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EDITORIAAL

Luisteren
Wie aandachtig leest zal doorheen de artikels in deze Zorgwijzer een rode draad
ontwaren. Het is onbedoeld, maar zeker geen toeval. Ook in vorige nummers
van Zorgwijzer kwam het thema al vanuit diverse hoeken onder de aandacht.
Het wijst op een breed draagvlak. Meer
zelfs: het illustreert een omwenteling in
de zorg die langzaam maar zeker plaatsgrijpt. Ik heb het over het belang van het
luisteren naar de patiënt, de bewoner of
de cliënt. Niet het luisteren zoals we dat
al vele jaren plegen te doen, maar het
echte luisteren: authentiek, respectvol,
onbevangen, open minded, menselijk,
niet-paternalistisch, oprecht en als gelijken onder elkaar. Niet luisteren met
de oren alleen, maar waarnemen met
al je zintuigen om in je op te nemen wat
de ander beroert. Niet alleen klinisch of
technisch-professioneel luisteren – hoe
belangrijk dat ook is – maar luisteren
met je hart.
“Zorgverstrekkers moeten niet alleen
leren praten, ze moeten vooral ook leren
luisteren”, zegt prof. Eric Schokkaert in
een interview. Samen met collega’s van
de KU Leuven formuleert hij concrete
voorstellen om de communicatie over
gezondheidszorg te verbeteren en de
informatiekloof tussen zorgverstrekkers en patiënten te overbruggen. Universiteiten, ziekenhuizen en de media
moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen, maar ook zorgverstrekkers
hebben werk aan de winkel. Luisteren
is de boodschap. “Patiënten weten beter dan artsen welke levensstijl voor
hen haalbaar of aanvaardbaar is, welke
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doelstellingen ze in hun eigen leven nog
willen bereiken, welke dimensies van levenskwaliteit voor hen de belangrijkste
zijn.” En verder: “Patiënten zouden zich
niet het voorwerp van een behandeling
mogen voelen, maar moeten een medeactor worden in het hele proces.”
In een andere context komt ook huisarts
en decaan prof. Paul Van Royen van de
Universiteit Antwerpen tot een gelijkaardige bevinding. Wij moeten “de mens
opnieuw centraal stellen”, zegt prof. Van
Royen. “Wat wil de patiënt of de cliënt?
Welke doelstellingen stelt hij voorop?
Wat verwacht hij nog van het leven?
(...) We moeten de bestaande protocollen waar nodig los durven te laten en
in plaats van alleen de patiënt met zijn
ziekte behandelen meer kiezen voor een
doelgerichte zorg. Vandaag wordt de
essentiële vraag – wat wil je nog doen?
– vaak overgeslagen. Die vraag is nieuw
voor zorgverleners. Ze kan alleen beantwoord worden met teamwerk, niet met
protocollen.”
Een derde citaat is van Lucien Engelen, een expert in gezondheidstechnologie. Op het congres van Dag van de
Zorg hield hij een sterk pleidooi. “Alles
begint met te luisteren naar wat patiënten en mantelzorgers nodig hebben.
In de Eed van Hippocrates is de patiënt
zelf helemaal afwezig. Dat kan vandaag
niet meer. Werkten we vroeger voor de
patiënten (for patients), dan werken we
vandaag meer en meer met de patiënten
(with patients) en in de toekomst zal de
zorg voor een groot deel bepaald worden

door de patiënten (by patients)”, stelt Lucien Engelen.
Dat het belang van het actief en authentiek luisteren naar de zorgvrager meer
en meer op de voorgrond treedt, is geen
toeval. Er is een brede onderstroom die
wijst op een belangrijke en uitermate
positieve verandering in de geesten. Een
verandering die aansluit op evoluties in
onze maatschappij én op de noden en
verwachtingen van de mensen. Dat blijkt
ook uit het aangrijpende maar vooral
erg leerrijke verhaal van Krista Bracke
in deze Zorgwijzer.
Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder

