tegen 
2020 samen uittekenen en realiseren om, ondanks een continu veran-
derende context, kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen?”

De resultaten werden op 18 februari 2013 tijdens een ronde tafel voor-
gelegd aan een breder publiek.

De zoekconferentie en de ronde tafel moeten een ‘soortgelijk’ geheu-
gen creëren voor de toekomstige organisatie van de zorg in relatie tot 
slimmer en beter zorgen voor morgen. Dit traject wordt voortgezet in 
2014.

Kennisdeling in de verpleegkunde tussen onderwijs, 
onderzoek en werkveld
Op 3 juni organiseerde Zorgnet Vlaanderen samen met het Platform 
Wetenschap & Praktijk een studievoormiddag over de publicatie De 
passie van een driehoeksverhouding. Naar een totaalproces van kennis-
deling in de verpleegkunde tussen onderwijs, onderzoek en werkveld.

Kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit zijn van essentieel belang om 
een degelijke zorg te garanderen die aansluit bij de hedendaagse 
inzichten en een adequaat antwoord geeft op concrete zorgvragen. 
Onderzoek in de gezondheidszorg genereert die nieuwe inzichten en 
innovatieve benaderingswijzen. Zorg wordt echter nog te vaak ver-
leend vanuit de traditie en vastgeroeste gewoontes. Dat is meteen 
een belangrijke oorzaak voor de hedendaagse kloof tussen weten-
schap en praktijk.

Die kloof kunnen we dichten – of ten minste vernauwen – door in te 
grijpen op de interactie tussen wetenschap en praktijk. Buiten die 
twee polen is er echter nog een bijkomend belangrijk aandachts-
veld: het onderwijs. Tijdens de opleiding wordt de zorgverstrekker 
ondergedompeld in een bad van professionele kennis, vaardigheden, 
attitudes en inzichten dat de basis van zijn handelen bepaalt. Maar 
evengoed bepaalt de opleiding of en hoe een zorgverstrekker nieuwe 
inzichten integreert in de dagelijkse zorgpraktijk.

We kunnen dan ook spreken van een driehoeksverhouding tussen 
onderwijs, onderzoek en werkveld. Zij vormen samen de drie dimen-
sies in het totaalproces van kennisdeling. Elke dimensie interageert 
op een specifieke wijze met de overliggende dimensies. Binnen deze 
interactielijnen liggen de mogelijkheden om in te grijpen in het pro-
ces van kennisdeling. Hier liggen ook de potentiële samenwerkings-
vormen en de kansen om te streven naar een vlottere kennisover-
dracht en -deling in de zorg.

De passie van  
een driehoeks-
verhouding

Naar een totaalproces van  
kennisdeling in de verpleegkunde

2013 OOW - mei.indd   1 21/05/13   17:17
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Dit model van kennisoverdracht is toepasbaar op alle disciplines en 
beroepen in de zorg. Elke discipline heeft de plicht om zijn beroeps-
kennis permanent te actualiseren en beschikbaar te stellen voor zijn 
beroepsgroep, zodat de één-op-één zorg op een kwaliteitsvolle en 
wetenschappelijk onderbouwde manier kan gebeuren.
Lees de publicatie op www.zorgnetvlaanderen.be (Publicaties)
 
Bekijk de beeldreportage in AZ Nikolaas op
www.youtube.com/zorgnetvlaanderen(‘Leerzorgcentrum OOW’)

Burn-out in de zorg
Eind 2013 verschenen in diverse media een reeks moedige verhalen 
en getuigenissen over burn-out. Het aantal mogelijke verklaringen, 
oorzaken en oplossingen van diverse experten was zo mogelijk nog 
omvangrijker. De FOD Volksgezondheid en Werkgelegenheid publi-
ceerden ook de resultaten van een onderzoek naar burn-out bij ver-
pleegkundigen en artsen. Daaruit blijkt dat momenteel ongeveer 6% 
van de artsen en verpleegkundigen met een burn-out kampt, nog eens 
dubbel zoveel loopt een ernstig risico. 

Zorgnet Vlaanderen wil daarom, als grootste werkgeversorganisatie 
in de zorg, een positieve bijdrage leveren om deze complexe thema-
tiek bespreekbaar te maken en aan te pakken. Burn-out is immers te 
voorkomen en te genezen. Een actieplan voor 2014 werd opgemaakt, 
met onder meer een studiedag, een affichecampagne en een website 
die getuigenissen en goede praktijkvoorbeelden uit de voorzieningen 
bundelt.

Dit actieplan is tegelijk een wake-up call over het aanpakken van burn-
out in de zorgsector vanuit een driedubbele focus: de rol van de sa-
menleving, de werkgever en het individu zelf. In de loop van 2014 wordt 
dit actieplan verder geconcretiseerd en uitgerold.

Sociaal overleg: a hot indian summer
De hitte van de zomer van 2013 heeft nog lang in het najaar nagezin-
derd in het sociaal overleg voor de federale gezondheidssectoren.

