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Zorgwijzer is aan zijn 50ste editie toe. Het 
allereerste nummer werd voorgesteld 
op de nieuwjaarsreceptie van 2009, sa-
men met de nieuwe naam en het logo 
van Zorgnet Vlaanderen. Op de cover 
van het eerste nummer van Zorgwijzer 
prijkte toenmalig Vlaams minister van 
Welzijn Veerle Heeren. Sindsdien is een  
een hele weg afgelegd.

Zorgwijzer was van meet af aan een in-
strument in de vernieuwingsbeweging 
van het voormalige VVI naar Zorgnet 
Vlaanderen zoals we het vandaag ken-
nen. Als koepelorganisatie willen we een 
netwerk vormen dat mensen en organi-
saties dichter bij elkaar brengt. Samen-
werking in een netwerk komt niet alleen 
de kwaliteit van zorg ten goede, het zorgt 
ook voor meer efficiëntie, kostenbeheer-
sing en voldoening. In het netwerk dat 
Zorgnet Vlaanderen is, leren mensen en 
organisaties van elkaar over de muur-
tjes van de sectoren heen. Zorgwijzer is 
daarvoor een uitstekend platform.

Bovendien is Zorgwijzer door de jaren 
heen een vaste waarde geworden als 
schakel in de brede informatievoorzie-
ning. Zorgnet Vlaanderen houdt zijn le-
den op de hoogte via diverse kanalen: 
nota’s, expressen, nieuwsbrieven, bij-
eenkomsten... Zorgwijzer geeft in die 
context van informatievoorziening ruim-
te voor achtergrond, toelichting vanuit 
de praktijk en beschouwing.

Een derde belangrijke functie van Zorg-
wijzer ligt in het voeden van het debat. 
Zorgnet Vlaanderen ijvert voor een 
transparante gezondheidszorg. In dia-
loog en overleg ontstaan de mooiste 
oplossingen. Met Zorgwijzer willen wij 
het debat – maatschappelijk en politiek, 
maar ook in de directiekamers en op de 
bestuursraden van onze voorzieningen 
– kritisch maar altijd constructief input 
en zuurstof geven, om het tot een hoger 
niveau te tillen.

Een laatste rol van Zorgwijzer die ik even 
wil onderlijnen is die van profilering. 
Mee dankzij Zorgwijzer en alle mensen 
die eraan meewerken, die interviews 
gegeven hebben en reportages mogelijk 
gemaakt hebben, heeft Zorgnet Vlaan-
deren zich de voorbije jaren sterk ge-
profileerd als dé organisatie in Vlaande-
ren als het over gezondheidszorg gaat. 
Zorgwijzer is als zorgmagazine uitge-
groeid tot een belangrijke referentie.

Een van de sleutels voor het succes van 
Zorgwijzer is de nauwe betrokkenheid 
van de zorgvoorzieningen en de lezers. 
Door de jaren heen hebben we geregeld 
uw kritische mening gevraagd en gekre-
gen. U hebt als lezer Zorgwijzer van in 
het begin met open armen ontvangen. 
U hebt het magazine versterkt met uw 
verhalen. U hebt het beter gemaakt met 
uw suggesties, uw bereidheid om good 
practices te delen en uw kritische op-

EDITORIAAL

50 x Zorgwijzer

merkingen. Zorgwijzer is úw magazine. 
Dank u wel hiervoor.

Om deze 50ste editie wat extra kleur en 
luister te geven, vindt u ingesloten vijf 
unieke postkaarten met originele teke-
ningen van de jonge illustrator Charlotte 
Peys. Een kleine attentie met een groot 
hart. Op naar Zorgwijzer 100!

Peter Degadt,
Gedelegeerd bestuurder
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Patiënten met kanker hebben vaak 
een enorme drempelvrees om bij een 
schoonheidsspecialiste aan te klop-
pen.  Ook de schoonheidsspecialiste 
zélf weet niet altijd goed hoe om te 
gaan met de ziekte, welke producten 
te gebruiken of hoe te communiceren. 
De opleiding tot kanker beauty profes-
sional, waarbij verschillende experten 
de handen in elkaar slaan, haalt deze 
onwennigheid weg en geeft de patiënt 
de kans om ook na het verblijf in het 
ziekenhuis verwenzorg te genieten.

De opleiding is een initiatief van het In-
stitute for Professional Care en duurt één 
jaar, bestaande uit 20 theorielessen en 
120 uur praktijk. Het proefproject gaat 
door in AZ Nikolaas, dat via zijn experten 
de schoonheidsspecialisten zal inwijden 
in alle aspecten van de oncologische 
zorg. Vandaag geeft Kom op tegen Kan-
ker in verschillende ziekenhuizen reeds 
verwensessies aan kankerpatiënten tij-
dens hun chemotherapie. De Stichting 
tegen Kanker geeft dankzij de hulp van 
maar liefst 150 vrijwilligers ook individu-
ele verzorgsessies. Die bereiken elk jaar 
zo'n 10.000 patiënten in 80 ziekenhuizen. 
"Maar terug thuis valt die zorg weg” ver-
telt Katlijn Sanctorum (Stichting tegen 

Verwenzorg betekent erg veel voor patiënten. Reinhilde 
overwon twee jaar geleden zelf kanker en zet zich nu in als 
vrijwilliger voor de look good, feel better sessies van Kom op 
tegen Kanker: “Mensen komen zo eens buiten en hebben een 
prettige namiddag, je ziet ze echt openbloeien.”

Nieuwe opleiding tot  
kanker beauty professional

Kanker). De vrijwilligers zullen hun er-
varing nu delen met de cursisten van de 
opleiding tot kanker beauty professional.

De samenwerking tussen deze exper-
ten zorgt ervoor dat de schoonheids-
specialisten via de opleiding een echt 
totaalbeeld krijgen van goede zorg voor 
kankerpatiënten en dat de wederzijdse 
onwennigheid verdwijnt.

Eens afgestudeerd zullen de huidige 
en toekomstige cursisten een netwerk 
vormen van professionals die kanker-
patiënten een kwaliteitsvolle verzorging 
kunnen bieden, ook buiten de zieken-
huismuren. En dat is nodig, zeker ge-
zien het verblijf in het ziekenhuis steeds 
korter wordt. De Stichting tegen Kanker 
ondersteunt de ontwikkeling van een 

kwaliteitslabel door het Institute for Pro-
fessional Care dat de afgestudeerden 
kunnen gebruiken in de bekendmaking 
naar de doelgroep.

Toekomst?
Op dit moment loopt er enkel een proef-
project in AZ Nikolaas. Bedoeling is om 
de opleiding vanaf september in alle 
provincies aan te bieden en vanaf 2016 
ook naar andere beroepen uit te brei-
den, zoals kinesisten en kappers.

Meer weten: www.institutefpc.eu
 
Zorgnet Vlaanderen maakte hierover 
ook een beeldreportage die u kunt her-
bekijken via www.youtube.com/
zorgnetvlaanderen

Inspiratiedag  
onderZoekt  
raakvlakken tussen  
natuur, welzijn  
en gezondheid
Natuur brengt rust en is een middel om jong en oud te 
laten bewegen en ontspannen. Natuurpunt  organiseert 
een  eerste Inspiratienamiddag Natuur  en Welzijn om te 
kijken wat deze sectoren voor elkaar kunnen betekenen. 

Tijdens de Inspiratiedag op 23 april   gericht op mensen uit 
de natuur- , welzijns- en gezondheidssector, ontdek je de 
vele verbanden tussen deze sectoren, de wetenschappelij-
ke achtergrond van de impact van natuur op welzijn, en tal 
van goede voorbeelden.

Sprekers
•	 Jolanda Maas, een van dé experts op vlak van natuur en wel-

zijn, sociologe, projectleidster Europees natuur- en gezond-
heidsproject Phenotype 

•	 Hans van Dyck, professor Natuurbehoud en Gedragsecolo-
gie (UCL)

•	 Leo Bormans, auteur van de bestseller World Book of Hap-
piness

Workshop 
Aan de hand van concrete voorbeelden wordt gezocht naar 
meer samenwerkingsmogelijkheden tussen de natuur- & 
welzijnssector 

Slotwoord Jo Vandeurzen, minister van Welzijn 

Korte wandeling over het rolstoelpad in het natuurgebied 
naast Michielsheem

Wanneer? Donderdag 23 april 2015 van 13 - 17 uur  
Waar? Dilbeek, Kasterlindenstraat 253, Michielsheem

Meer info: www.natuurpunt.be/welzijn
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Hrwijs  
maakt je wegwijs in HR
1. Teken in voor een van de inspiratiesessies
Na een succesvolle start van de laagdrempelige inspira-
tiesessies voor leidinggevenden in kleine organisaties in 
2014, zal HRwijs in 2015 verdergaan met dit concept. Er 
zullen inspiratiesessies op de agenda staan, verspreid 
over heel Vlaanderen en Brussel. Op één dag kunnen 
startende professionals twee HR-thema’s leren kennen. 
Elk thema wordt ingeleid door een expert en getuigenis-
sen uit kleine vzw’s maken het plaatje compleet.

Dit jaar stimuleert HRwijs organisaties om van elkaar 
te leren. Daarom kan elke betalende deelnemer voort-
aan gratis één collega meenemen uit de eigen of een 
bevriende organisatie.

Kalender
•	 24/4, Gent: “Innovatieve arbeidsorganisatie  

& het nieuwe (team)werken”
•	 16/6, Brussel: “Generaties op de werkvloer  

& diversiteit in je onderneming”
•	 17/9, Hasselt: “Personeelsgesprekken voeren  

& verzuimbeleid”
•	 17/11, Leuven: “Omgaan met veranderingen  

& coachend leidinggeven”

Praktisch?
•	 Doelpubliek zijn stafmedewerkers en directies van 

kleine vzw’s.
•	 75 euro per inspiratiesessie, broodjeslunch  

inbegrepen.
•	 Elke betalende deelnemer neemt gratis één collega 

mee uit de eigen of een bevriende organisatie.
•	 Je kan je nu al inschrijven voor deze inspiratieses-

sies. Kijk op www.hrwijs.be/inspiratiesessies.

2. Heb je concrete vragen over HR? Misschien 
kan HRwijs je helpen!
Werkgevers met vragen over het medewerkersbeleid 
van hun organisatie kunnen bij HRwijs terecht. Ze kun-
nen je op verschillende manieren verder helpen:
1. HRwijs beantwoordt je vraag telefonisch of via 

e-mail.
2. HRwijs komt bij je langs voor een persoonlijk  

gesprek.
3. HRwijs maakt samen met jou een HR-scan van je 

organisatie die je zal helpen bij het uitbouwen van 
een strategisch medewerkersbeleid.

4. Op vraag van de deelnemers van een inspiratieses-
sie kan HRwijs een intervisie organiseren waar we 
ervaringen uitwisselen.

5. Veel gestelde vragen komen ook in een handig over-
zicht op HRwijs.be terecht.

HRwijs is een project van Verso en haar ledenfederaties, 
waaronder Zorgnet Vlaanderen, dat zich richt op een 
professioneel medewerkersbeleid in de social profit.

Kwaliteit: doel of middel  
voor geïntegreerde zorg?
Veilige zorg is een evidente verwachting en een belangrijk 
kenmerk van kwaliteitsvolle zorg. Ondanks de vele inspannin-
gen van het werkveld is het garanderen van patiëntveiligheid 
niet evident. Onder impuls van het toonaangevende rapport 
To err is Human (Institute of Medicine, 1999) is er een steeds 
grotere bewustwording van het belang om continu en struc-
tureel te werken aan het verbeteren van kwaliteitsvolle zorg. 
Hoe belangrijk de rol van de ziekenhuizen ook is in dit ver-
haal, deze focus is te eng wanneer vertrokken wordt vanuit de 
context van de patiënt. Er zijn dan ook vele aanknopingspun-
ten met andere domeinen en disciplines in de zorgsector.

Uitgaande van de vraag ‘Kwaliteit: doel of middel voor geïnte-
greerde zorg?’ organiseert de Onderzoeksgroep Patiëntveilig-
heid, Gezondheidseconomie & Zorginnovatie van de Universiteit 
Hasselt haar eerste Trefdag Patiëntveiligheid. Overtuigd dat 
expertise-uitwisseling cruciaal is in het streven naar steeds 
meer kwaliteit, verleent ook Zorgnet Vlaanderen zijn medewer-
king aan deze studiedag.

Doel van deze trefdag is om de ruime zorgsector goed te in-
formeren over de huidige en toekomstige ontwikkeling in pa-
tiëntveiligheid. Concreet zal de focus liggen op het toenemen-
de belang van kwaliteitsvolle, veilige, betaalbare en onderling 
goed afgestemde (eerstelijns)zorg om ook in de toekomst ons 
gezondheidszorgsysteem duurzaam te houden en waarin er nog 
steeds ruimte zal zijn voor innovatie en billijke economische 
groei.

Deze trefdag is de uitgelezen kans om naast inspirerende en 
praktijkgerichte lezingen, debatten, videomateriaal... met vele 
collega’s zorgprofessionals, beleidsmensen,  ondernemers en 
onderzoekers in interactie te treden.

Wanneer? Dinsdag 5 mei 2015 van 08.45 - 16.30 uur  
Waar? Zaal ‘De Schelp’ van het Vlaams Parlement te Brussel 
Een gedetailleerd programma wordt spoedig bekendgemaakt 
via www.uhasselt.be/Trefdag-Patientveiligheid
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Met de zesde staatshervorming zijn 
heel wat federale bevoegdheden 
en budgetten overgeheveld naar 
Vlaanderen. In de ouderenzorg en 
de gezinsbijslagen, maar ook in het 
arbeidsmarktbeleid gaat het om grote 
hervormingen. De socialprofitsector 
is dan ook sterk betrokken in dit 
verhaal. Het overkoepelende Verso 
wil daarom een vinger in de pap in het 
sociaal-economisch overleg. Kersvers 
voorzitter Klaartje Theunis en directeur 
Bruno Aerts schetsen het belang van 
de actuele evoluties.

BELEID

INTERVIEW MET KLAARTJE THEUNIS EN BRUNO AERTS VAN VERSO

“we zijn een sterke economische 
kracht in Vlaanderen”

Verso groepeert 18 federaties van de 
brede socialprofitsector, waaronder 
Zorgnet Vlaanderen. Eén van zijn kern-
doelstellingen is de vertegenwoordiging 
van de social profit in het sociaal overleg 
op Vlaams niveau. Met de overdracht 
van bevoegdheden naar Vlaanderen in 
het kader van de zesde staatshervor-
ming, staat Verso op een kantelmoment.