kort

Communicatie Troef
Doeltreffend communiceren in
en door zorgorganisaties
Communicatie Troef is het eerste boek
dat het belang en de principes van doeltreffende communicatie koppelt aan de
uitdagingen van zorgorganisaties. Het
boek verschijnt niet toevallig nu: de hele
sector zal de komende jaren het hoofd
moeten bieden aan gigantische uitdagingen.
Of het nu gaat om een revalidatiecentrum, een woonzorgcentrum of een
ziekenhuis, een doordachte communicatie-aanpak is daarom een must voor
elke zorgorganisatie. Wie niet optimaal
communiceert, zal er veeleer vroeg dan
laat toe worden gedwongen. Het klinkt
misschien bedreigend, maar voor wie
communicatie inzet als een managementinstrument is het vooral een troef.

Een rode draad doorheen het boek is
dat doeltrefend communiceren begint
met een manier van denken en managen. Communicatie Troef gaat over de
communicatieve basisuitdagingen van
zorgorganisaties nu en in de toekomst.
Het biedt concrete kapstokken voor een
professionele
communicatie-aanpak,
maar is meer dan een doe-boek. In totaal 21 auteurs van binnen en buiten
de sector delen hun expertise op onder
meer de domeinen van strategische
communicatie, het communicatieplan,
interne communicatie, mediarelaties,
patiëntencommunicatie, zorgmarketing,
crisiscommunicatie, digitale communicatie, én leggen daarbij de link met de
realiteit in zorgorganisaties. Doorheen
de hoofdstukken worden de resultaten
aangehaald uit de Barometer ‘Communicatie in de zorg’, een online bevraging
die speciaal voor het boek werd opgezet.
Bestellen?
Het boek Communicatie troef. Doeltreffend
communiceren in en door zorgorganisaties
onder redactie van Edgard Eeckman en
Petra Van San is uitgegeven bij Lannoo
Campus. Via de link www.lannooshop.
be/communicatietroef kunnen leden van
Zorgnet Vlaanderen het boek aankopen
met 15% korting. In plaats van €24,99 betaalt u slechts €21,24. De korting is enkel
geldig via LannooShop, t.e.m. 31/08/2015
of zolang de voorraad strekt.
www.lannoo.be/communicatie-troef

Doe (snel) mee aan onze wedstrijd:
animatie vooruit!
Ter ere van de 30ste verjaardag van de
animatie-activiteiten in de woonzorgcentra houden Zorgnet Vlaanderen, de
VVSG (Vlaamse Vereniging voor Steden
en Gemeenten) en VSPW (Vorming,
Samenleving, Persoon, Werk) op 19 oktober 2015 samen een grote studiedag.
We koppelen er nu al een wedstrijd aan
vast.
Voor deze wedstrijd gaan we op zoek
naar creatieve animatie-activiteiten, die
het welzijn van de bewoners bevorderen.

Hebt u een project in uw voorziening dat
meer bekendheid verdient en inspirerend
kan werken voor collega’s? Vertel er ons
dan zo snel mogelijk alles over.
De negen uitverkoren laureaten krijgen
een professionele cameraploeg op bezoek, die een leuk filmpje van het initiatief zal maken. Uit deze negen filmpjes worden uiteindelijk nog eens drie
winnaars gekozen, die dan een prijs
ontvangen. Zo kan je o.a. een verblijf in
een zorghotel aan zee winnen, een aan

Google Streetview gekoppelde hometrainer of een professionele fotoshoot
voor alle bewoners en hun familie!
Meer info op www.zorgnetvlaanderen.be
(rubriek: nieuws) of bij Annemie Vanden
Bussche, avb@zorgnetvlaanderen.be
Wie wil meedoen, doet dit best snel.
Deadline voor het inzenden van uw
project is 25 april.
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Kom jij ook meedenken over de toekomst
van de geestelijke gezondheidszorg?
Net als drinkbaar water is onze geestelijke gezondheid een onmisbaar goed
voor elk van ons. Of we nu jong zijn of
oud, man of vrouw, arbeider of bediende,
toppoliticus, speelvogel, leerling, loodgieter of werkzoekende. Allemaal komen we op een bepaald moment in ons
leven in aanraking met psychische problemen: één op de vijf Vlamingen krijgt
er zelf mee te maken, anderen leren ze
kennen via mensen die hen nauw aan
het hart liggen. In elke vriendenkring,
elke groep collega’s, elke amateurploeg,
elke klas is er wel iemand die het psychisch moeilijk heeft. Al te vaak wordt
het niet of te laat onderkend.