Op tafel lagen de verlenging van de CAO’s over de stelsels van werk-
loosheid met bedrijfstoeslag, een nieuwe CAO over bijkomende vor-
mingsinspanningen voor de periode 2013-2014, een CAO met secto-
rale vertaling van het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering 
en landingsbanen, en tot slot een ontwerp van CAO over de toekenning 
van het barema 1.35 aan alle geregistreerde zorgkundigen. De vijf 
teksten werden als een totaalpakket beschouwd, de sociale partners 
dienden over alles akkoord te zijn of er werd geen enkele handteke-
ning geplaatst.

Onderwerp van langdurige onderhandelingen was vooral de toeken-
ning van het barema 1.35 aan alle zorgkundigen. Zorgnet Vlaanderen 
was akkoord dat geregistreerde zorgkundigen die effectief de functie 
van zorgkundige uitoefenen recht hebben op het barema 1.35 (een ba-
rema uit de CAO arbeids- en loonsvoorwaarden voor de privézieken-
huizen). Dat was immers ook één van de resultaten in de weging van 
de functies binnen het IFIC-onderzoek naar functieclassificatie op ba-
sis van functiebeschrijvingen, waarover de sociale partners het eens 
zijn. Zorgnet Vlaanderen weigerde echter dat de patiënt het kind van 
de rekening werd en voor deze meerkost moest opdraaien. 
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Oorspronkelijk (in de onderhandelingen naar een sociaal akkoord voor 
de federale social profit) was de maatregel gebudgetteerd op 1,29 
miljoen euro. Een zware onderschatting. Onder meer om deze reden 
heeft Zorgnet Vlaanderen, net zoals de meeste werkgeversorganisa-
ties, het sociaal akkoord van 2012 niet ondertekend. Het bleef overi-
gens onbegrijpelijk dat voor de correcte verloning van onze dienstver-
antwoordelijken nog geen stap vooruit werd gezet. De werkgeversor-
ganisaties hebben bij de Minister van Sociale Zaken dan ook gepleit 
voor een substantiële verhoging van het budget. Minister Onkelinx 
heeft hiernaar oor gehad. In deze economische moeilijke tijden heeft 
zij voor de verloning van de zorgkundigen een bijkomende som van 
14,245 miljoen euro verkregen.

Er is nog veel gepalaverd over de notie van geregistreerde zorgkun-
digen die effectief de functie uitoefenen zoals omschreven in de Ko-
ninklijke Besluiten van 12 januari 2006. Het budget liet immers niet 
toe dat het barema voor de toekomst ook toegekend zou worden aan 
andere werknemers dan hogervermelde zorgkundigen. De zieken-
huizen moesten immers in 2013 al 85 miljoen euro besparen en voor 
2014 zijn er bijkomende besparingen aangekondigd ter waarde van 55 
miljoen euro. Het water staat de ziekenhuizen stilaan aan de lippen. 
Momenteel ijveren ze ernaar om hun werknemers zo veel mogelijk 
jobbehoud te kunnen garanderen. Vanuit deze bekommernis en de 
zorg voor een betaalbare zorg voor de patiënt willen de ziekenhuizen 
dan ook geen bijkomende engagementen aangaan die niet volledig ge-
financierd zijn. Zorgnet Vlaanderen vraagt dan ook dat een collectieve 
arbeidsovereenkomst ter zake ondubbelzinnig en duidelijk is en dat ze 
geen openingen laat voor twistpunten in de voorzieningen. Immers, 
goede rekeningen maken goed vrienden.
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erik robert, dienstHoofd logopedie (zorgballon 57)
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6. fInanCIerIng

Besparingen ziekenhuizen
In het begrotingsakkoord legde de federale regering de ziekenhuizen een 
structurele besparing op van in totaal bijna 100 miljoen euro. Die kwam er 
bovenop de besparingsmaatregelen van de voorgaande jaren die pas in 
2012 en 2013 op kruissnelheid kwamen. De besparingen in combinatie met 
de bestaande structurele onderfinanciering van de ziekenhuizen bemoei-
lijken de exploitatie van een ziekenhuis. Al snel bleek dat de het gros van 
de ziekenhuizen maatregelen moest treffen. Zorgnet Vlaanderen bracht 
die via een enquête in kaart. Uit de resultaten bleek dat de ziekenhuizen 
geen andere uitweg zien dan te besparen op personeel of de bijdrage van 
de patiënten te verhogen. Ondanks pogingen om de begrotingen in even-
wicht te krijgen, doken ook de verwachte resultaten voor 2013 nog meer de 
diepte in: marges uit de bedrijfsvoering kalfden verder af en zelfs één op de 
drie ziekenhuizen verwachtten in het rood te eindigen.

De vaststelling dat het personeel en de patiënt toch geraakt worden − ook 
al beweerde de minister het tegendeel − kreeg heel wat persaandacht. 
Daarbij onderstreepte Zorgnet Vlaanderen dat de begrotingsaanpak, 
met name de kaasschaafmethode met lineaire besparingen, niet langer 
houdbaar is. Ook de fragmentering en het gebrek aan transparantie in de 
bestaande besluitvorming werden aangekaart. We benadrukten dat de 
bestaande prestatiefinanciering op haar limieten botst en dat een nieuwe 
(ziekenhuis)financiering, afgestemd op een nieuw zorgmodel, zich op-
dringt. Op het ziekenhuiscongres Together we care werden hiervoor een 
aantal pistes verkend. 