“De staatshervorming heeft ingrijpen-
de gevolgen voor de socialprofitsector”, 
beaamt Bruno Aerts. “Zo stijgt het aan-
deel van het domein Welzijn, Volksge-

zondheid en Gezin (WVG) in de Vlaamse 
begroting van 14,5% naar 27,4%, vooral 
door de overheveling van de ouderen-
zorg en de gezinsbijslagen. De nieuwe 
bevoegdheden ‘arbeidsmarkt’ zijn goed 
voor 4,2 miljard euro budget. Om die 
nieuwe bevoegdheden en budgetten 
mee te beheren, wordt het Vlaams so-
ciaal overleg hertekend. Zo komt er een 
nieuw overlegcomité voor het beleids-
domein WVG. Het is voor Verso erg be-
langrijk om mee aan tafel te zitten, want 
er staat veel op het spel.”



de SERV, maar niet in de overlegfunctie. 
De overlegfunctie wordt momenteel in-
gevuld door de leden van het dagelijks 
bestuur en Verso maakt hiervan geen 
deel uit. Dat SERV-overleg heeft vaak 
een politieke impact. Dat Verso hierin 
geen plaats heeft, is niet naar de geest 
van het decreet. Verso vertegenwoordigt 
ondertussen een sector met 370.000 
werknemers in Vlaanderen, goed voor 
17% van de arbeidsmarkt. Dat onze stem 
gehoord zou worden, is niet meer dan 
logisch. Andere partners in het overleg 
vrezen dat onze aanwezigheid tot een 
moeilijker besluitvorming zou leiden, 
maar in wezen gaat het natuurlijk om 
machtsposities die verdedigd worden. 
Het is nodig dat de socialprofitwerkge-
vers op alle niveaus vertegenwoordigd 
worden, bijvoorbeeld als het gaat over 
het banenpact”, stelt Bruno Aerts.

Klaartje Theunis is het daar volkomen 
mee eens. “Aan de overlegtafel bestaat 
er een bepaald evenwicht. En natuur-
lijk: hoe kleiner het aantal gespreks-
partners, hoe groter het stuk taart dat 
elk krijgt. Als socialprofitwerkgevers 
hebben we een eigen stem en eigen 
klemtonen. Voor ons is het onderne-
merschap belangrijk, maar evenzeer de 
‘warme samenleving’. Uiteindelijk is het 
de Vlaamse regering die beslist hoe de 
organen van de SERV en de VDAB wor-
den samengesteld, maar dat gebeurt 
op voordracht van de sociale partners. 
Die moeten we dus overtuigen. Dat zou 
niet meer dan billijk zijn. 17% van de 
Vlaamse arbeidsmarkt is social profit: 
dat betekent één op de acht werkne-
mers. Kijken we naar de knelpuntberoe-
pen, dan spreken we over één op de vijf 
werknemers in de socialprofitsectoren. 
De social profit is goed voor 36% van de 
opleidingsinitiatieven van de VDAB. Als 
het over de inhoudelijke werking en de 
kerntaken van de VDAB gaat, dan moe-
ten de socialprofitwerkgevers daarom 
mee aan tafel zitten. Hoe belangrijk 
dat is werd onlangs nog duidelijk, toen 
bleek dat het aantal zij-instromers in de 
verpleegkunde substantieel is gedaald 

door de beslissing van de VDAB om in 
de budgetten hiervoor te schrappen. 
Er is onvoldoende nagedacht over de  
gevolgen.”

Onze stem laten horen
Eén van de belangrijke discussies in 
het Vlaams sociaal overleg de komende 
maanden en jaren wordt het doelgroe-
penbeleid. Minister Muyters van Werk 
heeft daarover al een conceptnota voor-
gesteld in de Vlaamse regering. 

“Vlaanderen wil voortaan inzetten op 
drie doelgroepen voor het toeken-
nen van RSZ-kortingen”, licht Klaartje 
Theunis toe. “Die doelgroepen zijn de 
jongeren onder de 25 jaar zonder diplo-
ma hoger onderwijs; de personen met 
een arbeidshandicap; en ten derde alle 
55-plussers. Op zich is daar niets op 
tegen. Maar het betekent wel dat alle 
andere bestaande “geregionaliseerde” 
doelgroepkortingen worden afgeschaft! 
Ziekenhuizen hebben bijvoorbeeld sterk 
geïnvesteerd in het mentorschap om 
intreders en stagiairs te begeleiden. De 
steun daarvoor zou helemaal kunnen 
wegvallen. Ook de geplande regulari-
sering van de gesco’s in de ouderenzorg 
moet onder goede voorwaarden kunnen 
gebeuren. Er is dringend damage con-
trol nodig. Daarom moet Verso mee het 
Vlaamse verhaal kunnen schrijven.”

“De onduidelijkheid is inderdaad groot”, 
zegt Bruno Aerts. “Voortaan zouden 
alleen nog de drie doelgroepkortingen 
spelen. Dat zou betekenen dat ook de 
ondersteuning van langdurig werkzoe-
kenden wordt afgeschaft. De minister 
zegt dat er iets in de plaats zal komen, 
maar hij zegt niet wat. De impact op de 
socialprofitsector kan groot zijn. Nog-
maals: dat men voortaan met prioritaire 
doelgroepen werkt, is positief. De cate-
gorie van 55-plussers is zeker in Vlaan-
deren een groot probleem. Maar dat de 
brede social profit van deze doelgroep-
korting uitgesloten wordt, kan niet. Want 
dan dreigt het gevaar dat oudere werk-
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Klaartje Theunis en Bruno 
Aerts: "Staat Vlaanderen 
voor goed en behoorlijk 
bestuur? Dit is de kans 
om het te tonen. We roe-
pen alle sociale partners 
en alle regeringsleden op 
om de bestaande onge-
lijkheden op te heffen en 
al zeker geen nieuwe dis-
criminaties in te voeren.”

“Ook de inbreng van de socialpro-
fitwerkgevers in het bredere sociaal 
overleg is cruciaal voor de toekomst. 
De hertekening en herschikking in de 
Sociaal-Economische Raad Vlaanderen 
(SERV), het Vlaams Economisch Soci-
aal Overlegcomité (VESOC) en de VDAB 
– allemaal organen waarin het sociaal 
overleg wordt gevoerd – bieden een 
uitgelezen kans om volwaardig aan het 
overleg te kunnen deelnemen. Decre-
taal heeft de SERV een advies- en een 
overlegfunctie. Vandaag wordt Verso ten 
volle betrokken in de adviesfunctie van 
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nemers verschillend behandeld zullen 
worden naargelang  de sector waarin ze 
werken. Kun je je het al voorstellen dat 
een informaticus van 56 jaar in de com-
merciële sector en in de gezinszorg wél 
ondersteuning zou krijgen en zijn colle-
ga in een ziekenhuis of een voorziening 
voor personen met een beperking niet? 
Hoe valt dat juridisch te rijmen? Een 
doelgroepenbeleid, akkoord. Maar dan 
zonder discriminaties die juridisch aan-
vechtbaar zijn.”

“We moeten ervoor zorgen dat het nieu-
we Vlaamse beleid meteen goed zit”, be-
pleit Klaartje Theunis. “Vlaanderen staat 
voor goed en behoorlijk bestuur? Dit is 
de kans om het te tonen. We roepen alle 
sociale partners en alle regeringsleden 
op om de bestaande ongelijkheden op 
te heffen en al zeker geen nieuwe dis-
criminaties in te voeren. Het gaat hier 
niet alleen om middelen, maar in de 
eerste plaats om mensen en om dienst-
verlening. Verdwijnt de steun voor de 
gesco’s, dan zal dat banen kosten of op 
de dienstverlening wegen. Het enige al-
ternatief is het doorschuiven van de fac-
tuur  naar de cliënten, de bewoners en 
de patiënten. Dat willen we niet, want de 
toegankelijkheid van de zorg moet gega-
randeerd blijven. Het straffe is dat onze 
argumenten vermoedelijk gehoor vin-
den bij de sociale partners en de politici, 
als we ze tenminste naar voren kunnen 
brengen op de overlegplatformen waar 
de beslissingen genomen worden. Als je 
niet aanwezig bent in die overlegorga-
nen, dan bestaat het gevaar dat - als het 
erop aankomt - elk naar zijn eigen por-
temonnee kijkt. Dit is geen verhaal van 
zij tegen wij; voor 95% scharen we ons 
achter de stellingen van de werkgevers 
in het sociaal overleg. Wij zijn uit op sa-
menwerking, vanuit onze eigenheid en 
de specifieke socialprofitdynamiek.”

Sociaal ondernemen
“Een ander belangrijk thema is de ver-
zilvering van onze medewerkers”, zegt 
Klaartje Theunis. “Geen enkele andere 
sector is zo afhankelijk van zijn mede-
werkers als de zorgsector. We moeten 
dat werk dan ook werkbaar houden en 
ernaar streven dat mensen voor de zorg 
blijven kiezen. We kunnen dat niet door 
een hoge verloning aan te bieden. We 
moeten andere troeven uitspelen. Wer-
ken met mensen en voor mensen geeft 

heel veel voldoening. Dat is onze kracht. 
Hierin moeten we verder excelleren en 
sterk innoveren.”

“Verso ondersteunt het sociaal onder-
nemerschap”, zegt Bruno Aerts. “Gere-
geld leggen wij ons oor te luisteren bij 
de federaties. Zo hebben we in voorbe-
reiding op het vorige VIA-akkoord een 
enquête georganiseerd bij onze leden. 
En vorig jaar hebben we een ronde van 
Vlaanderen gedaan bij alle aangesloten 
federaties. Uit dat overleg komen een 
aantal thema’s naar boven die voor de 
toekomst belangrijk zijn: HR, innovatie, 
goed bestuur, het opvolgen van wat op 
Europees niveau gebeurt... Op het vlak 
van HR hebben we sinds kort de website 
HR-wijs, die heel goed ontvangen wordt. 
Vooral kleinere voorzieningen met be-
perkte middelen kunnen ermee aan de 
slag. Zo hoeft niet elke organisatie het 
warm water uit te vinden.”

En welke accenten wil de nieuwe voor-
zitter leggen? “Daar is het nog veel te 
vroeg voor”, lacht Klaartje Theunis. “Ik 
ben pas enkele weken in functie als 
voorzitter. Een drastische koerswijzi-
ging is sowieso niet aan de orde. Wel 
wil ik me samen met Bruno en het hele 
bestuur inzetten om een volwaardige 
sociale partner te worden. Wij zijn niet 
de ‘softies van de sociale sector’, neen, 
wij zijn een sterke economische kracht 
die iets betekent in Vlaanderen. Ik wil de 
kracht en de eigenheid van het sociaal 
ondernemerschap in de verf zetten. We 
kunnen bogen op een lange traditie met 
een sterk engagement en heel veel vrij-
willigerswerk, maar de jongste decennia 
is de social profit geprofessionaliseerd. 
Het sociale aspect blijft belangrijk, maar 
ook de corporate governance wordt gere-
aliseerd. Dat mag meer onder de aan-
dacht gebracht worden. Ik wil verder 
bouwen op het mooie werk dat Verso al 
gerealiseerd heeft.”

“Ik vond jouw pleidooi bij je aanstelling 
als voorzitter een erg mooi statement”, 
zegt Bruno Aerts. “Je had het over de 
grote diversiteit in de socialprofitsector 
en over de kansen om kennis uit te wis-
selen en aan kruisbestuiving te doen.”

“Ja, dat klopt. Ik hecht veel belang aan 
samenwerking over de muurtjes heen”, 
beaamt Klaartje Theunis. “Verso is een 
platform waarin alle socialprofitpart-

ners elkaar in alle veiligheid kunnen 
ontmoeten. Ik geloof in een krachten-
bundeling. Niet vanuit een defensieve 
houding, maar vanuit onze kracht. Sa-
menwerken in netwerken: de zorgsec-
tor is een mooi voorbeeld van de meer-
waarde die dat kan opleveren.”

“Voorts blijft Verso uiteraard inzetten 
op zijn kerntaken”, vult Bruno Aerts 
aan. “Intersectoraal komen wij met een 
eensgezinde visie naar buiten. We heb-
ben ondertussen vier sociale akkoorden 
mee afgesloten, waarbij de social profit 
met één stem sprak, over alle paritaire 
comités heen. Zo kunnen wij samen het 
verschil maken en wegen op de besluit-
vorming.”

Epiloog
Bij het ter perse gaan van dit artikel ver-
nemen we dat er een princiepsakkoord 
bereikt werd over de hersamenstelling 
van de VDAB. In de toekomst zouden 
alle samenstellende partners van de 
SERV in het bestuur van de VDAB wor-
den opgenomen. Aan werkgeverskant 
betekent dit dat voortaan naast VOKA en 
UNIZO ook de Boerenbond en Verso hun 
plaats en rol zullen kunnen opnemen in 
het bestuur van de VDAB. Zo zullen de 
socialprofitwerkgevers direct betrok-
ken worden bij de regie over zowel de 
organisatie van de arbeidsbemiddeling 
als over de begeleiding en opleiding van 
werkzoekenden en werknemers met 
het oog op een duurzame inschakeling 
in de arbeidsmarkt. Het is nu uitkijken 
naar de benoemingsbesluiten die deze 
hernieuwde samenstelling vorm moe-
ten geven.

Ook over de principes voor het op te rich-
ten Vlaams Overlegcomité WVG heeft 
recent heel wat afstemming plaatsge-
vonden, zowel over de missie als over 
de structuur en over de samenstelling. 
Het laatste woord hierover is nog niet 
gezegd, maar verwacht wordt dat de be-
sluitvorming over dit Vlaams overlegco-
mité nu in een stroomversnelling komt.
De voortgang in beide dossiers kan een 
belangrijke doorbraak inhouden op de 
weg naar een evenwichtige vertegen-
woordiging van alle partners in de diver-
se organen van het sociaal-economisch 
overleg in Vlaanderen.
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Wereldwijd zien we steeds meer men-
sen met een langdurige zorg- of onder-
steuningsvraag. Zij hebben niet alleen 
nood aan gezondheidszorg, maar ook 
aan welzijnszorg, een aangepaste socia-
le bescherming, cultuur, sport, huisves-
ting, ruimtelijke ordening, tewerkstel-
ling, een aanvaardbaar inkomen… Het 
is belangrijk dat zij hun leven kunnen 
inrichten, sociale netwerken kunnen 
uitbouwen en volop kunnen participeren 
aan de samenleving.

De huidige complexe, langdurige zorg 
en ondersteuning in Vlaanderen is nog 
te veel aanbodgestuurd in plaats van 
persoonsgericht, te gefragmenteerd 
in plaats van geïntegreerd en te sterk 
georiënteerd op ziekte en genezing in 
plaats van op gezondheid en levenskwa-
liteit. De zesde staatshervorming is hét 
moment om daaraan iets te veranderen. 
Vlaanderen krijgt een aantal hefbomen 
in handen die kansen bieden voor een in-
tegraal beleid en ontschotting in de zorg. 
En die mogen we niet laten schieten.

We hebben nood aan een ander orga-
nisatiemodel, dat de cliënt centraal 
plaatst en hem meerwaarde biedt. Al-
leen door intensief samen te werken in 
een netwerk zullen de zorg- en welzijn-
sactoren daartoe in staat zijn.

Dit boek wil beleidsmakers, bestuurders 
en directies van zorg- en welzijnsvoor-
zieningen laten kennismaken met ener-
zijds de bestaande meningen, inzichten 
en verwachtingen rond de langdurige 
zorg en ondersteuning, en anderzijds 
met het door Zorgnet Vlaanderen ont-
wikkeld design van netwerkzorg, afge-
toetst met de leden uit het werkveld.

Na het lezen van dit boek zal u overtuigd 
zijn dat samenwerken in netwerken 
voor langdurige zorg en ondersteuning 
niet langer gezien kan worden als een 
mogelijkheid, maar als een dringende  
noodzaak.