Lostraat 28
Een lekkere broodjeslunch wordt voorzien.

We hebben iedereen nodig om ervoor te
zorgen dat geestelijke gezondheidszorg
toegankelijk is en blijft, en beantwoordt
aan de noden van vandaag en morgen.
Elke stem, elke inbreng, elk creatief idee
kan hiertoe bijdragen. Op vrijdag 22 mei
nodigt Zorgnet Vlaanderen u uit voor
twee brainstormsessies over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen, onder begeleiding
van Flanders DC. We willen meer dan
200 mensen uit alle segmenten van de

Voor wie?
Voor iedereen die begaan is met de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. En daarmee bedoelen we echt iedereen:
- jong, wat ouder of oudst;
- gezond, ziek of met een beperking;
- een geïnteresseerde burger of georganiseerd in een vereniging of organisatie;
- patiënten, ervaringsdeskundigen,
familieleden, hulpverleners maar

samenleving rond onze tafels krijgen om
na te denken over de geestelijke gezondheidszorg van morgen en deze samen
verder uit te tekenen.
Datum en locaties
De brainstormsessies vinden plaats op
vrijdag 22 mei, van 9u tot 13u30, op
twee locaties:

➜ Leuven, Provinciehuis,
Provincieplein 1

➜ Aalter, WZC Veilige Have,

evenzeer buurman, werkgever van…;
- actief (geweest) in onderwijs, ouderenzorg, somatische zorg, jeugdwerk,
culturele sector, huisvesting, verzekering, vakbond, zorg voor personen
met een beperking, straathoekwerk,
OCWM, CAW, opleiding & trajectbegeleiding, sociale economie… maar ook
in de geestelijke gezondheidszorg.
- …
Inschrijven?
Deelname is kosteloos, maar inschrijving vooraf is verplicht. Inschrijven kan
via www.zorgnetvlaanderen.be (onze
opleidingen).
Verspreid deze uitnodiging gerust
verder in je eigen netwerk!
Meer informatie?
Voor meer inhoudelijke informatie kan je
terecht bij: Gorik Kaesemans (02 507 01
98) of Isabel Moens (02 507 01 82)
Voor praktische info kan je terecht bij
Marianne Troch, mtr@zorgnetvlaanderen.be, 02 507 01 50

Dien uw project in voor de Well Done Awards
Deze week wordt de derde editie van
de Well Done - MSD Health Literacy
Awards gelanceerd. Behoort u tot de
gezondheidszorgsector en heeft u een
project dat de gezondheidswijsheid wil
bevorderen, stuur dan zeker uw project
in. Inschrijven kan tot 24 april 2015 op
www.welldoneawards.be.
Volgens een onderzoek van de UCL en
de CM uit 2014 hebben drie op de tien
Belgen een beperkte kennis over gezondheid. Eén op de tien beschikt zelfs
over te weinig vaardigheden om gezonde
keuzes te maken. Kortgeschoolden hebben het al helemaal moeilijk.
Gezondheidswijsheid (Health Literacy) is
een term die verwijst naar de capaciteit
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van mensen om gezondheidsinformatie
op te zoeken, te begrijpen en te gebruiken. ‘Medische vragen hebben en ze
niet durven te stellen’; ‘Een diagnose
niet begrijpen’; ‘Informatiebronnen met
een niet-wetenschappelijke oorsprong
of mythes en taboes als enige bron van
kennis over gezondheid hanteren’. Dat
alles komt vaker en dichter bij huis voor
dan men zou denken. Gelukkig zijn er
mensen en organisaties die zich inzetten
om deze problemen aan te pakken.
De Well Done – MSD Health Literacy
awards, een initiatief dat ook Zorgnet
Vlaanderen volledig ondersteunt, hebben als doel de beste initiatieven ter bevordering van de gezondheidswijsheid in
België aan te moedigen, te belonen en