De regering zette in de begrotingscontrole van maart 2013 een eerste 
stap in deze richting. Zo kondigde minister Onkelinx een stappenplan 
aan “met het oog op de overgang naar een prospectief forfaitair zieken-
huisfinancieringssysteem, op basis van de ziektebeelden.” Een eerste, 
voorbereidende fase werd inmiddels afgerond (cf. studie KCE 207As). 
Momenteel loopt de tweede fase, die beoogt om de sector — in al zijn 
verscheidenheid — te raadplegen.

Onderscheid vzw’s en commerciële sector –  
Toetsingscriteria 
Commercialisering in de zorg is een thema dat ons in toenemende mate 
bekommert. Steeds meer facetten in zorg- en dienstverlening, al dan niet 
gekoppeld aan huisvesting, worden “vermarkt” en met winstoogmerk 
aangeboden door allerlei soorten vennootschappen. In de ouderenzorg 
is er een groeiend  aanbod (in diverse vormen) van grote commerciële 
beursgenoteerde spelers, zowel in het erkende zorgaanbod als in het 
niet-erkende ‘service’ circuit (bv. zorgresidenties). In deze evolutie is het 
belangrijk aan te geven waar we zelf voor staan. Niet alle social profit 
zorgaanbieders zijn per definitie goed en niet alle commerciële zorg-
aanbieders zijn zonder onderscheid slecht. Integendeel, enige kruisbe-
stuiving tussen beide kan inspirerend werken. In 2013 werden concrete 
toetsingscriteria uitgewerkt die voor onze koepelorganisatie de grens 
aangeven tussen een sociaal motief en een commercieel motief. Die cri-
teria kunnen dienen als baken/basis in de kritische zelfreflectie van onze 
leden-woonzorgcentra in de uitbouw van een duurzaam, kwaliteitsvol en 
betaalbaar zorgaanbod. Ook in het opzetten van samenwerkingsverban-
den met bijvoorbeeld een commerciële speler kunnen de criteria een nut-
tig instrument vormen. Dankzij de MARA- benchmark, de RIZIV- ratio’s en 
andere exploitatiegegevens konden de staf en de financieel-economische 
werkgroep ouderenzorg criteria op verschillende assen definiëren. Die 
werden ruim getoetst met externe partners en in de interne beleidsorga-
nen. Uit de verschillende elementen kan een profiel afgeleid worden dat, 
rekening houdend met de specifieke situatie van ieder woonzorgcentrum, 
tot een genuanceerde beoordeling leidt. Via verdere wetenschappelijke 
verfijning, aangevuld met een juridisch-fiscale analyse, zal in 2014 verder 
worden gewerkt aan een stevige referentiebasis.
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7. tevredenheIdsonderZoek 
dIenstverlenIng Zorgnet 
vlaanderen

In maart-april 2013 liet Zorgnet Vlaanderen een nieuw tevredenheids-
onderzoek uitvoeren. De eerste meting gebeurde in 2010. Doel was 
na te gaan hoe tevreden de leden zijn over de dienstverlening en de 
werking van Zorgnet Vlaanderen. Met deze nieuwe perceptiemeting 
wilden we de evolutie in kaart brengen en de impact van een aantal 
veranderingen die zich binnen Zorgnet Vlaanderen in tussentijd vol-
trokken, in de eerste plaats de structurele samenwerking met ICURO. 
Daarnaast werd de staf uitgebreid met enkele nieuwe medewerkers. 
We wilden ook nagaan in hoeverre het verbetertraject op een aantal 
punten vruchten afwierp.

Bing Research, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in klantonder-
zoek bij bedrijven en met heel wat ervaring in de social profit, voer-
de opnieuw de enquête uit. Via een telefonische bevraging werd een 
representatieve steekproef uitgevoerd. In totaal namen 279 personen 
(directieleden en stafmedewerkers) van 244 voorzieningen deel aan 
de enquête. 

De cijfers tonen – net als in 2010 – een hoge mate van tevredenheid. 
89% van de respondenten gaf aan tevreden tot zeer tevreden te zijn 
(score 7 of hoger), slechts 4% uitte ongenoegen. 29% van de respon-
denten was bovendien van mening dat de dienstverlening in het voor-
bije jaar was verbeterd. 96% van de ondervraagden beveelt Zorgnet 
Vlaanderen (zeker/waarschijnlijk) aan. In 2010 was dat 94%. Opvallen-
de evolutie bij deze kernindicator is dat de groep sterk overtuigden (zij 
die “ja zeker” antwoordden op de vraag naar aanbeveling) sterk was 
gestegen in vergelijking met 2010. De groep overtuigde loyalisten is 
gegroeid van 48% tot 62%.