Netwerkzorg is uitgegeven bij ACCO en 
kost 25,00 euro. Speciaal voor Zorg-

WAT MAAKT DIT BOEK ZO BIJZONDER?
1. Bevat de toekomstvisie van toonaan-

gevende organisaties en personen uit 
de zorg

2. Boordevol kritische analyses en cij-
fermateriaal van de doelgroep

3. Doet de hele huidige zorgorganisatie 
kantelen

netwerkZorg
Een nieuw organisatieconcept voor personen met  
een complexe, langdurige zorg- en ondersteuningsvraag.
Bernadette Van Den Heuvel, red.

De Vereniging voor Social Profit On-
dernemingen (Verso) is de intersec-
torale werkgeversorganisatie voor de 
socialprofitsector in Vlaanderen. Verso 
groepeert achttien federaties, actief in 
de gezondheids- en welzijnssector, de 
socio culturele sector, het onderwijs en 
de sector van de aangepaste tewerkstel-
ling. Samen staan zij in voor 14.000 pri-
vate en publieke vestigingen en 372.000 
arbeidsplaatsen. Zorgnet Vlaanderen is 
ook lid van Verso.

Als werkgeversorganisatie neemt Verso 
deel aan het sociaal-economisch over-
leg in Vlaanderen. Op sectoraal niveau 
zijn het de leden zelf die zetelen in de 
paritaire overlegorganen, maar op in-
tersectoraal niveau verdedigt Verso het 
standpunt van de aangesloten federa-
ties. Dat gebeurt bijvoorbeeld binnen de 
Sociaal-Economische Raad Vlaanderen 
(SERV), het Vlaams Economisch Soci-
aal Overlegcomité (VESOC) of tijdens 
de vijfjaarlijkse Vlaamse Intersectorale  

Akkoorden voor de social profit (VIA).

Verso ondersteunt ook het sociaal on-
dernemerschap. Zo heeft ze een dienst-
verlening voor socialprofitwerkgevers op 
het vlak van medewerkersbeleid. Meer 
informatie over het Jobkanaal-project en 
HRwijs vindt u op www.verso-net.be.

Landsbond van Liberale Mutualiteiten – Nederlandstalige Ziekenfondsen // Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen //  Landsbond 
van de Onafhankelijke Ziekenfondsen // Medisch-sociale sector in dialoog // Rode Kruis-Vlaanderen  // Socialistische Vereniging 
van Vlaamse Gezondheidsvoorzieningen // Sociare - Socioculturele Werkgeversfederatie // Solidariteit voor het Gezin // SOM - 
Federatie van Sociale Ondernemingen  // Vereniging van de Diensten voor Gezinszorg van de Vlaamse   Gemeenschap // Vlaams 
Secretariaat van het Katholiek Onderwijs  // Vlaamse Christelijke Mutualiteiten  // Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen 
// Vlaamse Socialistische Ziekenfondsen // Vlaams Welzijnsverbond // Wit-Gele Kruis Vlaanderen // Zorgnet Vlaanderen

Wat is Verso?

Wie zijn de leden van Verso?

wijzer biedt uitgeverij ACCO 10% kor-
ting en gratis verzending als je voor 
2 april 2015 bestelt via www.acco.be/ 
netwerkzorg en gebruikmaakt van de 
code ZVNZ10GZ0203.

Voor meer informatie over het boek, zie 
ook www.youtube.com/zorgnetvlaanderen
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Een van de voordelen van de vergrij-
zing is dat kwetsbare ouderen meer 
aandacht krijgen. Nieuwe technologie 
en instrumenten worden ontwikkeld 
en ook ethische vraagstukken krijgen 
meer ruimte. Zo schreef de Koning 
Boudewijnstichting een projectoproep 
‘Zilverzacht ziekenhuis’ uit. De mede-
werkers van de afdeling psychogeri-
atrie van PC Zoete Nood Gods pakten 
het creatief aan. Hun project ‘Wat als... 
moeten niet bestond’ versterkt de au-
tonomie van cliënten.

Een ziekenhuisopname kan heel in-
grijpend zijn. Ouderen worden uit hun 
vertrouwde omgeving weggehaald en 
verliezen onvermijdelijk een stukje pri-
vacy en zelfstandigheid. Ze moeten zich 
aanpassen aan het ritme van het zie-
kenhuis en aan mensen die hen vreemd 
zijn. Uiteraard gebeurt dat met de beste 
bedoelingen en vaart hun gezondheid er 
meestal wel bij. Toch kan een zieken-
huisopname zowel fysisch, psychisch 
als sociaal zwaar doorwegen. De pro-
jectoproep ‘Zilverzacht ziekenhuis’ van 
de Koning Boudewijnstichting vestigt 
de aandacht op die kwetsbaarheid, met 
de nadruk op een ethische benadering 
veeleer dan op instrumentele oplossin-

gen. Zeven projecten werden goedge-
keurd, waaronder dat van de afdeling 
Theresia (psychogeriatrie) van het psy-
chiatrisch ziekenhuis Zoete Nood Gods 
in Lede.

“De kracht van het idee was dat het bot-
tom-up groeide”, zegt An Staels, direc-

ZORGETHIEK

‘ZILVERZACHT ZIEKENHUIS’ VRAAGT AANDACHT VOOR  
MEER PARTICIPATIE VAN OUDEREN IN ZIEKENHUIZEN

“we moeten kunnen loslaten  
en oudere mensen terug  
meer autonomie geven”

teur patiëntenzorg. “Op een dag kwam 
een aantal medewerkers met het voor-
stel om ons met de psychogeriatrische 
afdeling in te schrijven voor het project 
‘Zilverzacht ziekenhuis’. Het basisidee 
was simpel: we stelden vast dat we heel 
vaak het woord ‘moeten’ gebruikten. 
Mensen ‘moeten’ van alles in een zie-
kenhuis. ‘Kom, we moeten gaan eten.’ 
‘Vooruit, we moeten gaan slapen.’ Waar-
om ‘moet’ alles? Waarom ‘mag’ het niet 
gewoon? Geïnspireerd door het bekende 
tv-programma wilden we de proef op 
de som nemen: ‘Wat als... moeten niet 
bestond.’ De Koning Boudewijnstichting 
was meteen enthousiast over ons idee. 
Dankzij het project kregen we ook twee 
‘kritische vrienden’ toegewezen die ons 
traject mee zouden voeden en verster-
ken: Linus Vanlaere en Ignaas Devisch, 
beiden experten in de zorgethiek met 
een sterk palmares.”

“Iedereen op de afdeling werd bij het 
project betrokken: de zorgmedewer-
kers, het onderhoudspersoneel, de art-
sen... We begonnen met een brainstorm 
om te zien wat het schrappen van het 
woord ‘moeten’ zoal kon teweegbren-
gen. Al snel kwamen we uit bij diverse 
invalshoeken: de participatiegedachte 

uitbouwen en in de praktijk brengen, 
regels kritisch herzien en waar nodig 
afschaffen of bijsturen, ons oor te luis-
teren leggen bij cliënten en hun familie, 
ons taalgebruik aanpassen en effectief 
minder ‘moeten’ gebruiken. Uiteindelijk 
landden we bij wat warme zorg eigenlijk 
betekent: de cliënt als partner van de 

zorgverlener in plaats van de bestaan-
de ‘dualiteit’ van zorgverlener tegen-
over zorgvrager. De ethische reflectie 
was van meet af aan sterk aanwezig in 
dit project, mee dankzij de inbreng van 
de kritische vrienden, die coachend 
optraden en ons de nodige handvatten 
aanreikten. Zij stimuleerden ons bij-
voorbeeld om de afdelingsregels en het 
huishoudreglement ook eens door die 
nieuwe bril te bekijken. Dat was heel 
verrassend en soms confronterend, 
maar vooral erg waardevol.”

Attitudeverandering
“Erg bijzonder aan dit project was daar-
naast dat het team zijn eigen weg kon 
uitstippelen, zonder hiërarchische stu-
ring. Het team kreeg de ruimte om zich 
kwetsbaar op te stellen en om zichzelf 
kritisch in vraag te stellen. We hebben 
bijvoorbeeld een tijdje geturfd hoe vaak 
we het woord ‘moeten’ eigenlijk gebrui-
ken. Dat maakte ons veel bewuster van 
ons taalgebruik. We beseften bovendien 
dat zelfs als we het woord moeten niet 
letterlijk gebruiken, we toch vaak een 
houding aannemen die de afhankelijk-
heid van de cliënt bevestigt. Zeker op 
een afdeling ouderenpsychiatrie is dat 
gevaar zeer reëel. We zijn allemaal voor 
meer autonomie voor de cliënt, maar 
uit onze woorden en uit onze houding 
spreekt soms het tegendeel. Nu we ons 
hiervan bewust zijn, veranderen we ons 
taalgebruik en onze houding. We gaan 
bijvoorbeeld veel meer in overleg met 
de mensen. We leggen ook meer uit 
waarom iets gebeurt of waarom iets no-
dig is. We maken ons er niet meer vanaf 
met een ‘omdat het nu eenmaal zo is’. 
Die attitudeverandering is belangrijk.”

“Regels en afspraken werden in vraag 
gesteld. We hebben de al vele jaren be-
staande bezoekuren getoetst bij de cli-
enten en hun familie en we zijn daar nu 
veel flexibeler in, tot tevredenheid van 

“We moeten kunnen loslaten, creatieve oplossingen 
zoeken, andere manieren van werken uitproberen... 
Het geeft heel veel voldoening als je dat samen met de 
cliënten en de familie kunt doen. Je geeft mensen veel 
meer controle en betrokkenheid.”
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alle partijen. We hebben de afspraken 
over maaltijden herzien. Die waren he-
lemaal vanuit de zorgorganisatie opge-
steld, zonder stil te staan bij de wensen 
van de cliënten. Hier en daar hebben we 
dat bijgestuurd. En neen, de zorgorgani-
satie komt daardoor niet in het gedrang. 
Als je de dingen kritisch bekijkt, dan 
besef je hoeveel dingen je doet ‘omdat 
we het nu eenmaal altijd zo gedaan 
hebben’. We moeten kunnen loslaten, 
creatieve oplossingen zoeken, andere 
manieren van werken uitproberen... Het 
geeft heel veel voldoening als je dat sa-
men met de cliënten en de familie kunt 
doen. Je geeft mensen veel meer con-
trole en betrokkenheid.”

Zilverzacht overleg
“Het project vanuit de KBS is nu afge-
rond. De evaluatie is bijzonder gunstig. 
We hebben afgesproken om wat we ge-
leerd hebben door te geven aan de an-
dere afdelingen. Niet onder de noemer 
‘zilverzacht’ natuurlijk, maar vanuit de 
keuze voor warme zorg. Je kunt niet zo-
maar copy-paste doen, maar je kunt wel 
de attitude doorgeven. Ook op de eigen 
afdelingen blijven we alert. Eén keer per 
maand houden we een zilverzacht over-
leg. De bedoeling is om onszelf te blijven 
evalueren en acties in het jaarplan op te 
nemen. We blijven ook open staan voor 
vragen en suggesties van cliënten en hun 
familie. Zo staat nu de vraag op de agen-
da hoe we Skype kunnen introduceren in 
het ziekenhuis, zodat cliënten en hun fa-
milie kunnen beeldbellen. De insteek is 
ethisch, maar de uitwerking is erg prak-
tisch. De acties komen vanuit het werk-
veld of van de cliënten, niet vanuit de di-
rectie. Dat geeft extra motivatie.”

Herbekijk ook de reportage van 
Z-Health  care over het project van  
UZ Gent:  
www.youtube.com/zorgnetvlaanderen

An Staels: “We zijn allemaal voor meer 
autonomie voor de cliënt, maar uit onze 
woorden en uit onze houding spreekt soms 
het tegendeel. Nu we ons hiervan bewust 
zijn, veranderen we ons taalgebruik en 
onze houding.”
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De financiële situatie van de woon-
zorgcentra in Vlaanderen is behoorlijk 
goed. Veel reden tot juichen is er echter 
niet. De voorzieningen zetten de tering 
naar de nering, maar de komende jaren 
moet er flink geïnvesteerd worden om 
het bestaande patrimonium op peil te 
houden. En dan zwijgen we nog over 
de nood aan bijkomende woongele-
genheden door de vergrijzing. Het zijn 
enkele van de conclusies uit de nieuwe  
MARA-studie.

“Voor het negende jaar op rij maken we 
de MARA-studie”, zegt Renaat Van Der 
Stock van de studiedienst van Belfius. 
“177 woonzorgcentra werken eraan 
mee. In de loop der jaren is de studie 
steeds verder verfijnd. De voorzienin-
gen werken meer en meer volgens de-
zelfde boekhoudkundige afspraken. Dat 
maakt het vergelijken van de gegevens 
eenvoudiger en transparanter. MARA 
maakt een doorlichting van de balans, 
de resultatenrekening, de investeringen, 
de opbrengsten uit de dagprijs en het  
RIZIV, de zorgzwaarte, de personeelsge-
gevens, de activiteiten enzovoort.”

“Op die manier krijgen we een totaal-
beeld van de financiële stromen”, vertelt 
stafmedewerker Clara Van den Broeck 
van Zorgnet Vlaanderen. “Door de lees-
bare manier waarop de studie gepresen-
teerd wordt, krijgen we bijvoorbeeld een 
zicht op het aandeel dat de gebruiker 
betaalt en datgene waarvoor de overheid 
tussenkomt. De MARA-studie bestaat uit 
twee delen. Er is de studie met de ge-
aggregeerde cijfers voor de hele sec-

MARA-STUDIE TOONT NOODZAAK  
TOT VERDERE INVESTERINGEN

woonzorgcentra zetten  
tering naar de nering

tor; daarnaast krijgt elke deelnemende 
organisatie een individuele positione-
ring tegenover de sector. Zo kunnen de 
woonzorgcentra zien hoe ze evolueren: 
behouden ze hun positie in de loop der 
jaren, dan betekent dit dat ze mee evo-
lueren met de sector.”

“De gegevens bevatten cruciale infor-
matie voor de directie en de raad van 
bestuur”, weet Ann Goossens, financieel 
adviseur van boekhoudkantoor Certacc. 
“Je krijgt meer inzicht in de eigen or-
ganisatie en je kunt benchmarken met 
andere voorzieningen. Als er ergens een 
afwijking is, dan kan dat een boekhoud-
kundige oorzaak hebben, maar er kan 
ook een dieperliggende reden zijn. Het 
is belangrijk daarin klaarheid te bren-
gen, want uiteindelijk gaat het over de 
kerncijfers van je organisatie.”

Op sectorniveau
Niet alleen de deelnemende woonzorg-
centra krijgen via MARA waardevolle in-
formatie, ook op sectorniveau zijn feiten 
en cijfers belangrijk.

“MARA is een dankbaar instrument voor 
Zorgnet Vlaanderen”, bevestigt Clara 
Van den Broeck. “Om beleid te voeren 
en standpunten in te nemen moet je 
over cijfergegevens beschikken. Heb je 
die niet, dan is jouw standpunt vaak op 
drijfzand gebaseerd. MARA is de enige 
steekproef van die omvang in België. 
Voorlopig doen alleen leden van Zorgnet 
Vlaanderen eraan mee. Ideaal zou zijn 
als ook openbare en commerciële voor-
zieningen eraan mee zouden werken. 

Vanuit enkele openbare woonzorgcentra 
is er alvast interesse.”