aan bekendheid te doen winnen. Daarnaast wil men hiermee het publiek en
gezondheidsprofessionals sensibiliseren over het belang van gezondheidswijsheid en de verantwoordelijkheid die
elk van ons daarvoor draagt. Iedereen
die een link heeft met de gezondheidssector kan deelnemen.
Inschrijven kan tot 24 april 2015 op
www.welldoneawards.be

Patiënt aan het woord

Krista Bracke was producer en presentator op Radio 1 tot ze in 2009 door
ziekte getroffen door de hel ging. Haar
leven hing ettelijke keren aan een
zijden draadje. Vandaag staat ze er
opnieuw – zij het op prothesen. Over
haar ervaringen schreef ze het boek
Mijn leven op stelten. Af en toe geeft ze
lezingen, onder meer voor zorgverleners. Haar verhaal is ‘een pleidooi voor
een gezond positivisme’.
Krista Bracke: Zondag 25 januari 2009
had ik nog Luc De Vos geïnterviewd op
Radio 1. De dag erop voelde ik me niet
lekker, maar ik maakte me weinig zorgen: de kinderen hadden griep en dat
zou het dus bij mij ook wel zijn. De volgende dagen ging het van kwaad naar
erger. Op vrijdag kon ik niet meer rechtop staan. Ik had hevige koorts, kon geen
hap door mijn keel krijgen en had alleen
maar zin in fruitsap. De huisarts kwam.
Ik had een bijzonder lage bloeddruk,
uitdrogingsverschijnselen en ik zag er
zo belabberd uit dat hij me naar de SintJozefkliniek van AZ Maria Middelares
in Gent stuurde. Wat volgde weet ik alleen van horen zeggen, want ik verzeilde
in een coma waaruit ik pas anderhalve
maand later ontwaakte.
De oorzaak bleek een vleesetende bacterie – streptokokken pyogenes – waardoor mijn bloed verdikte, mijn organen
uitvielen en mijn lichaam in een septische shock ging. Om mijn vitale organen
te redden, kreeg ik een medicijn met
noradrenaline, wat het nog erger maakte: ik verloor mijn twee onderbenen en
mijn rechterhand was zwaar aangetast.
Daar bleef het niet bij. Op 30 januari
kreeg ik twee keer een hartstilstand en
moest ik gereanimeerd worden. Men
wou me naar het brandwondencentrum
van het UZ Gent brengen, nauwelijks enkele kilometers verderop, maar ik was
zo verzwakt dat ze tien dagen hebben
moeten wachten met het transport. In
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Krista Bracke: “Toen ik immobiel en
met een beademingstoestel aan mijn
bed gekluisterd lag, kwam een vriendelijke verpleegkundige me vragen of
de airco goed stond. Tien seconden
duurde dat voor de verpleegkundige.
Maar wat een empathie! En wat een
verschil als patiënt.”