Ook deze keer bevroegen we de vier grote domeinen van dienstver-
lening (collectieve informatieverstrekking, individuele dienstverle-
ning, collectieve belangenbehartiging en werkgeverschap) apart. De 
pijler ‘collectieve informatieverstrekking’ scoorde het hoogst met een 
gemiddelde van 8,1 (8,3 in 2010). Ook in 2013 lezen de leden de ver-
bondsnota’s, omzendbrieven en expressen vaak en ervaren ze die als 
bijzonder nuttig. Ook de thema’s aangeboden op studiedagen en vor-
mingen worden sterk gewaardeerd. De pijler ‘individuele ledenonder-
steuning’ kreeg een beoordeling van gemiddeld 7,6 (in 2010 was dat 
7,3). De leden waarderen sterk de mate waarin Zorgnet-medewerkers 
hun afspraken nakomen, hun deskundigheid en hun klantgerichtheid. 
De thematische domeinen van dienstverlening krijgen allemaal een 
gemiddelde tevredenheidsscore tussen 7 en 8.

De collectieve belangenbehartiging kreeg een score van 7,4 (7,6 in 
2010). Leden vinden dat Zorgnet Vlaanderen beschikt over een sterk 
netwerk en een constructieve rol speelt in de relaties met de overheid 
en andere partners. De pijler ‘werkgeverschap’ ten slotte kreeg een 
gemiddelde score van 7,6 (7,8 in 2010). Een overgrote meerderheid 
vindt dat Zorgnet Vlaanderen voldoende sterk opkomt voor de werk-
geversbelangen en zijn standpunten goed onderbouwt. Een deel van 
de leden geeft aan meer inspraak te willen bij het formuleren van de 
werkgeversstandpunten. Een laatste vraag betrof de ethische advie-
zen van Zorgnet Vlaanderen. 93% van de respondenten gaf aan dat dit 
een zinvolle activiteit is; 86 % vindt dat de ethische standpuntbepalin-
gen bruikbaar zijn in de praktijk. 

Voor de presentatie met de volledige resultaten, zie 
www.zorgnetvlaanderen.be (Publicaties).
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bIjlage 1:  
samenstellIng raad van  
bestuur (2014-2017)

De nieuwe bestuursploeg van Zorgnet Vlaanderen

Maken deel uit van het Bureau:
Etienne Wauters, voorzitter
Inge Vervotte, ondervoorzitter
Peter Degadt, gedelegeerd bestuurder
Rosette Van Overvelt, voorzitter sectoraal bestuurscollege  

algemene ziekenhuizen
Jan Deleu
Koen Michiels
Filip Mallems, voorzitter sectoraal bestuurscollege ouderenzorg 
Wino Baeckelandt
Paul Van Tendeloo
Koen Oosterlinck, voorzitter sectoraal bestuurscollege geestelijke  

gezondheidszorg
Patrick Cokelaere
Marc Van Hauwenhuyse

Overige leden van de raad van bestuur
Stefana Bostyn
Bernard Bruggeman
Jos Claes
Clarette  De Coene
Marita Demedts
Marc Geboers
Vera Lambert
Frank Lippens
Jos Peuskens
Jaak Poncelet
Hilde Reynders
Guy Rusch
Tonnie Steeman
Joël Tally
Wim Tambeur
Frans Theys
Christa Van Criekingen
Martine Van de Walle
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bruno libbrecHt, dienstHoofd ergotHerapeutiscH centrum (zorgballon 60)

onbevangen
open staan 
om op te merken 
wat achter een 
hulpvraag ligt

Zorg is 
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bIjlage 2:  
overZICht personeel Zorgnet 
vlaanderen op 31/12/2013

Voorzitter
Etienne Wauters

Directiecomité
Peter DEGADT, gedelegeerd bestuurder
Daniel DEVOS, sectorcoördinator algemene ziekenhuizen
Isabel MOENS, sectorcoördinator  

geestelijke gezondheidszorg
Tarsi WINDEY, sectorcoördinator ouderenzorg
Kris DE KOKER, financieel-administratief directeur
Lieve DHAENE, stafmedewerker directie

Intersectorale staf 
Jules BAERT, consulent milieu- en  

veiligheidsproblematiek, arbeidsveiligheid (welzijn op het werk), 
leefmilieu, ruimtelijke ordening en energie

Nico DE FAUW, stafmedewerker zorg
Yvonne DENIER, stafmedewerker ethische thema’s
Chris GASTMANS, stafmedewerker ethische thema’s
Miek PEETERS, stafmedewerker, kabinetsmedewerker gezondheids-

recht, welzijnsrecht, Europees recht, juridische vraagstukken
Peter RAEYMAEKERS, stafmedewerker ICT, technologie, bouw
Klaartje THEUNIS, stafmedewerker sociaalrechtelijke materies, 

HR-beleid
Debbie VERSCHUEREN, stafmedewerker sociaalrechtelijke materies
Jozefien BAUWENS, stafmedewerker  

sociaalrechtelijke materies (tijdelijk  
vervangingscontract)

Catherine ZENNER, stafmedewerker pers  
en communicatie

Mieke VASSEUR, medewerker administratie en communicatie (tijde-
lijk vervangingscontract)