“Het maakt de oefening wel complexer”, 
merkt Renaat Van Der Stock op. “De cij-
fers van de openbare woonzorgcentra 
maken deel uit van het OCMW als groter 
geheel. Daaruit vergelijkbare gegevens 
halen is om meerdere redenen een zeer 
moeilijke oefening. De personeelssta-
tuten zijn er anders en er zijn bijzonder 
veel interne verrekeningen. Om soci-
aal-politieke redenen is het niet altijd 
haalbaar noodzakelijke verhogingen van 
dagprijzen door te voeren en er zijn de 
tussenkomsten van de gemeenten in het 
resultaat van het OCMW. Vergelijkingen 
blijven echter interessant, zeker nu de 
tendens naar verzelfstandiging is inge-
zet. 

Wat leert MARA?
“De balansen van de woonzorgcentra 
zijn door de band genomen gezond”, 
licht Renaat Van Der Stock toe. “Er is 
een degelijke solvabiliteit en liquiditeit. 
Er is een serieuze groei van het balans-
totaal, wat wijst op investeringen in  
infrastructuur.”

Ook de resultatenrekeningen zien er 
goed uit. Een belangrijk element is de 
verhouding van het overheidsaandeel 
tegenover de kost voor de bewoner in 
de dagprijs. De totale werkingskost van 
het verblijf in een woonzorgcentrum 
bedraagt momenteel 121,70 euro per 
dag. De overheid neemt daarvan meer 
dan 50% voor haar rekening. De bewo-

FINANCIEEL
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ner zelf betaalt dus minder dan de helft. 
Het aandeel van de overheid steeg jaar 
na jaar. In 2008 is de kanteling gemaakt: 
sindsdien bedraagt het aandeel van de 
overheid meer dan de helft. Dat is een 
belangrijk punt van maatschappelijke 
solidariteit. Om de betaalbaarheid voor 
bewoners onder controle te houden, 
dient de overheid het grootste deel van 
de kost te dragen.

De totale kost per dag stijgt overigens 
meer dan de inflatie. Dat komt vooral 
door de loonkost. Het aantal zorgme-
dewerkers per honderd bewoners is de 
jongste jaren duidelijk gestegen. Die 
groei kan verklaard worden door de 
stijgende zorgzwaarte in de woonzorg-
centra.

Opvallend is verder dat de dagprijs in 
veel woonzorgcentra stijgt. Dat ge-
beurt onder druk van de investeringen. 
Er zijn duidelijke regionale verschillen. 
Hoe meer in het centrum van het land, 
hoe hoger de prijs. Ook de kostprijs van 
de investeringen ligt daar hoger. We 
merken een soort van ‘psychologische’ 
grens van 60 euro voor de dagprijs. 
Voorzieningen proberen zo lang moge-
lijk onder die grens te blijven, maar een-
maal erboven is er minder een rem om 
nog verder te stijgen.”

Positieve resultaten
“De vzw-woonzorgcentra zetten duide-
lijk de tering naar de nering”, zegt Ann 
Goossens. “Over heel de sector ge-
nomen is er een positief resultaat van 

2,31%. Dat is niet veel, maar het geeft 
een beetje ademruimte voor de brood-
nodige investeringen. Let wel, die 2,31% 
is een gemiddelde, de mediaan is 1,92%. 
Dat zegt iets over de sector als geheel, 
maar de verschillen tussen de voor-
zieningen kunnen natuurlijk groot zijn, 
afhankelijk bijvoorbeeld van recente 
investeringen. Zo boeken 37 op de 167 
woonzorgcentra een negatief resultaat. 
Zo’n negatief resultaat is voor de mees-
te vzw-woonzorgcentra meestal tijde-
lijk. Zij nemen dan allerhande maatre-
gelen of ze vragen een aanpassing van 
hun dagprijs aan.”

“Uit de studie kunnen we ook afleiden 
dat de infrastructuur in de woonzorg-
centra veroudert”, vertelt Renaat Van 
Der Stock. “De sector moet voortdu-
rend verder blijven investeren om de 
leeftijdsstructuur van het patrimonium 
in stand te houden. En dan hebben we 
het nog niet over de vergrijzing die een 
uitbreiding van het aantal plaatsen zal 
noodzaken.”

Verschillen in kosten
“Een nieuw element in de MARA-stu-
die is de opsplitsing in de kosten voor 
wonen, leven, zorg en overheadkosten. 
Daar zitten behoorlijk grote verschillen 
tussen de voorzieningen. Bijvoorbeeld: 
de loonkost voor het administratief per-
soneel voor de laagste 10% voorzienin-
gen bedraagt 3,09 euro per dag, terwijl 
dat bij de hoogste 10% oploopt tot 11,06 
euro per dag. Een ander voorbeeld: de 
kosten voor het sociaal secretariaat 

variëren van 0,18 euro per dag tot 0,46 
euro per dag. Soms zijn die verschillen 
perfect te verklaren door een andere 
manier van boekhouding; daarom is 
het zo belangrijk om met de hele sector 
zo veel mogelijk dezelfde afspraken na 
te leven over de boekhouding. Certacc 
bereidt daarvoor samen met  Zorgnet 
Vlaanderen  een Handleiding Uniform 
Boekhouden (HUB) voor, wat de trans-
parantie nog meer ten goede zal ko-
men”, zegt Ann Goossens.

Waardevol instrument
“De MARA-analyse wordt hoe langer 
hoe meer een waardevol instrument 
voor elk woonzorgcentrum om zijn be-
leid te bepalen en te onderbouwen. De 
studie geeft inzicht in de diverse para-
meters die een invloed hebben op de 
dagprijs”, besluit Ann Goossens.

“Vergelijk het met een schipper met zijn 
boot op volle zee: de MARA-studie is de 
zeekaart die toont waar de boot zich be-
vindt en in welke richting hij moet varen 
om zijn doel te bereiken.”

“Op het niveau van Zorgnet Vlaande-
ren is MARA dan weer belangrijk om 
met cijfers in de hand het overleg met 
de overheid te kunnen aanvatten”, zegt 
Clara Van den Broeck. “Zeker nu de 
ouderenzorg werd overgeheveld naar 
Vlaanderen, is het noodzakelijk dat be-
leidsbeslissingen genomen worden op 
basis van reële gegevens.”

Ann Goossens, Clara Van den Broeck en Renaat Van Der Stock: 
“Een nieuw element in de MARA-studie is de opsplitsing in de 
kosten voor wonen, leven, zorg en overheadkosten. Daar zitten 
behoorlijk grote verschillen tussen de voorzieningen.”
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SAMENWERKING

EETEXPERT VZW VIERT  
15-JARIG BESTAAN

“de sleutel 
van het  

succes is  
samen
werking 

bottomup 
en evidence 

based”

Nog voor er met zoveel woorden spra-
ke was van ontschotting en samenwer-
king over de sectoren heen, toonde Eet-
expert vzw de weg. In samenwerking 
met alle actoren werkte het bottom-up 
en wetenschappelijk onderbouwd aan 
stappenplannen, beslissingsbomen en 
verwijslijsten. Dit jaar viert Eetexpert 
zijn vijftiende verjaardag. Directeur An 
Vandeputte was erbij van het eerste 
uur.

An Vandeputte: Toenmalig minister 
van Welzijn Mieke Vogels liet eind ja-
ren 1990 de hulpverlening voor mensen 
met een eetstoornis in kaart brengen. 
Enkele knelpunten kwamen naar bo-
ven: tijdige detectie, correcte doorver-
wijzing, de nood aan draaiboeken en 
multidisciplinaire stappenplannen... De  
Wereldgezondheidsorganisatie beveelt 
een continuüm van zorg aan. In de prak-
tijk stonden veel schotten dat continuüm 
in de weg. Zo werden peuters van 0 tot 3 
jaar opgevolgd door Kind en Gezin. Daar-
na viel een leemte, die later opgevuld 
werd door de Centra voor Leerlingenbe-
geleiding (CLB) tot de jongeren 15 jaar 
waren. Daarna volgde alweer een hiaat. 
Wat multidisciplinaire samenwerking 
betrof, waren er mooie praktijkvoorbeel-
den op de derde lijn, maar zo goed als 
niets op de eerste en de tweede lijn. Het 
onderzoek van Mieke Vogels leidde tot de 
oprichting van Eetexpert vzw om de hulp-
verlening structureel te verbeteren.

An Vandeputte: “We zijn actief op het  
gebied van preventie en vroegdetectie, in 

de eerste, tweede en derde lijn, én voor alle 
leeftijdsgroepen: van prenataal tot bejaard. 

Alle hulpverleners zijn op de een of andere 
manier met eetgedrag of gewicht bezig. Huis-

artsen, psychologen, diëtisten, medewerkers 
CLB, verpleegkundigen... Er is een grote bereid-

heid om samen te werken en te leren van elkaar. ”
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En waar staan we 15 jaar later?
Op het vlak van vroegdetectie zijn we 
met de CLB’s gaan praten. We hebben 
met hen een filter uitgewerkt om risi-
cojongeren tijdig te herkennen aan de 
hand van concrete criteria: lengtegroei, 
gewichtsevolutie, welbevinden, eetge-
drag, lichaamsbeleving ...

We hebben ook een verwijslijst voor 
zorgverleners gemaakt samen met alle 
betrokken partners, waaronder de Cen-
tra voor Geestelijke Gezondheidszorg. 
Heel snel volgde ook de eerste lijn: de 
CLB’s, de huisartsen, de diëtisten... 
We werken telkens bottom-up, zodat 
de afspraken breed gedragen worden. 
Bovendien vertrekken we vanuit een-
zelfde visie, zodat alles mooi op elkaar 
aansluit. Zo zijn gaandeweg multidisci-
plinaire netwerken gegroeid die kunnen 
terugvallen op heldere stappenplannen.

Wat is de rol van Eetexpert vandaag?
We hebben een kennisdesk ontwikkeld 
waarop alle hulpverleners een beroep 
kunnen doen. Ze hebben er directe toe-
gang tot wetenschappelijk onderbouwde 
nieuwe inzichten.  Wij maken ondersteu-
ningstools, zoals draaiboeken en beslis-
singsbomen. We hebben een uitgebreid 
vormingsaanbod en organiseren studie-
dagen, workshops en intervisie. Sinds 
kort bieden we ook e-lear nings aan: onli-
ne leerprogramma’s voor hulpverleners. 
Ten slotte is Eetexpert ook een helpdesk 
waar hulpverleners, beleidsactoren en 
pers terechtkunnen voor onderbouwd 
advies. Wij zijn de experts voor experts.

Door bottom-up vanuit de praktijk te 
werken heeft Eetexpert de ontschot-
ting tussen diverse sectoren als het 
ware avant-la-lettre gerealiseerd.
Dat klopt, hoewel dat nooit expliciet 
onze bedoeling was. Door op een rela-
tief klein domein te werken en alle acto-
ren samen te brengen, betrek je sowie-
so verschillende sectoren. We zijn actief 
op het gebied van preventie en vroegde-
tectie, in de eerste, tweede en derde lijn 
én voor alle leeftijdsgroepen: van pre-
nataal tot bejaard. Alle hulpverleners 
zijn op de een of andere manier met 
eetgedrag of gewicht bezig. Huisartsen, 
psychologen, diëtisten, medewerkers 
CLB, verpleegkundigen... Er is een grote 
bereidheid om samen te werken en van 
elkaar te leren. Wel botsen we soms op 
hindernissen: het delen van dossiers, 
het uitwisselen van informatie, overleg 
en het gebrek aan financiering ervan, 
enzovoort. Eetexpert vzw heeft vandaag 
contact met 4.000 hulpverleners en dat 
aantal groeit met de dag.

Hoe verklaart u het succes van de sa-
menwerking op het terrein?
Mensen zijn graag bereid om samen te 
werken aan kwaliteitsvolle zorg. Voor-
waarde is dat de samenwerking con-
creet is. Daarom besteden we veel aan-
dacht aan wat hen kan helpen in hun 
praktijk: slimme draaiboeken, beslis-
singsbomen en verwijshulp.

We hebben geleerd om te roeien met 
de riemen die we hebben. We zoeken 
win-winsituaties die een meerwaarde 
creëren, die we snel kunnen veranke-
ren en die kosten besparen. Een recent 
voorbeeld is onze samenwerking met 
Domus Medica. De lokale kwaliteits-
groepen (LOK’s) hadden al langer een 
aanbod rond obesitas, maar dat kwam 
moeizaam van de grond. Vanuit Eet-
expert hebben we aan het bestaande 
pakket concrete tools toegevoegd: een 
draaiboek obesitas voor huisartsen, een 
online beslissingsboom, een verwijs-
lijst en andere instrumenten. Dankzij 
die meerwaarde zijn de LOK-pakketten 
obesitas een echt succesnummer ge-
worden.

Hoe verloopt de samenwerking met de 
Centra voor Geestelijke Gezondheids-
zorg?
De CGG’s hebben het voordeel dat ze 
al multidisciplinair werken. Bovendien 
staan ze dicht bij kansengroepen, waar 
eetstoornissen vaker dan gemiddeld 
optreden. Er zijn echter regionale ver-
schillen. Zo toonde een onderzoek uit 
2006 dat er in Brussel een leemte was. 
We hebben toen met alle CGG’s in die 
regio contact gezocht en vorming ge-
geven, zodat ze hun zorgaanbod konden 
uitbreiden. Dat is goed gelukt. We heb-
ben ook al jaren een draaiboek op maat 
van de CGG’s en binnenkort komen er 
nog heel wat elektronische instrumen-
ten bij. Sommige CGG’s ontpoppen zich 
ondertussen zelf tot expertisecentra op 
het vlak van eetstoornissen. Zo kunnen 
zij regionaal de basishulpverlening voor 
eet- en gewichtsproblemen versterken.

Ook algemene en psychiatrische zie-
kenhuizen zijn partner van Eetexpert 
vzw?
We hebben vandaag een erg gespeci-
aliseerd en uitgebreid aanbod in onze 
ziekenhuizen. Het mooie is dat zij deel 
uitmaken van het netwerk van zorg rond 
eetproblematieken. De expertise van de 
gespecialiseerde ziekenhuizen delen we 
met partners uit de ambulante sector, 
de CGG’s, de minder gespecialiseer-
de ziekenhuizen enzovoort. Ik geloof in 
regionale getrapte zorg – de stepped 

care. Onderzoek toont dat hieraan nood 
is en de praktijk bewijst dat het werkt. 
Het werkt door de combinatie van bot-
tom-up praktijk en wetenschappelijke 
evidentie.

Voorlopig werkt Eetexpert niet struc-
tureel samen met de sector ouderen-
zorg?
Daarin zou binnenkort verandering 
kunnen komen. Ouderen kampen vaak 
met eetstoornissen. Ondervoeding is 
een gekend probleem. Op vraag van de 
Vlaamse overheid, die binnenkort een 
beheersovereenkomst zal uitschrijven, 
bereiden wij voedingsadviezen voor.