het brandwondencentrum bleek al snel
dat mijn onderbenen niet meer gered
konden worden. Op 16 maart 2009 zijn ze
geamputeerd. Een maand later kon de
revalidatie beginnen. Eind juni ben ik aan
mijn handen geopereerd: de arts heeft er
alles aan gedaan opdat ik beide handen
opnieuw zou kunnen gebruiken.
Dat was echter nog niet alles. Op 30 januari hadden artsen ook nog een dubbele longontsteking vastgesteld. Ik had
vocht in de longen. In mei had ik opnieuw
een longontsteking en in juni, september en november nog eens. Telkens
moest ik naar het UZ. Uiteindelijk stelde professor Lambrecht vast dat ik het
immuundefect CVID heb. Dat bleek de
grote boosdoener, zowel voor de streptokokken als voor de longontstekingen.
Gelukkig kan het immuundefect verholpen worden met immunoglobulines, een
antistof uit bloed van donoren. Dankzij
die therapie heb ik vandaag gemiddelde bloedwaarden. Ik blijf wel vatbaarder
voor infecties. Bovendien heb ik door in
totaal acht longontstekingen op korte tijd
blijvende longschade opgelopen. Ik moet
regelmatig getapoteerd worden door
een kinesitherapeut, zodat ik de slijmen
kan ophoesten.
Wat ging er door je heen toen je uit de
coma ontwaakte?
Ik was zwaar verdoofd, had overal pijn
en was immobiel. Ik kon niets doen. Mijn
beide handen waren naar binnen gedraaid. Ik lag aan een beademingstoestel. Ik herinner me wel hoe mijn man
voortdurend tegen me praatte: ‘Je bent
in het UZ, je bent er erg aan toe, maar
alles komt goed’. Beetje bij beetje drong
hij tot mij door. ‘Je onderbenen moeten
worden geamputeerd, maar je krijgt prothesen en deze zomer stappen we weer
samen door de Veldstraat.’ Ik heb blijkbaar een groot vertrouwen in mijn man,
want ik geloofde hem op zijn woord.
(lacht) Hij had er trouwens voor moeten
strijden om mij zelf de boodschap te
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Krista Bracke ging door de hel
maar omarmt het leven

“Ik ben blij met elk
stapje vooruit”
mogen brengen over de amputatie. Hij
was vastbesloten om mij meteen ook
een toekomstperspectief te bieden. Het
bleek de strohalm waaraan ik mij vastklampte.
Ik ben heel diep geweest. Op een bepaald
ogenblik gaven de artsen mij maar 5%
kans om erdoor te komen. Een arts had
een goed gesprek met mijn man over de
mogelijk zware gevolgen, de blijvende
letsels en de zin of onzin van nog verder te reanimeren. ‘We wisten zelf niet
meer wat de uitkomst zou zijn’, vertelde
die arts ons later. ‘Op dat ogenblik is het
gesprek met de partner van de patiënt
cruciaal.’ Mijn man liet er geen twijfel
over bestaan dat ze mij moesten blijven
reanimeren.
‘Ik heb geluk gehad’, zeg je weleens.
Dat klinkt wat wrang na al je
tegenspoed?
Ik ben altijd positief ingesteld geweest.
Bovendien was ik zo extreem ziek dat het
een klein wonder is dat ik er uiteindelijk
alleen maar fysieke schade aan overhoud. Ik kan mijn kinderen opvoeden,
ik kan van het leven genieten met mijn
man. Ik heb ontzettend veel geluk gehad.
Er zijn talloze momenten geweest dat
mijn leven aan een zijden draadje hing.
Het begon al op 30 januari. Mijn moeder
was toevallig bij ons omdat de kinderen
griep hadden. Zij belde de huisarts, die
per toeval in onze straat op huisbezoek
was en meteen doorhad dat er iets ernstigs aan de hand was. Binnen de vijf minuten stond hij bij me. Hoe vaak gebeurt
dat? Toen ik in het ziekenhuis aankwam,
was er een internist die zonder de resultaten van het onderzoek af te wachten gebood om mij meteen breedspectrumantibiotica toe te dienen. Had hij
daarmee iets langer gewacht, dan was
ik er niet meer. Of neem de reanimaties:
doorgaans wordt na 30 minuten beslist
om de pogingen te staken, bij mij zijn de
artsen tot 45 minuten blijven doorgaan
met reanimeren. ‘Soms wijken we inder-