Staf Algemene Ziekenhuizen
Ingrid NOLIS, stafmedewerker begroting  

RIZIV, revalidatie, financieel-economische vraagstukken
Johan PAUWELS, stafmedewerker Vlaamse materies, medische  

specialismen, innovatie, kwaliteitsbeleid en accreditering
Maurice TUERLINCKX, stafmedewerker  

budget financiële middelen, financiering, VIPA
Katrien VERSCHOREN, stafmedewerker begroting, financiering,  

registraties, macro-economische analyse

Staf Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Gorik KAESEMANS, stafmedewerker  

ambulante GGZ/CGG – vroegdetectie en vroeginterventie / 
ambulante forensische zorg / aanbod kinderen & jongeren

Ann MOENS, stafmedewerker ambulante GGZ/CGG (doelgroep  
kinderen en jongeren) – eerste lijn en preventie

Ludewei PAUWELYN, stafmedewerker  
bijzondere zorgtrajecten GGZ – revalidatieovereenkomsten GGZ 
en ambulante GGZ/CGG

Yves WUYTS, stafmedewerker PZ, PVT en Beschut Wonen (doelgroep 
volwassenen) – sociale inclusie
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Staf Ouderenzorg
Saskia MAHIEU, stafmedewerker ouderenzorg
Clara VAN DEN BROECK, stafmedewerker financieel- 

economische zaken
Bernadette VAN DEN HEUVEL,  

stafmedewerker natraject GPS 2021
Roel VAN DE WYGAERT, stafmedewerker  

zorgorganisatie en kwaliteitsbeleid

Staf regionale werking
Walter SABLON, stafmedewerker Antwerpen, Vlaams-Brabant  

en Limburg
Karolin VANNIEUWENHUYSE, stafmedewerker West-Vlaanderen  

en Oost-Vlaanderen 
Patrick VYNCKE, stafmedewerker Oost- 

Vlaanderen en Vlaams-Brabant

Systeembeheer en datacel
Frank VANMARSENILLE, systeembeheerder 
Wouter VANGOSSUM, systeembeheerder
Nadine WUYTS, secretariaatsmedewerker

Boekhouding
Gilberte JACQUEMYN

Secretariaat, onthaal en logistiek
Evelien DELEENEER, secretariaatsmedewerker
Anita SCHEERS , secretariaatsmedewerker
Chris TEUGELS, secretariaatsmedewerker
Marianne TROCH, secretariaatsmedewerker
Marleen VAN MOL, onthaalmedewerker
Geert DE WIEST, logistiek medewerker
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bIjlage 3:  
overZICht studIedagen 2013 

datum thema aantal deelnemers

29/01 Communicatiemix in de ziekenhuizen 103

22-23/02 GPS start-up masterclass bestuurders 22

12/03 Sociale media in de zorg 233

30-31/05 Congres Together we care 420

03/06 De Passie van een driehoeksverhouding 119

18/06 Workshop e-rekrutering 62

Sept/nov Overheidsopdrachten 228

11/09 Studiebezoek Nijmegen 38

24-25/10 Studietweedaagse pastores 16

24-25/10 Verdiepingsdag FEAS  
 (een observatie-schaal voor infants) 20

14-15/11 RIZIV-informatiesessies 145

18/11 Hulpverlening kinderen en jongeren 78

26/11/2013 Integraal beleid rond seksualiteit en lichamelijke  
 integriteit minderjarigen (ism FDGG) 17

12-13/12 Studiedag Capa 30

19/12 Studiedag Mara 129

3-19/12 Infosessies staatshervorming ouderenzorg 203

 Workshops Aan de slag met Prezo 234

 GPS-academies 102
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zorgend zien, 
en bezorgd zijn.

Zorg
is

lieVe Vergote, Verpleegkundige/dienstHoofd (zorgballon 67)
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bIjlage 4:  
Zorgnet vlaanderen  
In CIjfers

Acute algemene ziekenhuizen (AZ)

 aantal bedden     
Provincie Open- vzw totaal Zorgnet Zorgnet/ Zorgnet/ open- vzw/niet- vzw/ 
 baar    vzw totaal baar Zorgnet Zorgnet
Antwerpen 3211 5175 8386 5175 100% 62% 38% 0% 62%
Vlaams-Brabant 721 3382 4103 3382 100% 82% 18% 0% 82%
Oost-Vlaanderen 2561 4916 7477 4916 100% 66% 34% 0% 66%
West-Vlaanderen 1571 4866 6437 4866 100% 76% 24% 0% 76%
Limburg 1370 1880 3250 1880 100% 58% 42% 0% 58%
Totaal 9453 19994 29447 19994 100% 68% 32% 0% 68%

aantal ziekenhuizen
Provincie  Open- vzw totaal Zorgnet Zorgnet/ Zorgnet/ open- vzw/niet- vzw/ 
 baar    vzw totaal baar Zorgnet Zorgnet
Antwerpen 4 11 15 11 100% 73% 27% 0% 73%
Vlaams-Brabant 1 6 7 6 100% 86% 14% 0% 86%
Oost-Vlaanderen 5 9 14 9 100% 64% 36% 0% 64%
West-Vlaanderen 2 11 13 11 100% 85% 15% 0% 85%
Limburg 3 4 7 4 100% 57% 43% 0% 57%
Totaal 15 41 56 41 100% 73% 27% 0% 73%
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Algemene ziekenhuizen (AZ) met geïsoleerde Sp- en/of G-dienst