Over voedingsadviezen gesproken: 
soms lijkt het erop dat zulke adviezen 
heel tijdelijk zijn. Wat twintig jaar ge-
leden gold, is vandaag niet per se nog 
altijd waar?
Er zal altijd voedingsadvies gegeven 
worden en er zullen altijd goeroes op-
duiken. Eten is een beladen, nabij en 
emotioneel gegeven. Bovendien ver-
anderen voedingsadviezen omdat ook 
onze eetgewoonten veranderen. Rond 
1900 overleefden mensen grotendeels 
op aardappelen. Na de Tweede Wereld-
oorlog lag de klemtoon op genieten. De 
generatie erna werkte corrigerend: men 
ging calorieën tellen. Dat leidde echter 
tot eetstoornissen, waardoor de vol-
gende generatie meer ging inzetten op 
gezond leven, soms ook met te gezonde 
excessen. Vandaag promoten we goed 
eetgedrag met een gezonde structuur: 
om de drie uur iets eten. De kennis evo-
lueert, maar ook de smaak. Alle recen-
te kennis hebben we in november 2014 
gebundeld in het boek Groeiwijzer, dat 
gratis online beschikbaar is voor hulp-
verleners.

Als elke generatie de vorige corrigeert, 
wat mogen we de komende jaren dan 
verwachten?
Er lijken zich twee trends te onderschei-
den. De ene grijpt terug naar authentic 
food: de authentieke keuken die veel 
belang hecht aan de herkomst van ons 
voedsel, aan verbondenheid, aan kwe-
ken in de eigen tuin, zelf brood bakken, 
pure dingen en de lokale economie. Een 
andere trend is de smaakperfectie, al 
lijkt die wat op de terugweg. Hier gaat 
het om het uitbalanceren van smaken, 
zoals we dat bijvoorbeeld zagen in de 
moleculaire keuken. Maar wat altijd zal 
blijven is dát we eten en dat thuis samen 
eten gezellig en beschermend is.  
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COMMUNICATIE

Slechtnieuwsgesprekken kunnen de 
relatie tussen zorgverlener en patiënt 
maken of kraken. Kom op tegen Kanker 
peilde naar ervaringen van patiënten 
en zocht samen met artsen en andere 
zorgverleners naar good practices. Het 
resultaat is een folder met concrete 
aanbevelingen voor zorgverleners en 
ziekenhuizen. Hans Neefs van de stu-
diedienst van Kom op tegen Kanker 
geeft tekst en uitleg. 

“In augustus 2013 zijn we deze campag-
ne gestart met een oproep aan patiënten 
om hun ervaringen met slechtnieuwsge-
sprekken te delen”, vertelt Hans Neefs.

 “Slechtnieuwsgesprekken zijn een sleu-
telmoment in het behandelingstraject. 
De manier waarop ze verlopen, heeft 

KOM OP TEGEN KANKER GEEFT AANBEVELINGEN SLECHTNIEUWSGESPREKKEN

een slechtnieuwsgesprek  
is teamwerk

geneigd om hun verhaal te doen. Toch 
kunnen we niet blind zijn voor een aan-
tal knelpunten die vaak terugkeren. Let 
wel, het was nooit onze bedoeling om 
de zorgverleners met de vinger te wij-
zen. Wel wilden we de dialoog met de 
zorgverleners aangaan en samen kijken 
hoe we de slechtnieuwsgesprekken en 
de omstandigheden waarin ze verlopen, 
kunnen verbeteren. De positieve getui-
genissen gaven ook aan dat het zeker 
mogelijk is om slecht nieuws op een 
goede manier brengen, ook al blijft de 
boodschap confronterend. Samen met 
artsen, huisartsen, verpleegkundigen, 
psychologen, maatschappelijk werkers 
en zorgmanagers hebben we een aantal 
aanbevelingen gemaakt: voor zorgver-
leners, maar ook voor ziekenhuizen en 
voor het onderwijs.”

Plan het gesprek
Wat zijn nu de belangrijkste aanbevelin-
gen? “Een eerste tip is heel basic: plan 
het slechtnieuwsgesprek vooraf”, zegt 
Hans Neefs. “Zorg ervoor dat het op een 
rustig moment kan plaatsvinden, in een 
afgesloten lokaal en ongestoord door 
collega’s of telefoonoproepen. Patiën-
ten ergeren zich eraan als het gesprek 
niet in een rustige, serene omgeving kan 
plaatsvinden.”

“Voorts is het belangrijk de patiënt de 
raad te geven zich te laten vergezellen 
door een familielid of een vertrouwens-
persoon. De meerwaarde daarvan is 
groot, zowel om de boodschap te ont-
houden en te bevatten als om de emo-
ties te delen. Het is trouwens  goed om 
ook een tweede zorgverlener bij het 
gesprek te betrekken, bijvoorbeeld de 
oncologisch verpleegkundige die de pa-
tiënt verder zal begeleiden tijdens zijn 
behandeling. Die weet dan onmiddellijk 
wat er gezegd is en hoe de patiënt ge-
reageerd heeft en kan de patiënt nadien 
opvangen. Belangrijk is dat de arts de 
oncologisch verpleegkundige voorstelt 
aan de patiënt. Dat toont de goede sa-
menwerking in het zorgteam. Dat vergt 
natuurlijk wel wat organisatie.”

Wees duidelijk
“Naast de context van het gesprek – het 
tijdstip, de plaats, de betrokken perso-
nen –  hebben we ook over de medede-
ling zelf veel getuigenissen gekregen. 
Patiënten verkiezen helder taalgebruik, 
begrijpelijke woorden en duidelijkheid. 
Sommige artsen blijken het woord ‘kan-
ker’ zelfs niet in de mond te nemen. De 
patiënt hoort de term ‘myeloom’ vallen, 
komt thuis, zoekt op Google en beseft 
dan pas dat hij kanker heeft... Dat is 

“Mijn man lag op een tweepersoonskamer toen de chirurg binnenkwam. 
De chirurg stuurde mij naar buiten. En dan moet hij gezegd hebben: ‘Ik heb 
u geopereerd, uw kanker bekeken en gezien dat er niets meer aan te doen 
is.’ Mijn man was daarna echt in shock. Hij moest het toen nog zelf aan mij 
vertellen en ikzelf raakte ook helemaal overstuur. Waarom mocht ik niet 
bij mijn man blijven als er zo iets ergs moest verteld worden, en waarom 
moest zijn kamergenoot dat ook horen?”*

een grote impact op de verdere commu-
nicatie met de zorgverlener, op het ver-
trouwen van de patiënt in het zorgteam 
en op het verwerken van de boodschap 
door de patiënt en zijn familie.”

“Op nauwelijks enkele weken tijd kre-
gen we maar liefst 455 getuigenissen. 
Zowat de helft daarvan was negatief, 
22% positief en 29% schipperde er-
gens tussenin. Die verhouding moeten 
we wat relativeren: mensen met een 
slechte ervaring zijn wellicht sneller 

“Communicatie, en zeker  slechtnieuws-
communicatie, is teamwerk. Het is nooit 
alleen de verantwoordelijkheid van een 
individuele zorgverlener, maar van een 
heel team en zelfs het hele ziekenhuis. 
Het uiteindelijke rapport telt bijna 70 pa-
gina’s, maar we hebben de aanbevelin-
gen samengevat in een handige folder 
die eerstdaags verspreid wordt naar de 
ziekenhuizen. Op die manier hopen we 
dat de aanbevelingen ook in de praktijk 
zullen worden gebruikt.”



Hans Neefs: “Het heeft geen zin 
om snel van de diagnose op de 
behandeling over te schakelen. 
Een boodschap als ‘Ik heb goed 
nieuws en ik heb slecht nieuws.  
U hebt kanker, maar we kunnen 
de ziekte behandelen’ werkt niet.”
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wellicht uitzonderlijk, maar het gebeurt. 
Eerlijke en open communicatie is heel 
belangrijk. Tenminste, als de patiënt dat 
wil. Want juridisch is er ook een recht op 
niet-weten. Ook dat moeten we respec-
teren, al komt het weinig voor. Het mag 
zeker niet verward worden met een ver-
mijdende of ontkennende reactie van de 
patiënt bij de diagnosemededeling, wat 
wel regelmatig voorkomt. Dat betekent 
niet per se dat hij geen (verdere) infor-
matie over zijn toestand wil. Het kan ook 
gewoon een manier zijn om het slechte 
nieuws op dat moment te verwerken.”

“Mijn echtgenote kreeg slecht nieuws in 
het ziekenhuis. Toen het gesprek afge-
rond was, stelde de arts voor dat ze in de 
wachtkamer zou wachten tot hij de vol-
gende patiënt gezien had. Als ze dan nog 
vragen had, zou hij die dan beantwoorden. 
Daardoor kreeg mijn echtgenote de tijd om 
te bekomen en kon ze nadenken om haar 
vragen te formuleren. Proficiat voor de 
methode van deze arts.”*

“Elk slechtnieuwsgesprek begint overi-
gens met goed te luisteren naar de pa-
tiënt. Wat leeft er bij de patiënt, welke 
kennis heeft hij al, hoe voelt hij zich... 
Vraag expliciet hoeveel informatie de 
patiënt over zijn situatie wil. Daarna 
geef je als zorgverlener kort en bondig 
de boodschap. Besteed voldoende aan-
dacht aan de emoties van de patiënt. 
Geef met mondjesmaat meer informa-
tie, op het tempo van de patiënt: over de 
diagnose, de prognose en de behande-
lingsmogelijkheden.”
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“Het heeft geen zin om snel van de  
diagnose op de behandeling over te 
schakelen. Een boodschap als ‘Ik heb 
goed nieuws en slecht nieuws. U hebt 
kanker, maar we kunnen de ziekte be-
handelen’ werkt niet. Als de patiënt het 
woord kanker hoort, heeft hij even tijd 
nodig om die boodschap te verwerken. 
De arts kan de indruk krijgen dat hij ef-
ficiënt zijn verhaal doet, maar dat is niet 
zo. De patiënt hoort niet meer wat er ge-
zegd wordt, omdat hij volledig overmand 
wordt door zijn emoties.”

“Als het gesprek naar zijn einde loopt, 
is het goed om nog even de verdere 
stappen te bespreken. Plan een vervolg-
gesprek, bij voorkeur één of twee dagen 
later al. Dan komen er immers veel vra-
gen bij de patiënt naar boven. Zo kan 
een vertrouwensband groeien. Tijdens 
dat vervolggesprek kan de arts toetsen 
wat de patiënt uit het eerste gesprek 
onthouden heeft. Tijdens de verdere be-
handeling kan de oncologisch verpleeg-
kundige de eerste contactpersoon zijn.”

Communicatie is teamwerk
“Een belangrijk aandachtspunt is dat je 
als zorgverlener niet altijd vooraf kan 
inschatten welke informatie de patiënt 
als slecht nieuws ervaart. De slecht-
nieuwservaring blijft niet beperkt tot het 
gesprek over de diagnose, behandeling 
of prognose. Voor een darmkankerpati-

de verantwoordelijkheid van een heel 
zorgteam. Idealiter is er altijd iemand 
bereikbaar. Sommige artsen geven ge-
makkelijk hun telefoonnummer aan de 
patiënt, anderen vrezen dat dit tot over-
bevraging zal leiden. Maar je kan hier-
over ook afspraken maken binnen het 
team. Het is goed als elke patiënt een 
vertrouwenspersoon in het zorgteam 
heeft, die als eerste aanspreekpunt fun-
geert en wanneer nodig kan doorverwij-
zen naar een arts of een andere zorg-
verlener. Als een patiënt daarentegen 
altijd op een voicemail terechtkomt, dan 
raakt hij heel snel gefrustreerd.” 

“Ook de communicatie binnen het zorg-
team heeft een grote impact op de re-
latie met de patiënt. Zorgverleners die 
van elkaar niet weten of de diagnose al 
is gegeven: dat kan tot heel pijnlijke si-
tuaties leiden.”

artsen datgene wat ze aan de universi-
teit geleerd hebben, opnieuw verleren 
als ze niet goed begeleid worden door 
de stagemeester of als ze verkeerde rol-
modellen zien. Stagemeesters moeten 
beter worden omkaderd en meer ruim-
te krijgen, zodat ze de stagiairs echt als 
‘lerende mensen’ kunnen begeleiden 
in plaats van ze alleen in te zetten als 
werkkrachten.”

“Ook de rol van het ziekenhuis is be-
langrijk. Het is gemakkelijk om zorg-
verleners op te dragen empathisch te 
zijn, maar je moet het ook nog gedaan 
krijgen. Met de huidige werkdruk en het 
tijdsgebrek lopen artsen een groot risi-
co op een burn-out. Wie op de rand van 
een burn-out staat, kan geen empathie 
meer opbrengen voor zijn patiënten. 
Zorgverleners die kort na elkaar enke-
le slechtnieuwsgesprekken brengen, 
geven aan dat dit emotioneel veel van 
hen vraagt. Vaak kunnen ze met hun 
gevoelens nergens terecht. Het is ver-
keerd om dit af te doen met ‘dit hoort 
er nu eenmaal bij’. Op die manier werk 
je compassion fatigue in de hand. Inter-
visie kan een oplossing bieden. Hier en 
daar gebeurt dat gelukkig al, maar niet 
alle zorgverleners staan ervoor open. 
Elke zorgverlener zou ook het recht 
moeten hebben op individuele opvang 
en begeleiding. Leidinggevenden moe-
ten de draagkracht van de teamleden 
bewaken en er moet een policy zijn om 
de zorgverleners te ondersteunen wan-
neer zij het moeilijk hebben”, besluit 
Hans Neefs.

*De patiëntengetuigenissen komen uit het 
rapport ‘Slechtnieuwsgesprekken’ van 
Kom op tegen Kanker. Het volledige rap-
port en de flyer staan op
www.komoptegenkanker.be/slechtnieuws

“De arts die mij geopereerd heeft, heeft het zwaarste gesprek 
moeten voeren, en heeft dat voor mij goed aangepakt: betrok-
ken, geruststellend en nuchter tegelijk. Wat ik erg apprecieer-
de, is dat ze mij bij het eerste gesprek gezegd heeft dat ze mij 
twee dagen later opnieuw wou zien. Dat was om twee redenen 
goed: ik kon even nadenken, vragen voorbereiden... en ik had 
het gevoel dat zij mijn probleem belangrijk genoeg vond om 
tijd vrij te maken. De assistente/secretaresse deed haar werk 
ook prima, en dat is niet onbelangrijk. Ze nam haar tijd, uit-
te haar betrokkenheid. Beiden herhaalden dat ik hen steeds 
mocht contacteren als ik vragen had. Zeer positief.”*

“Ik zat recht op mijn bed en ik was alleen. Ik dacht dat de dokter kwam 
vertellen dat ik naar huis mocht. Ik had er nooit bij stilgestaan dat ik 
slecht nieuws zou krijgen, integendeel. Toen zei de arts: ‘Ja, je hebt kan-
ker en het ziet er niet goed uit. Ofwel is het een lymfoom, en dan heb je 70 
% kans, ofwel is het een carcinoom, en dan heb je 50% kans.’ Het werd 
letterlijk zwart voor mijn ogen. Ik zei tegen de dokter dat ik mij niet goed 
voelde. Hij zei gewoonweg dat dit normaal was, en hij verliet mijn kamer. 
Dat is het laatste wat ik mij herinner van dat moment. Ik heb daar nadien 
nog een hele tijd alleen gelegen, er is niemand bij mij geweest.”*

ent kan het nieuws dat hij een heel strikt 
dieet moet volgen hard aankomen, ter-
wijl die informatie door de arts bijna en 
passant gemeld wordt. Hetzelfde geldt 
voor de palliatieve patiënt die te horen 
krijgt dat hij die uitstap naar zee toch 
niet meer zal kunnen maken. Het lijkt 
onbelangrijk in het licht van het geheel, 
maar voor de patiënt kan het heel zwaar 
aankomen. Het is de opdracht van het 
hele team om daarop voorbereid te zijn 
en patiënten gepast op te vangen.”
“Communicatie met de patiënt is dus 

Opleiding voor artsen
“De huidige opleiding voor artsen be-
steedt gelukkig al meer aandacht aan 
communicatie en slechtnieuwsge-
sprekken. Voor de iets oudere genera-
tie is navorming over communicatie en 
interdisciplinair samenwerken geen 
overbodige luxe. Wij pleiten ervoor om 
dit verplicht in de accreditering voor 
artsen op te nemen. Een zwak punt in 
de opleiding vormt de stage, zo blijkt uit 
onderzoek. Het risico bestaat dat jonge 
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Oncoloog dr. Koen Van Eygen van az groeninge in Kortrijk 
werkte mee aan het rapport van Kom op tegen Kanker voor 
een betere slechtnieuwscommunicatie.