daad af van de procedures’, vertelden de
artsen me later. Gelukkig maar! Ik moet
een bijzonder goede beschermengel
hebben.
Mijn boek Mijn leven op stelten noem ik
weleens een pleidooi voor een gezond
positivisme. Als het leven je tegenzit,
dan kun je in zak en as je beklag doen
en je in zelfmedelijden wentelen over
hoe erg het allemaal wel is. En het is
erg! Ik had ook liever mijn beide benen
nog gehad. Maar ik heb ervoor gekozen
om vooruit te gaan en de draad weer op
te pakken. Ik ben blij met kleine stapjes
voorwaarts: mijn vingertop die een millimeter soepeler wordt, het feit dat ik
mijn tanden weer zelf kan poetsen, zij
het met wat hulpmiddelen... Elke kleine
stap vooruit maakt me gelukkig. Natuurlijk heb ik soms verdriet, maar ik wil er
niet in blijven hangen. Ik focus me op de
mogelijkheden die ik wel nog heb. Veel
dingen in het leven krijgen een andere
waarde. Ik geniet van de eerste zon in
de lente én van door de regen te kunnen
fietsen met mijn bakfiets op drie wielen.
Ik heb wekenlang met sondevoeding op
een verduisterde ziekenhuiskamer gelegen waarin geen verschil bestond tussen
nacht en dag. Vandaag ben ik blij dat ik
buiten kan lopen, zelfs als het geen weer
is om er een hond doorheen te jagen.
Je gaat nu nog altijd twee keer per
week naar het revalidatiecentrum. Je
ontmoet er ook lotgenoten?
Ik heb zelf veel gehad aan de ontmoeting
met andere mensen in het revalidatiecentrum. Die ontmoetingen openen je
ogen. Ik heb vaak gedacht: ik ben er nog
niet het ergste aan toe. Ik ben er bevriend
geraakt met een meisje dat na een ongeval in een rolstoel terecht was gekomen.
Ze is blij dat zij wél nog haar benen heeft.
Ik ben blij dat ik weer kan stappen met
prothesen. Zo probeert elkeen zijn draai
te vinden. Je kan je niet vergelijken met
elkaar, maar je kan wel kracht halen uit
elkaars verhalen.

12 tips voor zorgverleners

“Verlies de mens niet uit het oog”
Kort na de publicatie van haar boek Mijn
leven op stelten werd Krista Bracke door
de vzw Zorgondersteuning gevraagd
om over haar ervaringen te vertellen
voor een publiek van zorgverleners.
Hoewel zij haar eigen verhaal bescheiden beschouwt als ‘maar één verhaal
uit de vele duizenden verhalen van patiënten’, putte Krista Bracke uit haar
persoonlijke ervaringen twaalf tips
voor zorgverleners.
Tip 1
“Sta open voor initiatieven van de partner of de familie. Dat mijn man me zelf
op de hoogte bracht van de amputatie
was voor de artsen niet vanzelfsprekend,
maar het heeft me wel kracht gegeven.
Op mijn kamer in het brandwondencentrum wou mijn man grote foto’s van mijn
kindjes van 1,5 en 3,5 jaar aan de muur
hangen – ik had ze al wekenlang niet gezien en ze mochten niet op bezoek komen. De eerste reactie van de verpleegkundige was: ‘Meneer, onze muur is wel
pas vernieuwd hé.’ Uiteindelijk mocht
het toch, maar het ging niet vanzelf.
Een ander voorbeeld is het ijsje uit het
vuistje. Ik had in het brandwondencentrum een enorme behoefte aan fruitsap,
maar ik mocht alleen sondevoeding.
Toen had mijn man het originele idee om
een bekertje fruitsap met een stokje in
de diepvries te steken. Hij bracht het ijsje mee en liet me eraan likken. Hemels!
Beter dan de beste champagne ooit! Ook
de verpleegkundigen waren enthousiast.
Zij namen zich voor om dat ook bij andere patiënten toe te passen. Vijf jaar later
ontmoette ik een arts van de afdeling en
ik vroeg hem terloops hoe het ging met
de ijsjes. Hij moest toegeven dat het er
zelden van komt. Alleen als de patiënt er
uitdrukkelijk om vraagt, gebeurt het. Dat
vind ik heel jammer. Het kost niets, het
is een kleine moeite en voor wie overal pijn heeft, enorm veel dorst heeft en
zich ellendig voelt, is het een gigantisch
lichtpunt.”
Tip 2
“Stimuleer de betrokkenheid van de partner in het genezingsproces. Op een dag
vertelde mijn man over een nieuwigheid