 aantal ziekenhuizen     
Provincie Open- vzw totaal Zorgnet Zorgnet/ Zorgnet/ open- vzw/niet- vzw/ 
 baar    vzw totaal baar Zorgnet Zorgnet
Antwerpen 0 3 3 3 100% 100% 0% 0% 100%
Vlaams-Brabant 0 2 2 1 50% 50% 0% 50% 50%
Oost-Vlaanderen 1 0 1 0 0% 0% 100% 0% 0%
West-Vlaanderen 0 2 2 1 50% 50% 0% 50% 50%
Limburg 0 1 1 0 0% 0% 0% 100% 0%
Totaal 1 8 9 5 63% 56% 11% 33% 56%

 aantal bedden     
Provincie Open- vzw totaal Zorgnet Zorgnet/ Zorgnet/ open- vzw/ vzw/ 
 baar    vzw totaal baar niet-vvi vvi
Antwerpen 0 354 354 354 100% 100% 0% 0% 100%
Vlaams-Brabant 0 312 312 134 43% 43% 0% 57% 43%
Oost-Vlaanderen 63 0 63 0 0% 0% 100% 0% 0%
West-Vlaanderen 0 290 290 165 57% 57% 0% 43% 57%
Limburg 0 120 120 0 0% 0% 0% 100% 0%
Totaal 63 1076 1139 653 61% 57% 6% 37% 57%

Aantal AZ met geïsoleerde Sp en/of G
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Psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen (PAAZ)

 aantal instellingen     
Provincie Open- vzw totaal Zorgnet Zorgnet/ Zorgnet/ open- vzw/niet- vzw/ 
 baar    vzw totaal baar Zorgnet Zorgnet
Antwerpen 1 6 7 6 100% 86% 14% 0% 86%
Vlaams-Brabant 1 4 5 4 100% 80% 20% 0% 80%
Oost-Vlaanderen 3 7 10 7 100% 70% 30% 0% 70%
West-Vlaanderen 1 9 10 8 89% 80% 10% 10% 80%
Limburg 1 3 4 3 100% 75% 25% 0% 75%
Totaal 7 29 36 28 97% 78% 19% 3% 78%
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 aantal bedden     
Provincie Open- vzw totaal Zorgnet Zorgnet/ Zorgnet/ open- vzw/ vzw/ 
 baar    vzw totaal baar niet-vvi vvi
Antwerpen 2101 3819 5920 3819 100% 65% 35% 0% 65%
Vlaams-Brabant 721 2884 3605 2884 100% 80% 20% 0% 80%
Oost-Vlaanderen 2156 4305 6461 4305 100% 67% 33% 0% 67%
West-Vlaanderen 330 5170 5500 3957 77% 72% 6% 22% 72%
Limburg 811 1570 2381 1570 100% 66% 34% 0% 66%
Totaal 6119 17748 23867 16535 93% 69% 26% 5% 69%
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luc Vansteene, directeur (zorgballon 74)

EEn VERGEZELLEn op dE tocht
Zorg is …
nAAR hEt ZoEkEn VAn AntwooRdEn op pERSoonLijkE VRAGEn,

langs 
de 
weg

en aan het  
tempo dat de  
zorgvrager  
zelf aangeeft.

hiERbij woRdt dE ZoRGVRAGER niEt GEZiEn ALS ‘LijdEnd VooRwERp’

mAAR ALS EEn mEnSELijk wEZEn
met een lichamelijke, verstandelijke, 
religieuze, familiaal-sociale en  
existentiële  beleving”.
EchtE ZoRG woRdt 
GELEVERd dooR Zorg

verlenersdie het elke dag 
opnieuw de  

moeite vinden
om ZichZELf mEt 
VoLLE GoEStinG 
in bEwEGinG tE 
ZEttEn.
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Beschut wonen (BeWo)

Aantal initiatieven beschut wonen

Zorgnet
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aantal erkende plaatsen beschut wonen
Provincie Open- vzw totaal Zorgnet Zorgnet/ Zorgnet/ 
 baar    vzw totaal
Antwerpen 108 344 452 344 100% 76%
Vlaams-Brabant 0 676 676 628 93% 93%
Oost-Vlaanderen 0 761 761 724 95% 95%
West-Vlaanderen 0 575 575 532 93% 93%
Limburg 0 328 328 307 94% 94%
Vlaanderen 108 2684 2792 2535 94% 91%

 aantal initiatieven beschut wonen
Provincie Open- vzw totaal Zorgnet Zorgnet/ Zorgnet/ 
 baar    vzw totaal
Antwerpen 1 6 7 6 100% 86%
Vlaams-Brabant 0 9 9 8 89% 89%
Oost-Vlaanderen 0 13 13 12 92% 92%
West-Vlaanderen 0 10 10 7 70% 70%
Limburg 0 6 6 5 83% 83%
Vlaanderen 1 44 45 38 86% 84%
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Centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG)