Dr. Koen Van Eygen: “Een slechtnieuwsgesprek komt meestal 
niet uit de lucht gevallen. Als arts heb je in de meeste gevallen 
al een hele weg afgelegd met de patiënt. Je kent elkaar al 
enigszins. Het is erg belangrijk om van in het begin eerlijk te 
zijn. Dat maakt het een stuk gemakkelijker, voor jezelf maar 
ook voor de patiënt. Speel je geen open kaart, bijvoorbeeld om 
de patiënt zogezegd ‘te sparen’, dan loop je een achterstand in 
communicatie op die je vaak niet meer kunt inhalen: patiën-
ten voelen zich wat bedrogen en het kan even duren voor het 
vertrouwen hersteld is.”

“In de praktijk weet de patiënt doorgaans vooraf dat er een 
slechtnieuwsgesprek zal volgen. Er zijn meestal onderzoeken 
voorafgegaan die telkens een stukje slecht nieuws of het ri-
sico daarop inhielden. Mensen groeien daar als het ware in. 
Op een bepaald moment zijn ze klaar voor het slechtnieuws-
gesprek. De allermoeilijkste gesprekken zijn die die totaal 
onverwacht komen. Gelukkig vormen die een minderheid. 
Heel belangrijk is de context. Waarom loopt het vaak mis met 
slechtnieuwsgesprekken? Omdat het gesprek niet gepland 
komt, omdat er geen afspraak voor gemaakt is, omdat de arts 
het nieuws rechtopstaand vertelt in de kamer van de patiënt, 
omdat er geen familie bij is, omdat er geen verpleegkundige 
aanwezig is, omdat de patiënt niet voorbereid is... Een goede 
planning is nodig om al die valkuilen te vermijden. Je kunt 
niets aan het toeval overlaten.” 

“Zelf probeer ik alle slechtnieuwsgesprekken te plannen, net 
zoals ik mijn consultaties plan, maar dan wel met meer tijd 
vrij. Ik reken doorgaans 20 tot 30 minuten voor een slecht-
nieuwsgesprek en ik zorg ervoor dat ik niet gestoord word. 
We vragen de patiënt om niet alleen te komen. Als het om een 

ONCOLOOG DR. KOEN VAN EyGEN

“open kaart spelen en je goed voorbereiden”
oudere patiënt gaat, dan stel ik meestal voor dat niet alleen 
de partner aanwezig is, maar ook een van de kinderen. Er is 
zo mogelijk ook telkens een verpleegkundige bij: een oncolo-
gische verpleegkundige of iemand van het palliatief support 
team. Die verpleegkundigen kunnen achteraf nog meer dui-
ding geven aan de patiënt.”

Checklist
“Slechtnieuwsgesprekken zijn teamwerk in az groeninge. Er 
is zelfs een checklist gemaakt om niets of niemand over het 
hoofd te zien. De sociale dienst moet op de hoogte zijn, de ver-
pleegkundigen op de afdeling, het palliatief support team... De 
zorg anno 2015 is niet langer een één-op-één-relatie. Zorg is 
teamwerk. Ook de huisarts brengen we op de hoogte.”

“Als zorgverlener moet je je altijd heel goed voorbereiden op 
een slechtnieuwsgesprek. Je moet de situatie van de patiënt 
goed kennen, zonder te hoeven zoeken in dossiers of op me-
dische beelden.”

“Eerlijkheid is essentieel. Hoe hard het nieuws soms ook aan-
komt, toch zijn de mensen je dankbaar als je eerlijk bent. Er 
is op dat vlak een enorme evolutie. Amper vijftien jaar geleden 
mocht je het woord ‘kanker’ of ‘niet-geneesbaar’ nauwelijks 
uitspreken. Dat was not done. Vandaag willen mensen duide-
lijkheid en eerlijkheid.”

“Wat ik wel vermijd, is om termijnen uit te spreken. Zelfs als 
de patiënt er expliciet om vraagt. Gewoon omdat we daarop 
geen zinnig antwoord kunnen geven. Hoe vaak komt het niet 
voor dat mensen zich plots weer beter gaan voelen als je een 
therapie definitief stopzet? De therapie maakt immers ook 
ziek. Wat is in dat geval de impact van de kanker en wat van de 
behandeling? Onmogelijk  te voorspellen. Ook daarin moeten 
we eerlijk zijn.”

Dr. Koen Van Eygen: 
“Slechtnieuwsgesprek-
ken zijn teamwerk in  
az groeninge. Er is zelfs 
een checklist gemaakt 
om niets of niemand 
over het hoofd te zien.”
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ETHIEK

Zorgvoorzieningen zijn waardegedre-
ven organisaties die een menswaardig 
antwoord zoeken op menselijke kwets-
baarheid. Om voorzieningen daar-
in te ondersteunen, richtte Zorgnet 
Vlaanderen de WGO-Academie op voor 
WaardeGedreven Ondernemen. Eind 
november 2014 vond de kick-off plaats 
met de conferentie ‘Met de botten in 
de modder’. Binnenkort volgen een le-
zingenreeks en workshops. Wij gingen 
alvast even luisteren bij directeur Paul 
Ongenaert van de Taborgroep. Hoe 
brengt de Taborgroep zijn veelbeloven-
de baseline ‘waardegericht onderne-
men’ in de praktijk?

Paul Ongenaert: De Taborgroep is een 
netwerk van organisaties uit de wel-
zijns- en gezondheidszorg en het onder-
wijs. ‘Taborgroep versterkt waardege-
richt ondernemen’, luidt onze baseline. 
Die aandacht voor waarden is wat ons 
bindt. Ons gedachtegoed is verankerd in 
de erfenis van de Zusters van Liefde van 
Jezus en Maria (zie kaderstuk, nvdr). In 
de jaren 1990 is de missie van de zusters 
vertaald in zeven ankerpunten: solidari-
teit, gastvrijheid, evenwaardigheid, open-
heid, kwaliteit, soberheid en innovatie.
Als waardegerichte organisatie werkt 
de Taborgroep vanuit empathie, integri-
teit en duurzaamheid. 

Empathie betekent dat je niet enkel ob-
serveert, maar dat je je inleeft in het 
standpunt van de ander. Dat geldt zowel 
voor de patiënt in het ziekenhuis als voor 
de bewoner in het woonzorgcentrum en 
de leerling in de school. We proberen 
altijd te kijken door de bril van de cliënt. 
Dat is de basis. Zonder empathie geen 
goede zorg.
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WGO-ACADEMIE ONDERSTEUNT ORGANISATIES IN WAARDEGEDREVEN ONDERNEMEN

“empathie, integriteit  
en duurzaamheid:  

daar staan wij voor”

Empathie is evenwel maar de eerste 
stap. We mogen niet blijven steken in 
medelijden en medeleven. Vanuit em-
pathie weet je wat je te doen staat. In-
tegriteit betekent dat je het ook effec-
tief doet. Integriteit is actiegericht. Je 
mag ons afrekenen op wat we doen. 
Natuurlijk maken wij ook wel eens een 
uitschuiver. Of zitten we geklemd in een  
dilemma, bijvoorbeeld door econo-
mische beperkingen. Dan moeten we 
ethisch overwogen keuzes maken.

Ook onze derde pijler duurzaamheid is 
geen hol begrip. Duurzaamheid gaat 
verder dan het louter ecologische. We 
willen duurzaam zijn in onze relaties. 
We gaan duurzaam op weg met onze 
cliënten en met onze medewerkers en 
nemen onze maatschappelijke verant-
woordelijkheid ernstig. Om een con-
creet voorbeeld te geven: de stad Gent 
heeft een oproep gedaan om meer ca-
paciteit te creëren in het basisonder-
wijs in kansarme buurten. Welnu, met 
basisschool De Mozaïek hebben we die 
uitdaging in niet zo evidente omstan-
digheden toch bewust opgenomen. We 
hadden net zo goed achterover kun-
nen leunen, maar we hebben voor de 
moeilijke weg gekozen, infrastructuur 
gebouwd en plaatsen bij gemaakt. Dat 
heeft overigens een prachtige dynamiek 
op gang gebracht in de school en in de 
samenwerking met de stad. Zo hebben 
we op het terrein van de school een park 
gecreëerd, dat we openbaar hebben ge-
maakt. Iedereen kan er nu van genieten.

U hebt ook een instrument gecreëerd: 
de WGO-fit-o-meter. Wat moeten wij 
ons hierbij voorstellen?

Het is niet omdat je je kernwaarden dui-
delijk maakt in je baseline en je com-
municatie, dat ze ook doorleefd zijn. 
Om de beleving van waarden zichtbaar 
te maken, hebben we een meetinstru-
ment ontwikkeld. Alleen: hoe meet je 
waarden? Met een audit? Met normen? 
Dat is allemaal weinig ondersteunend. 
We wilden de aandacht niet richten op 
tekortkomingen, maar op positieve ele-
menten. Daarom hebben we een WGO-
fit-o-meter ontwikkeld. Hoe fit ben je in 
het beleven van je waarden én hoe fit de 
beleving met de waarden?

We stellen een team samen uit eigen 
medewerkers, mensen uit partnerorga-
nisaties en een Tabormedewerker. Het 
team bezoekt een organisatie en obser-
veert met een frisse, onbevangen blik. 
Ze spreken cliënten en medewerkers 
aan, stellen vragen en nemen zoveel 
mogelijk in zich op. Na het bezoek komt 
het team samen om alle observaties te 
bundelen. Uit al dat materiaal worden 
dan waarden gedistilleerd die tot uiting 
komen of die leven in de organisatie.

We hebben die methodiek uitgetest in 
basisschool ‘t Fort in Kortrijk. Eén van de 
dingen die daar opviel, was een schoon-
maakster die klasbezoeken bracht. Door 
zich op die manier te manifesteren en de 
kinderen rechtstreeks aan te spreken, 
wou ze de leerlingen erop wijzen dat er 
iemand is die de klas schoonmaakt. Iets 
waar de meeste kinderen doorgaans 
nauwelijks bij stilstaan. Door de actie van 
deze schoonmaakster werden de kin-
deren zich bewust van hun verantwoor-
delijkheid om de klas net te houden. Er 
groeide wederzijds respect en erkenning.

Een andere opvallende observatie ge-
beurde om 7.45 uur ’s morgens. De 
school ligt aan een drukke weg. Ou-
ders die met de wagen komen hebben 
er nauwelijks plaats om te parkeren of 
even stil te staan om de kinderen vei-
lig te laten uitstappen. Daarom vat een 
groep vrijwillige ouders en leerkrach-
ten ’s morgens post aan de ingang van 
de school. Ze vervullen er een soort 
van onthaalfunctie: ze helpen de kinde-
ren uitstappen en ze loodsen hen veilig 
naar de schoolpoort. Ideaal als oplos-
sing voor de verkeersdrukte, maar er is 
meer. Door dit initiatief van ouders en 
leerkrachten zet de school haar gast-
vrijheid in de verf. Al die vrijwilligers 
kennen na verloop van tijd alle ouders 
en alle leerlingen. Het lijkt wel of al die 
leerlingen als vips ontvangen worden. 
Het eerste doel is efficiëntie, maar het 
brengt zoveel meer teweeg. Die twee 
voorbeelden tonen dat we niet op zoek 
gaan naar sensationele projecten, maar 
veeleer naar kleine gebaren die een we-
zenlijk verschil kunnen maken.

Wat gebeurt er dan verder met die ob-
servaties en de waarden die eruit ge-
distilleerd worden?
Met onze bevindingen gaan we een 
tweede keer op bezoek in de organisa-
tie. In het geval van de school spreken 
we dan de leerlingen, ouders en leer-
krachten aan. Dat gebeurt tijdens een 
gewone schooldag. We vertellen over 
onze observaties, over de positieve 
waarden die we ontdekt hebben en we 
vragen waarom ze dingen op die manier 
doen. We brengen hun beweegredenen 
in kaart. Ten slotte verwerken we al onze 
bevindingen in een rapport. Het toont de 
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Paul Ongenaert:  
“Een baseline met kern-

waarden formuleren is 
één ding, ze in de praktijk 

brengen iets anders.”

De volgende activiteit in de WGO-acade-
mie van Zorgnet Vlaanderen vindt plaats 
op 26 maart 2015. In de workshop “Sa-
men boetseren, ploeteren en knoeien” 
wisselen de deelnemers goede praktijk-
ervaringen uit, en wordt stilgestaan bij 
feitelijke kenmerken en uitdagingen van 
een waardegedreven organisatiecultuur. 
Meer informatie en mogelijkheid tot in-
schrijving op www.zorgnetvlaanderen.
be, rubriek “onze opleidingen”.
Voor meer informatie over de WGO-Aca-
demie kan u contact nemen met stafme-
dewerker yvonne Denier – yd@zorgnet-
vlaanderen.be (0495 92 14 89).

waarden zoals ze leven in een organi-
satie, onderbouwd vanuit de praktijk en 
versterkt door reflectie van de betrok-
kenen. Het rapport schetst een beeld 
van de organisatie met de klemtoon op 
positieve waarden. Dat betekent niet dat 
we blind zijn voor negatieve elementen, 
maar we geloven in de positieve aanpak 
van onderuit. We hebben het niet over 
waarden die aan een vergadertafel als 
‘kernwaarden’ geponeerd worden, maar 
over waarden die zichtbaar, concreet en 
aantoonbaar zijn. Geen holle woorden 
dus, maar concrete en levende praktijk. 
Ons doel is om al onze organisaties te 
bezoeken en ze met de WGO-fit-o-meter 
te ondersteunen in hun waarden.

Er is niet alleen de fit-o-meter, jullie 
hebben ook WGO-awards uitgereikt?
Met de jaarlijkse WGO-awards willen we 
inspirerende projecten in de kijker zet-
ten die waardegericht ondernemen in 
de praktijk brengen. Onze organisaties 
konden een voorstel indienen. We heb-
ben een beroep gedaan op een externe 
jury met professor ethiek Ignaas De-
visch, docent gezondheidsethiek yvonne 
Denier en journalist Joël De Ceulaer. 
Vanuit hun vakkennis konden ze reflec-
teren op de projecten. Acht werden er 
bekroond.