in de stad: een bakfiets op drie wielen.
‘Dat zal iets voor jou zijn’, lachte hij. Natuurlijk was dat wat voorbarig van hem,
maar het gaf me moed. En vandaag ben
ik een van de vele ‘bakfietsers’ in Gent.
Ook in het revalidatiecentrum zou het
prettig zijn als je partner actief betrokken werd, tenminste als die ervoor
openstaat.”
Tip 3
“Wees altijd empathisch. Toen ik immobiel en met een beademingstoestel
aan bed gekluisterd lag, kwam er een
vriendelijke verpleegkundige me vragen
of de airco goed stond. Tien seconden
duurde dat voor de verpleegkundige.
Maar wat een empathie! En wat een verschil als patiënt.
Natuurlijk heb ik ook minder prettige
ervaringen gehad. Twee poetsvrouwen
die met elkaar hun hele huishouden bespraken terwijl ik daar doodvermoeid
lag en niet eens kon bewegen of iets
kon zeggen. Of de vele bloedafnames
om 7 uur ’s morgens: ik lig te slapen, de
deur vliegt open, het licht floept aan...
Ik schrok me telkens een bult. Je kunt
een patiënt ook op een elegante manier
wakker maken.
Zelfs bij een patiënt in coma moet je
altijd empathisch zijn. Op een bepaald
moment heeft mijn man een bordje met
daarop ‘Krista is aanspreekbaar’ aan
mijn kamerdeur laten hangen. Ik voelde
me hiervoor eerst wat gegeneerd, maar
eigenlijk had hij gelijk. Op een dag kwamen twee mannen met een laptop naast
mijn bed staan. Ze praatten met elkaar
en tokkelden voortdurend op hun laptop,
maar ik kon niet volgen en ik kon niet bewegen. De mannen deden alsof ik er niet
was en omdat ik het niet begreep, begon
ik mij zorgen te maken. Ik beeldde mij
van alles in en het werd erger en erger.
Waarom konden die mannen zich bij het
binnenkomen niet even voorstellen: ‘Wij
zijn die en die en we komen je bloedwaarden controleren, mevrouw.’”
Tip 4
“Durf afwijken van regels en procedures.

Denk aan de 45 minuten reanimatie die
me erdoor haalden.”
Tip 5
“Ga als zorgverlener persoonlijk in contact met de patiënt. We zijn toch allemaal mensen van vlees en bloed? Een
jonge verpleegkundige vertelde me dat
ze mama was van twee kindjes, net als
ik. Ze zou die middag appelmoes met
worst en puree klaarmaken. Heerlijk
vond ik dat! Ik was helemaal mee in haar
verhaal. Een kinesitherapeut vertelde
mij geregeld over zijn passie voor Judas
Priest. Ik heb persoonlijk niks met heavy
metal, maar hij nam mij mee in zijn wereld en slaagde erin mij eventjes mijn eigen miserie te doen vergeten. Dat kleine
persoonlijke contact zorgt ervoor dat je
je als patiënt weer een mens voelt.
De arts van Maria Middelares die me gereanimeerd heeft, belde korte tijd later
naar het revalidatiecentrum om te horen hoe het met me ging. Toen een verpleegkundige mij dat vertelde, gaf mij
dat ongelooflijk veel kracht en energie.
Ik ben die arts, dr. Carole De Cock, later
gaan opzoeken op haar afdeling. Ik werd
er met open armen ontvangen.”
Tip 6
“Vergeet nooit dat er een mens in het
ziekenhuisbed ligt. Zelfs al wordt die
mens alleen in leven gehouden dankzij
machines.
Zelfs in coma dringen sommige dingen
door. Ik heb surrealistische en angstaanjagende nachtmerries gehad. In één
nachtmerrie zag ik mezelf naakt op tafel
liggen, omringd door mensen in groene schorten en een man die foto’s van
me maakte. Toen ik dat later vertelde,
bleek men in het brandwondencentrum
om medische redenen effectief foto’s te
maken van je lichaam. Waarschijnlijk
is dat ergens tot me doorgedrongen en
ben ik daar onbewust verder rond gaan
fantaseren. Om maar te zeggen: vergeet
nooit de mens in het bed.”
Tip 7
“Vertrouw op je buikgevoel en intuïtie.
Het klinkt gek, maar terug zelfstandig