 Aantal CGG's 
Provincie Zorgnet niet- totaal Zorgnet/ 
  Zorgnet  totaal
Antwerpen 2 2 4 50%
Vlaams-Brabant 3 1 4 75% 
/Brussel
Oost-Vlaanderen 4 1 5 80%
West-Vlaanderen 4 0 4 100%
Limburg 2 1 3 67%
Vlaanderen 15 5 20 75%

Aantal vestigingen centra voor 
geestelijke gezondheidszorg

Zorgnet
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Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)

Aantal voorzieningen
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aantal voorzieningen
Provincie Open- vzw totaal Zorgnet Zorgnet/ Zorgnet/ 
 baar    vzw totaal
Antwerpen 2 3 5 3 100% 60%
Vlaams-Brabant 0 3 3 3 100% 100%
Oost-Vlaanderen 0 9 9 9 100% 100%
West-Vlaanderen 0 4 4 4 100% 100%
Limburg 1 2 3 2 100% 67%
Vlaanderen 3 21 24 21 100% 88%

 aantal bedden
 Openbaar VZW totaal Zorgnet 
Provincie uitdovend definitief totaal uitdovend definitief totaal uitdovend definitief totaal uitdovend definitief totaal
Antwerpen 0 105 105 28 430 458 28 535 563 28 430 458
Vlaams-Brabant 0 0 0 9 148 157 9 148 157 9 148 157
Oost-Vlaanderen 0 0 0 133 430 563 133 430 563 133 430 563
West-Vlaanderen 0 0 0 42 300 342 42 300 342 42 300 342
Limburg 48 114 162 48 135 183 96 249 345 48 135 183
Vlaanderen 48 219 267 260 1443 1703 308 1662 1970 260 1443 1703
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Psychiatrische ziekenhuizen (PZ)

Aantal psychiatrische ziekenhuizen
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 aantal ziekenhuizen   
Provincie Open- vzw totaal Zorgnet Zorgnet/ Zorgnet/ open- vzw/niet- vzw/ 
 baar    vzw totaal baar Zorgnet Zorgnet
Antwerpen 2 4 6 4 100% 67% 33% 0% 67%
Vlaams-Brabant 0 8 8 7 88% 88% 0% 13% 88%
Oost-Vlaanderen 0 11 11 11 100% 100% 0% 0% 100%
West-Vlaanderen 0 7 7 7 100% 100% 0% 0% 100%
Limburg 1 4 5 4 100% 80% 20% 0% 80%
Vlaanderen 3 34 37 33 97% 89% 8% 3% 89%

 aantal bedden     
Provincie Open- vzw totaal Zorgnet Zorgnet/ Zorgnet/ open- vzw/niet- vzw/ 
 baar    vzw totaal baar Zorgnet Zorgnet
Antwerpen 1131 1813 2944 1813 100% 62% 38% 0% 62%
Vlaams-Brabant 0 1674 1674 1630 97% 97% 0% 3% 97%
Oost-Vlaanderen 0 2466 2466 2466 100% 100% 0% 0% 100%
West-Vlaanderen 0 1849 1849 1849 100% 100% 0% 0% 100%
Limburg 288 1564 1852 1564 100% 84% 16% 0% 84%
Vlaanderen 1419 9366 10785 9322 100% 86% 13% 0% 86%

 aantal bedden
 Openbaar VZW totaal Zorgnet 
Provincie uitdovend definitief totaal uitdovend definitief totaal uitdovend definitief totaal uitdovend definitief totaal
Antwerpen 0 105 105 28 430 458 28 535 563 28 430 458
Vlaams-Brabant 0 0 0 9 148 157 9 148 157 9 148 157
Oost-Vlaanderen 0 0 0 133 430 563 133 430 563 133 430 563
West-Vlaanderen 0 0 0 42 300 342 42 300 342 42 300 342
Limburg 48 114 162 48 135 183 96 249 345 48 135 183
Vlaanderen 48 219 267 260 1443 1703 308 1662 1970 260 1443 1703
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Woonzorgcentra (wzc)

Aantal woonzorgcentra
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 aantal ziekenhuizen   
Provincie Open- Commer- vzw totaal Zorgnet Zorgnet/ Zorgnet/ open- Commer- vzw/niet- vzw/ 
 baar cieel    vzw totaal baar cieel Zorgnet Zorgnet
Antwerpen 52 38 108 198 68 63% 34% 26% 19% 20% 34%
Vlaams-Brabant 29 29 67 125 36 54% 29% 23% 23% 25% 29%
Oost-Vlaanderen 64 26 102 192 73 72% 38% 33% 14% 15% 38%
West-Vlaanderen 58 16 84 158 76 90% 48% 37% 10% 5% 48%
Limburg 22 20 45 87 25 56% 29% 25% 23% 23% 29%
Vlaanderen 225 129 406 760 278 68% 37% 30% 17% 17% 37%