Om wat voor projecten ging het dan 
concreet?
Er waren heel diverse projecten bij. De 
Triangel, een voorziening voor perso-
nen met een beperking, werkte bijvoor-
beeld verder op de waarde empathie. 
Zij hebben een project ontwikkeld dat 
residentiële bewoners mee betrekt bij 
de aanwerving van nieuwe medewer-
kers. Uiteindelijk zijn het de bewoners 
die het meest geconfronteerd worden 
met de keuze van de begeleiders. Na-
tuurlijk gaat De Triangel niet over één 

nacht ijs. De betrokken bewoners heb-
ben hiervoor een opleiding gekregen 
en zijn goed voorbereid. Een heel mooi 
project. Een ander voorbeeld is dat van 
Handicap International, waarbij cliën-
ten van Home Thaleia, mensen met een 
handicap, zelf naar basisscholen gaan 
om Handicap International beter bekend 
te maken en toe te lichten.

Hebt u het gevoel dat deze inspannin-
gen lonen? Versterkt dat het waarde-
gedreven karakter van de organisa-
ties?
Zeker en vast. Onze waarden zitten in 
het DNA van al onze leden. Maar het 
blijft een voortdurend aandachtspunt. 
Met de gepaste ondersteuning en stimu-
lansen krijg je een positieve dynamiek 
rond waardegericht ondernemen. Wij 
leggen niets op aan onze organisaties. 
Ze moeten het zelf willen. Ook consul-
tancy doen we alleen op vraag, als ‘een 
kritische vriend’. Goede vrienden mogen 
immers kritisch zijn, omdat ze het goed 
voorhebben met jou.

Meer informatie over de ingediende pro-
jecten voor de WGO-award op www.tabor.
be/wgo-awards-uitgereikt/
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taborgroep,  
een netwerk van  

organisaties
Paul Ongenaert: “De Taborgroep is een vernieuwde 
organisatievorm. De vzw werd pas in 2003 opge-
richt, maar wortelt in de geschiedenis van de zus-
ters van Liefde van Jezus en Maria. Veel van onze 
leden zijn al actief van in de negentiende eeuw. 
Om de verbondenheid te bewaren, werd het net-
werk Tabor opgericht. De Taborgroep is dus geen 
koepelorganisatie, maar een netwerk van organi-
saties. Wat ons bindt, is het waardegericht onder-
nemerschap. De eerste tien jaar bleef Tabor een 
vrij gesloten netwerk. Sinds 2012 stellen we ons 
ook open voor organisaties met een andere ont-
staansgeschiedenis. We zijn niet actief op zoek 
naar nieuwe leden, maar we staan ervoor open. In 
2011 telden we 42 organisaties, vandaag zijn dat 
er 58.  Nieuwe leden onderschrijven het charter 
over waardegericht ondernemen.”

Twee sporen
“De Taborgroep werkt op twee sporen: netwerking 
en consultancy. We vormen een netwerk waarin 
organisaties leren van elkaar. Het unieke is dat 
we dit intersectoraal organiseren. Zowel organi-
saties uit de welzijns- en gezondheidszorg als het 
onderwijs maken deel uit van de Taborgroep. De 
schotten tussen de sectoren vallen meer en meer 
weg. Kijk maar naar de psychiatrie die outrea-
chend werkt en de krachten bundelt met welzijn 
en onderwijs. Of naar de ouderenzorg waar steeds 
meer overlap is met andere sectoren. De Tabor-
groep brengt al die mensen bijeen: voor intervisie, 
standpuntontwikkeling, om te leren van elkaar. 
Dat gebeurt op alle niveaus. De kwaliteitscoördi-
natoren vinden er elkaar, maar ook de voedings-
verantwoordelijken of de algemeen directeurs. En 
we organiseren vormingen over de sectoren heen, 
bv. over leidinggeven en coachen.”

“Het tweede spoor is de consultancy. De Tabor-
groep heeft een centrale staf van 18 mensen, alle-
maal experten in hun domein. De diensten die we 
aanbieden, behoren expliciet niet tot de kernacti-
viteiten van onze leden: op die terreinen zijn ze im-
mers zelf experten. Wij zetten in op de secundaire 
domeinen, die even wezenlijk zijn: financiën, infra-
structuur, HRM, communicatie, ICT. We werken op 
vraag. Is er bijvoorbeeld een organisatie die een 
beleidsplan wil opmaken, dan kan die een beroep 
op ons doen. Is er een school die een nieuwbouw 
wil aanvatten, dan kunnen wij een expert aanbie-
den om het project te begeleiden.”

www.twitter.com/paulongenaert
www.facebook.com/taborvzw
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Onder grote belangstelling werd op 
vrijdag 27 februari het boek De 7 privi-
leges van de zorg van zorgambassadeur 
Lon Holtzer voorgesteld. Hierin gaat 
Lon Holtzer in gesprek met zorgexper-
ten en mensen van het werkveld over 
zowat alle aspecten van de zorgverle-
ning. De basisgedachte is dat zorg ver-
lenen een privilege is waar je als mens 
sterker en rijker van wordt. Tegelijk is 
het boek een pleidooi om zorgverleners 
de nodige ruimte, een stevige opleiding 
en een goede omkadering te geven.

Binnenkort stelt Lon Holtzer in opdracht 
van minister Vandeurzen haar derde 
actieplan ‘Werk maken van werk in de 
zorgsector’ voor. Als het zover is, brengt 
Zorgwijzer hierover een interview. Met 
haar boek wil Lon Holtzer alvast het 
maatschappelijke debat over de zorg 
aanzwengelen.

Ook op de boekvoorstelling stond het 
debat centraal. Deelnemers waren Pe-
ter Degadt (Zorgnet Vlaanderen), Fons 
Leroy (VDAB), Christa Van Criekingen 
(vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar) en 
Ilse Weeghmans (Vlaams Patiëntenplat-
form - VPP). Moderator Guy Tegenbos 
selecteerde enkele thema’s uit het boek: 
het respect voor de autonomie van elke 
cliënt, het belang van mantelzorg, nieu-
we vormen van werken, diversiteit in de 
zorg en de introductie van technologie.

Autonomie
Peter Degadt ging meteen naar de kern 
van de zaak. Vertrekken vanuit de zorg-
vraag van de cliënt is snel gezegd, maar 
in de praktijk kiezen we nog te vaak voor 
de efficiëntie van schema’s die we ge-
woon zijn. Hij schaart zich achter Ilse 
Weeghmans, die in het boek oproept om 
niet langer de patiënt ‘centraal te stel-
len’, maar om hem mee aan de tafel uit 
te nodigen waar de beslissingen geno-
men worden. Ook Christa Van Criekin-
gen is het daarmee eens. Zij benadrukt 
dat ook de opleidingen hiervoor meer 
aandacht moeten hebben: in de oude-

DE 7 PRIVILEGES VAN DE ZORG

Lon Holtzer voedt het debat  
over de zorg

renzorg is vandaag niet elke medewer-
ker even sterk in de directe dialoog met 
bewoners, zeker niet als het over gevoe-
lens of afspraken rond het levenseinde 
gaat.

Fons Leroy ziet een parallel met de 
groeiende verwachtingen die mensen in 
de VDAB stellen. “Ook wij kunnen niet 
langer volstaan met het aanbieden van 
een dienst voor de klant, maar moeten 
een weg afleggen met de klant.”

Ilse Weeghmans herhaalt haar pleidooi 
voor het daadwerkelijk betrekken van 
elke individuele cliënt. “Elke patiënt 
heeft eigen doelstellingen die de kwali-
teit van zijn leven bepalen.”

“Goede zorg heeft nood aan procedu-
res, indicatoren en protocollen, maar de 
echte kwaliteit van zorg ontstaat pas in 
de zorgrelatie”, beaamt Peter Degadt.

Nieuwe vormen van werken
Werken in de zorg is een privilege, maar 
het is niet voor iedereen weggelegd. 
Empathie en luisterbereidheid zijn twee 
belangrijke pijlers, vindt Christa Van 
Criekingen. Werken in de zorg is werken 
met je hoofd, je handen en je hart, zegt 
Peter Degadt met een knipoog naar Lon 
Holtzer. “Zorg verlenen moet je echter 
ook zelf energie geven”, stelt hij. “Men-
sen in de zorg geven alles. Als ze daar 
zelf geen energie uit terug krijgen, dan 
dreigt de balans uit evenwicht te gera-
ken. Het voorkomen van een burn-out 
heeft veel te maken met de organisatie 
van het werk. Mensen hebben nood aan 
ruimte om zelf de dingen te regelen en 
te organiseren. Ook zorgverleners heb-
ben behoefte aan een zekere autono-
mie.”

“Hoe hoger de tevredenheid bij de patiën-
ten, hoe gemotiveerder zorgmedewerkers 
zijn”, vult Ilse Weeghmans aan. “Daarom 
besteden we in het VPP veel aandacht aan 
de ervaringen van patiënten.”

Fons Leroy trekt het debat verder open. 
“In alle economische sectoren is er een 
verschuiving in noodzakelijke compe-
tenties. Zingeving en zorg zijn kerncom-
petenties die overal aan belang winnen. 
De zorgsector kan andere sectoren in-
spiratie bieden. Tegelijk moet de zorg-
sector zelf veel meer inzetten op HRM. 
Hoe kunnen we mensen met veel goes-
ting langer in hun job houden? Dat is de 
uitdaging voor de toekomst.”

Mantelzorg
De vermaatschappelijking van de zorg 
is voor Peter Degadt een goede evolu-
tie. “Zorg is uiteindelijk iets gewoons: 
we zorgen voor onze kinderen, onze 
ouders, onze buren...” “De bereidheid 
om mantelzorg te verlenen is inder-
daad groot”, vindt ook Ilse Weeghmans. 
“Alleen moeten mensen hiertoe ook de 
kans krijgen.” Dat zou voor Weeghmans 
bijvoorbeeld kunnen met buurtgerichte 
netwerken die uitgaan van de mogelijk-
heden van mensen. Maar dat moet dan 
wel gestructureerd worden. Ook Christa 
Van Criekingen roept op tot een warme 
samenleving, maar wijst tegelijk op de 

BOEKVOORSTELLING
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grenzen van mantelzorgers. Het is niet 
evident om je eigen werk en gezin te 
combineren met de zorg voor je klein-
kinderen, én daarbij ook nog een keer 
per week de nacht door te brengen bij je 
zorgbehoevende ouders die 75 kilome-
ter verderop wonen.

Voor Fons Leroy moet de mantelzorger 
een statuut krijgen in een context van 
langer werken. De competenties die 
mantelzorgers verwerven, zouden ook 
veel beter en veel vlotter ingezet moe-
ten kunnen worden in andere omgevin-
gen, ook in de professionele zorgsector.

Technologie in de zorg
In enkele woonzorgcentra en revalida-
tiecentra wordt vandaag al robot Zora 
als een meerwaarde ingezet. Alle pa-
nelleden zijn er evenwel van overtuigd 
dat technologie nooit de mens in de zorg 
zal kunnen vervangen. “Het is een en/
en-verhaal”, zegt Fons Leroy. “Het men-
selijk contact is onvervangbaar. Tegelijk 
moeten we de mogelijkheden die er zijn 
ten volle benutten. Denk aan zorg-op-
afstand, zoals dat in landen met een 
lagere bevolkingsdichtheid al sterk is 
ontwikkeld.” “Zolang we maar niet gelo-
ven dat technologie alles zal oplossen”, 
waarschuwt Peter Degadt. “In die val 
mogen we niet trappen. In de zorg zullen 
we altijd mensen nodig hebben.”

Een nieuwe doelgroep die steeds meer 
in de focus komt, zijn de ervaringsdes-
kundigen. “In de geestelijke gezond-
heidszorg worden de eerste voorzichti-
ge stappen met ervaringsdeskundigen 
gezet”, weet Ilse Weeghmans. “Ook de 
eerste opleidingen voor ervaringsdes-
kundigen krijgen vorm. Er moet een 
statuut voor die mensen komen en in de 
voorzieningen moet een plaats voor hen 
gecreëerd worden. Patiëntenverenigin-
gen kunnen een belangrijke rol spelen 
in het blijven voeden van de ervarings-
deskundigen, zodat zij voeling houden 
met wat er leeft bij de patiënten en los 
kunnen komen van hun eigen particulie-
re verhaal.”

Diversiteit in de zorg
Christa Van Criekinge merkt de jongste 
jaren een steeds grotere inzet van al-
lochtone zorgmedewerkers in het woon-
zorgcentrum. Bij de bewoners zijn er 
voorlopig nog niet zoveel van allochtone 
afkomst. “Veel allochtone mensen staan 
overigens heel zorgzaam in de wereld.” 
Peter Degadt denkt terug aan zijn erva-
ringen in AZ Sint-Lucas Gent, een zie-
kenhuis met veel  allochtone patiënten. 

“Luisteren en openstaan voor elkaar, 
daarmee begint alles. Zorg is een uni-
versele taal. Tenminste voor wie wil 
luisteren.”

Het debat mag voor de panelleden 
overigens niet alleen over allochtonen 
gaan. “Op het vlak van personen met 
een beperking scoren we allemaal nog 
veel slechter”, bekent Fons Leroy. Alle 
panelleden beseffen dat hier nog werk 
aan de winkel is.

Lon Holtzer, De 7 privileges van de zorg, 
uitgeverij Acco. Met getuigenissen van 
onbekende en bekende Vlamingen, zoals 
Marc Desmet, Brenda Froyen, Dirk Geld-
hof, Mieke Van Hecke, Fons Leroy, Arnoud 
Raskin, Paul Schotsmans, Miet Smet, Inge 
Vervotte en Ilse Weeghmans.

De 7 privileges van de zorg is uitgegeven 
bij ACCO en kost 22,50 euro. Speciaal voor 
de lezers van Zorgwijzer biedt uitgeverij 
ACCO 10% korting en gratis verzending 
als je vóór 2 april 2015 bestelt via www.
acco.be/de7privileges en gebruikmaakt 
van de code ZNV10GZ2602.

Bacheloropleiding verpleegkunde 
naar vier jaar?

In haar boek De 7 privileges van de zorg 
neemt zorgambassadeur Lon Holtzer 
meer dan eens een uitgesproken stel-
ling in. Zo ziet ze graag de bachelor-
opleiding verpleegkunde van drie naar 
vier jaar gebracht worden, met een 
brede generieke opleiding in de eerste 
jaren en specialisatie op  het einde van 
de opleiding.

“Zo wordt een brede, generieke oplei-
ding mogelijk en kunnen we tegemoet 
komen aan de 2.300 uur stage die Eu-
ropa terecht oplegt. Ook de HB05-op-
leiding verpleegkunde moet grondig 
hervormd en/of versterkt worden.”
Peter Degadt voelt wel iets voor het 
voorstel van Lon Holtzer: “Ik ben blij 
met het pleidooi voor meer genera-
listen. Meer en meer wordt de zorg 
gespecialiseerd. Op zich is dat goed, 
maar we mogen de zorg niet laten frag-
menteren. Daarom is een brede sokkel 
nodig in de opleiding. Bovendien is er 
inderdaad nood aan voldoende stage.”

Zorgambassadeur Lon 
Holtzer stelde in het 
UZ Leuven haar boek 
De 7 privileges van  
de zorg voor.
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PREZO WOONZORG

De pilootprojecten PREZO Woonzorg 
lopen op hun einde. Ondertussen is 
ook het softwareplatform van Pyxicare  
actief. De eerste evaluaties zijn lovend. 
Meer zelfs, woonzorgcentra die deel-
namen in de pilootfase, kiezen voor de 
vlucht vooruit. Zo ook Emmaüs, waar na 
Ambroos ook de andere woonzorgcen-
tra zich voorbereiden om met PREZO 
Woonzorg aan de slag te gaan.

“Wij zijn sinds jaar en dag met kwaliteit 
bezig”, zegt Paul Van Tendeloo, alge-
meen directeur ouderenzorg bij Em-
maüs. “Jarenlang hebben we met Kwa-
drant en het EFQM-model gewerkt. Er 
zijn veel parallellen met PREZO Woon-
zorg, maar terwijl Kwadrant de organi-
satie centraal stelt, gaat PREZO Woon-
zorg uit van de bewoner.”

“Onderhandelde zorg is het credo in 
Emmaüs. We gaan letterlijk samen met 
de bewoner, de huisarts en de familie 
aan tafel zitten om afspraken te maken 
en om de zorg en de omkadering op de 
noden van elke individuele bewoner af 
te stemmen. Een uitgebreid gesprek 
hierover vindt plaats zes weken na een 
opname. PREZO Woonzorg sluit daarbij 
goed aan, net omdat alles vertrekt vanuit 
de bewoner. In die zin is PREZO Woon-
zorg voor ons niet helemaal nieuw, het 
is veeleer een versterking en een voort-
bouwen op wat al aanwezig was.”

Ambroos piloot
“Ambroos is een jong woonzorgcentrum, 
opgericht in 2011. Dat is een dankba-
re context om met PREZO Woonzorg te 
starten. We waren er van meet af aan bij 
toen Zorgnet Vlaanderen in februari 2013 
de kick-off organiseerde. We hebben een 
boeiend traject afgelegd. Ja, we hebben 
er veel tijd en energie in gestopt, maar 
het loont. Elke maand komt in Ambroos 
een stuurgroep PREZO Woonzorg samen. 
Daarnaast zijn we elke maand aanwezig 
op de stuurgroep van Zorgnet Vlaan-

PreZo woonzorg wordt uitgerold 
in alle woonzorgcentra emmaüs

deren, waar we telkens wat huiswerk 
meekrijgen. Het is behoorlijk intensief. 
Zo maak je op korte termijn het verschil.”

“De pilootprojecten worden rond deze 
tijd afgerond. Iedereen heeft er een te-
vreden gevoel bij. Met Emmaüs gaan 
we er in elk geval mee door. Het zal een 
meerwaarde voor de groep zijn als alle 
vier woonzorgcentra hetzelfde kwali-
teitsmodel hebben. Ook woonzorgcen-
trum De Buurt in Zoersel, waarmee Em-
maüs in een PPS-project samenwerkt, 
stapt mee in het verhaal. In het tweede 
kwartaal van dit jaar willen we hiervan 
werk maken.”

“We beseffen dat dit een grote impact 
zal hebben op de woonzorgcentra. Uit 
ervaring weten we dat je in de opstart-
fase per centrum een halftijdse VTE als 
referentiepersoon PREZO Woonzorg 
moet vrijstellen. Het is belangrijk dat 
die persoon in het werkveld staat, maar 
tegelijk een directe link vormt met de di-
rectie. Hij of zij leidt in de voorziening de 
stuurgroep kwaliteitszorg, waarvan de 
agenda in overleg met de directie wordt 
afgesproken.”

“Overkoepelend hebben we in Emmaüs 
ook een werkgroep kwaliteitszorg, waar 
de vijf referentiepersonen elkaar ont-
moeten en hun beleid afstemmen. Elk 
woonzorgcentrum behoudt zijn eigen-
heid, maar waar een meerwaarde ge-
creëerd kan worden, werken we samen. 
Zo streven we naar één medicatiebeleid 
en één systeem van klachtenopvolging. 
Hoe meer gelijkvormigheid, hoe beter 
we indicatoren kunnen benchmarken. 
Dat gebeurt zowel op Vlaams niveau als 
binnen Emmaüs zelf. Niet om elkaar 
naar de kroon te steken, maar om meer 
inzicht te krijgen. Als er bijvoorbeeld 
opvallende verschillen zijn, dan gaan we 
op zoek naar de oorzaken.”

Spiegeltje, spiegeltje
“PREZO Woonzorg is ondertussen in de 
hele organisatie doorgedrongen”, vertelt 
Paul Van Tendeloo. “Het is een vast the-
ma op het bestuurscomité ouderenzorg, 
maar ook op de gebruikersraad. We geven 
zo helder mogelijk toelichting aan de be-
woners en hun familieleden over alle be-
slissingen die we nemen. Transparantie 
wordt erg op prijs gesteld. Mensen stel-
len hierover ook vragen, waarop we graag 
ingaan. Je beslissingen op een eenvoudi-
ge manier kunnen toelichten, dwingt je 
om voortdurend zelfkritisch te zijn. ‘Spie-
geltje, spiegeltje aan de wand ...’ Daar-
over gaat het. En ja, als we eens ergens 
minder goed in zijn, dan proberen we er-
uit te leren en zetten we een verbetercy-
clus op. Daarvoor doen we een beroep op 
kennis die we onderling delen, maar we 
betrekken ook altijd de CRA en we steu-
nen zo veel mogelijk op wetenschappelijk 
onderzoek. Op die manier maakt kwali-
teit integraal deel uit van de organisatie, 
van op de werkvloer tot en met de raad 
van bestuur. Zoals de financiële situatie 
op elke raad geagendeerd staat, zo ook 
vormt kwaliteit een vast aandachtspunt. 
Niet alleen in de ouderenzorg trouwens, 
ook in de ziekenhuizen, de jeugdzorg en 
de voorzieningen voor personen met een 
beperking van Emmaüs. De kruisbestui-
ving tussen de verschillende sectoren 
werkt nog versterkend.”

“2015 wordt een cruciaal jaar. Omdat we 
PREZO Woonzorg in alle woonzorgcen-
tra gaan implementeren, maar ook om 
het softwareplatform Pyxicare verder uit 
te bouwen. In mei willen we de eerste 
connecties realiseren tussen het elektro-
nisch bewonersdossier, Vitalink, eHealth, 
BelRAI en PREZO Woonzorg. Daarmee 
zetten we een grote stap voorwaarts. Het 
zal toelaten om ook de huisarts meer te 
betrekken en een centrale rol te laten 
spelen. Tegen eind dit jaar hopen we met 
dit project rond te zijn”, besluit Paul Van 
Tendeloo.



Mieke Vandorpe: “Toen ik er kennis mee 
maakte, was PREZO Woonzorg nog een 
map, vandaag is het een handige ICT-
tool. Je kunt niet anders dan enthousiast 
zijn eenmaal je PREZO Woonzorg leert 
kennen. Het is zo diepgaand en zo to-the-
point, dat het een bijzonder mooi beeld 
geeft van wat kwaliteit in een woonzorg-
centrum moet zijn.”

“PREZO Woonzorg plaatst je organisatie 
voor een spiegel en daagt je uit om jezelf 
voortdurend in vraag te stellen. Die kri-
tische reflectie loopt als een rode draad 
doorheen alle thema’s. Natuurlijk bots 
je soms op elementen waarop je minder 
goed scoort. Dat kan confronterend zijn, 
maar het is vooral een uitnodiging om 
er werk van te maken. Ook de cliëntge-
richtheid is mooi. Alles vertrekt vanuit 
de bewoner, die zo veel mogelijk effec-
tief betrokken wordt.”

Interessante toolkit
“Natuurlijk dachten ook wij vroeger dat 
we cliëntgericht waren. Maar als we 
eerlijk in de spiegel kijken, dan blijkt dat 
niet altijd zo te zijn. Een mooi voorbeeld 
is het thema ‘zinvolle tijdsbesteding’ 
voor de bewoners. Te vaak gaan we er-
van uit dat we goed bezig zijn, maar heb-
ben we de bewoners hierover aange-
sproken? Weten we wat hun wensen en 
voorkeuren zijn? Houden we er voldoen-
de rekening mee? Ergens wel natuurlijk, 
maar vaak toch niet helemaal. Vandaag 
hebben we in Ambroos een instrument 
waarmee we de bewoners systematisch 
vragen naar hun interesses en voorkeu-
ren. We doen dat op herhaalde tijdstip-
pen, want mogelijkheden en interesses 
kunnen ook evolueren. Ook onze infor-
matie over activiteiten was vroeger niet 
altijd duidelijk. Als we een ijsje gingen 
eten, dan schreven sommige bewoners 
zich hiervoor niet in omdat ze dachten 
dat ze te weinig mobiel waren om mee 
te gaan. Terwijl wij natuurlijk voor vol-
doende omkadering zorgden, maar 
daarover blijkbaar niet duidelijk genoeg 
communiceerden. Het zijn kleine din-
gen, maar ze maken een groot verschil 
voor de bewoner.”

“Bijzonder interessant is verder de tool-
kit bij PREZO Woonzorg met literatuur-
tips, nuttige websites en regelgeving. Je 
hebt meteen alles bij de hand als je een 
thema aanvat. Dat is een grote troef.”

“Als pilootproject hebben we ook veel 
gehad aan de uitwisseling van ervarin-
gen met andere woonzorgcentra. Tot 
eind april blijven we structureel samen-
werken, omdat we allemaal nog bezig 
zijn met alle ICT-mogelijkheden te ont-
dekken. Daarna gaan we op eigen kracht 
verder. We zijn er helemaal klaar voor!”

Mieke Vandorpe is net één jaar 
in functie als directeur van 
woonzorgcentrum Ambroos. 
Ze leerde PREZO Woonzorg 
ondertussen kennen als een 
waardevol instrument.

Paul Van Tendeloo en Mieke Vandorpe: 
“PREZO Woonzorg plaatst je organisa-
tie voor een spiegel en daagt je uit om 
jezelf voortdurend in vraag te stellen.”
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Nieuwjaarsreceptie
Zorgnet
Op maandag 26 januari organiseerde Zorgnet Vlaanderen zijn jaarlijk-
se nieuwjaarsreceptie. Centrale gast was minister Maggie De Block 
die haar visie voor de toekomst toelichtte (zie ook www.youtube.com/
zorgnetvlaanderen). Nadien konden de gasten met elkaar nakaarten 
met een lekker hapje en drankje in de hand.
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“Proficiat met de 50ste editie, op naar 
de 100ste editie.” Het is één van de vele 
mooie reacties in de tevredenheids-
meting over Zorgwijzer. Uit de meting 
blijkt dat de lezers zich erg betrok-
ken voelen bij Zorgwijzer en het blad 
op prijs stellen. Waarvoor onze dank,  
uiteraard.

Zorgwijzer is aan zijn 50ste editie toe en 
is met acht nummers per jaar dus iets 
meer dan zes jaar bezig. Als magazine 
van Zorgnet Vlaanderen houdt Zorgwij-
zer de vinger aan de pols in alle beleids- 
en managementdomeinen van onze 
leden ziekenhuizen, geestelijke gezond-
heidszorg en ouderenzorg.

De tevredenheidsmeting in het najaar 
van 2014 kende een grote respons. Liefst 

TEVREDENHEIDSMETING ZORGWIJZER

“dikke merci”

ZORGWIJZER

537 lezers namen de tijd en de moeite 
om ons een ingevulde vragenlijst te be-
zorgen, onder wie 222 zorgmedewer-
kers en 212 bestuurders van zorgvoor-
zieningen.

69% van de respondenten leest Zorgwij-
zer altijd, 30% af en toe. 48% leest onge-
veer de helft van de artikels, 35% leest 1 
à 2 artikels, 17% neemt nagenoeg alle 
artikels door. De gemiddelde score voor 
Zorgwijzer is 7,7 op 10.

Inhoud
De tevredenheid over de behandelde 
thema’s is groot. Financiële informatie, 
juridische thema’s, logistiek, de wis-
selwerking van de gezondheidszorg en 
andere sectoren, en communicatie ko-

men voor de lezers voldoende aan bod. 
Hetzelfde gevoel van tevredenheid geldt 
voor management, ethiek, overheidsbe-
leid inzake gezondheidszorg, kwaliteit 
en patiëntveiligheid, inspirerende ont-
wikkelingen in welzijnszorg, reportages 
en goede praktijken. Wél mogen deze 
thema’s voor circa één op de drie lezers 
nog iets meer aan bod komen. Lezers 
willen verder ook meer verhalen en  
 getuigenissen van cliënten over hun er-
varingen. Ook innovatieve technologieën 
in de zorgsector mogen meer aandacht 
krijgen. Zorgwijzer gaat graag in op 
deze suggesties.

Voorts vinden lezers van Zorgwijzer 
de artikels toegankelijk (87%), actueel 
(84%) en relevant (82%). De meeste le-
zers (81%) willen dat Zorgwijzer verder 
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op papier blijft verschijnen; slechts 18% 
zou kiezen voor een louter elektroni-
sche versie.

Gul met lof
Heel wat lezers zijn gul met hun lof voor 
Zorgwijzer. Een kleine bloemlezing:
•	 “Een van de meest relevante tijd-

schriften voor de zorgsector.”
•	 “Zeer aangenaam om te lezen, geva-

rieerd en verrijkend.”
•	 “Boeiende informatie, verschillende 

meningen zodat de lezer zich een ei-
gen mening kan vormen.”

•	 “Zorgwijzer is een excellente publi-
catie over een breed veld van zorg die 
mensen in de raad van bestuur helpt 
om de nodige visie te ontwikkelen en 
de nodige controlevragen te stellen.”

•	 “Een informatief, multidisciplinair en 
ethisch gezien open tijdschrift.”

•	 “Zorgwijzer is een excellente publi-
catie over een breed veld van zorg die 
mensen in de raad van bestuur helpt 
om de nodige visie te ontwikkelen en 
de nodige controle vragen te stellen”

De lezers dachten ook mee na over hoe 
we Zorgwijzer inhoudelijk nóg beter 
kunnen afstemmen op de behoeften:
•	 “Doorgaan komen alleen mensen 

uit de zorgsector aan het woord. Al-
hoewel ik zelf voorzitter ben van een 
woonzorgcentrum, werk ik niet in de 
zorgsector. Het zou interessant zijn 
nog wat meer mensen uit andere 
sectoren aan het woord te laten.”

•	 “Zeer aangename manier om te le-
zen, gevarieerd en goed qua niveau. 

Managementsamenvatting en quotes 
blijven belangrijk bij langere artikels.”

•	 “Goede praktijkvoorbeelden kunnen 
inspirerend werken of een bevesti-
ging vormen over uw eigen dagelijkse 
praktijk.”

•	 “Een meer thematisch uitgewerkt ar-
tikel per nummer om juist iets extra 
in de verf te zetten of toe te lichten 
zou zinvol zijn. Dit geeft de gelegen-
heid om misschien ook een weten-
schappelijke evolutie toe te lichten.”

De redactie van Zorgwijzer dankt alle le-
zers voor het vertrouwen en houdt graag 
rekening met alle positieve suggesties 
om de komende maanden en jaren nog 
beter te worden. Alle Zorgwijzers kun-
nen nog herlezen worden op www.zorg-
netvlaanderen.be, rubriek Publicaties.