 aantal bedden     
Provincie Open- Commer- vzw totaal Zorgnet Zorgnet/ Zorgnet/ open- Commer- vzw/niet- vzw/ 
 baar cieel    vzw totaal baar cieel Zorgnet Zorgnet
Antwerpen 6756 2927 9852 19535 7022 71% 36% 35% 15% 14% 36%
Vlaams-Brabant 2729 2344 6257 11330 3938 63% 35% 24% 21% 20% 35%
Oost-Vlaanderen 6697 1645 9404 17746 7694 82% 43% 38% 9% 10% 43%
West-Vlaanderen 5758 862 7894 14514 7535 95% 52% 40% 6% 2% 52%
Limburg 2417 1297 3387 7101 2231 66% 31% 34% 18% 16% 31%
Vlaanderen 24357 9075 36794 70226 28420 77% 40% 35% 13% 12% 40%
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 aantal ziekenhuizen   
Provincie Open- Commer- vzw totaal Zorgnet Zorgnet/ Zorgnet/ open- Commer- vzw/niet- vzw/ 
 baar cieel    vzw totaal baar cieel Zorgnet Zorgnet
Antwerpen 52 38 108 198 68 63% 34% 26% 19% 20% 34%
Vlaams-Brabant 29 29 67 125 36 54% 29% 23% 23% 25% 29%
Oost-Vlaanderen 64 26 102 192 73 72% 38% 33% 14% 15% 38%
West-Vlaanderen 58 16 84 158 76 90% 48% 37% 10% 5% 48%
Limburg 22 20 45 87 25 56% 29% 25% 23% 23% 29%
Vlaanderen 225 129 406 760 278 68% 37% 30% 17% 17% 37%

 aantal bedden     
Provincie Open- Commer- vzw totaal Zorgnet Zorgnet/ Zorgnet/ open- Commer- vzw/niet- vzw/ 
 baar cieel    vzw totaal baar cieel Zorgnet Zorgnet
Antwerpen 6756 2927 9852 19535 7022 71% 36% 35% 15% 14% 36%
Vlaams-Brabant 2729 2344 6257 11330 3938 63% 35% 24% 21% 20% 35%
Oost-Vlaanderen 6697 1645 9404 17746 7694 82% 43% 38% 9% 10% 43%
West-Vlaanderen 5758 862 7894 14514 7535 95% 52% 40% 6% 2% 52%
Limburg 2417 1297 3387 7101 2231 66% 31% 34% 18% 16% 31%
Vlaanderen 24357 9075 36794 70226 28420 77% 40% 35% 13% 12% 40%

Dagverzorgingscentra (dvc)
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 aantal ziekenhuizen   
Provincie Open- vzw totaal Zorgnet Zorgnet/ Zorgnet/ open- vzw/niet- vzw/ 
 baar    vzw totaal baar Zorgnet Zorgnet
Antwerpen 8 22 30 20 91% 67% 27% 7% 67%
Vlaams-Brabant 5 16 21 14 88% 67% 24% 10% 67%
Oost-Vlaanderen 11 25 36 23 92% 64% 31% 6% 64%
West-Vlaanderen 11 30 41 28 93% 68% 27% 5% 68%
Limburg 13 11 24 10 91% 42% 54% 4% 42%
Vlaanderen 48 104 152 95 91% 63% 32% 6% 63%

 aantal bedden     
Provincie Open- vzw totaal Zorgnet Zorgnet/ Zorgnet/ open- vzw/niet- vzw/ 
 baar    vzw totaal baar Zorgnet Zorgnet
Antwerpen 102 273 375 248 91% 66% 27% 7% 66%
Vlaams-Brabant 53 164 217 151 92% 70% 24% 6% 70%
Oost-Vlaanderen 108 303 411 275 91% 67% 26% 7% 67%
West-Vlaanderen 160 449 609 422 94% 69% 26% 4% 69%
Limburg 167 101 268 96 95% 36% 62% 2% 36%
Vlaanderen 590 1290 1880 1192 92% 63% 31% 5% 63%

vzw Zorgnet vzw niet-Zorgnet openbaar
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Serviceflats

aantal serviceflats
Provincie Open- commer- vzw totaal Zorgnet Zorgnet/ Zorgnet/ 
 baar cieel    vzw totaal
Antwerpen 57 13 55 125 37 67% 30%
Vlaams-Brabant 37 8 29 74 16 55% 22%
Oost-Vlaanderen 51 22 59 132 38 64% 29%
West-Vlaanderen 52 10 58 120 51 88% 43%
Limburg 25 7 22 54 14 64% 26%
Vlaanderen 222 60 223 505 156 70% 31%

aantal bedden
Provincie Open- commer- vzw totaal Zorgnet Zorgnet/ Zorgnet/ 
 baar cieel    vzw totaal
Antwerpen 2470 354 1824 4648 1189 65% 26%
Vlaams-Brabant 989 200 1118 2307 524 47% 23%
Oost-Vlaanderen 1695 646 1938 4279 1172 60% 27%
West-Vlaanderen 1446 394 1674 3514 1357 81% 39%
Limburg 778 156 697 1631 445 64% 27%
Vlaanderen 7378 1750 7251 16379 4687 65% 29%
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Zorgnet Vlaanderen vzw

Guimardstraat 1, 1040 Brussel
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