zorgwijzer | 8

leren ademen was het allermoeilijkste
voor mij. Hoe hard ik ook probeerde, het
lukte me niet. Gelukkig was er een hele
lieve verpleegkundige die me zei: denk
de volgende keer aan de zee, aan het
water en volg met je adem het ritme van
de golven. Toen ik de keer daarop weer
klem zat, dacht ik aan haar woorden en
jawel, het lukte me. Toen ik haar achteraf bedankte, reageerde de verpleegkundige verbaasd: ‘Oh ja, heb ik dat echt
gezegd?’ Het was blijkbaar spontaan in
haar opgekomen in een poging om mij
moed in te spreken. Het hielp!”
Tip 8
“Neem uitspraken van patiënten altijd
ernstig. Ik kreeg ooit andere pillen dan
de gewone. Ik sprak de verpleegkunde
erover aan, maar ze suste dat alles oké
was. Bovendien zou ze straks de insuline komen controleren. Heb ik nu ook
suikerziekte, dacht ik ontsteld. Gelukkig
bleek het een misverstand: de pillen en
het onderzoek waren voor de patiënt in
de kamer ernaast. Was die insuline niet
ter sprake gekomen, dan had ik allicht
die verkeerde pillen geslikt, want de
verpleegkundige had mij gesust dat het
wel in orde was.”
Tip 9
“Wees als zorgverlener bereikbaar en
benaderbaar. Professor Lambrecht gaf
me zijn telefoonnummer en vertelde me
niet te aarzelen om hem te bellen als er
iets scheelde. Dat gaf me een heel veilig
gevoel. Als ik belde en de lijn bezet was,
belde hij me kort daarna zelf terug. Dat
vond ik zo knap! Ik heb uiteraard nooit
misbruik gemaakt van die laagdrempelige bereikbaarheid. Maar ik wist dat hij
er was als het nodig zou zijn.”
Tip 10
“Zorg voor een duidelijk aanspreekpunt
voor de partner en de familie. Soms mogen verpleegkundigen niets zeggen en
zijn de artsen in geen velden of wegen
te bespeuren. In Maria Middelares was
het prima geregeld: als mijn man op bezoek kwam, spraken verpleegkundigen
hem vaak op eigen initiatief aan: wilt u
een arts zien? Maar op andere plaatsen
verliep die communicatie moeizamer. Er

9 | april 2015

moeten toch eenvoudige manieren zijn
om de familie op de hoogte te houden.
Veel tijd hoeft het niet te kosten. Enkele
woorden op een briefje volstaan. Vandaag maken de partner en de familie
zich soms grote zorgen, dikwijls ten onrechte, puur uit onwetendheid.
Tip 11
“Communiceer eerlijk met de patiënten. Ook als een behandeling pijn zal
doen, bijvoorbeeld. Open communicatie
zorgt ervoor dat de patiënt zich mentaal
kan voorbereiden. Het is ook een kwestie van respect en vertrouwen.”
Tip 12
“Wees beducht voor perceptie. Mijn
linkerhand ziet er vrij normaal uit.
Maar de bovenste kootjes zijn gevoelloos en dat maakt mijn fijne motoriek
moeilijk. Mensen zien dat niet. Wie mij
met de bakfiets ziet rijden, beseft niet
hoe vermoeiend het is. Als ik 500 meter met mijn prothesen wandel, ben ik
doodop en is de druk op mijn benen zo
groot dat ze op ontploffen staan. Opruimen lukt, maar in stukjes en beetjes.
Wortels snijden voor het middagmaal
duurt met mijn handen 10 keer langer.
Ik klaag niet, integendeel, ik ben blij dat
ik het allemaal nog kan. Maar door een
verkeerde perceptie
verliezen mensen
soms de realiteit
uit het oog. Ik kan
opnieuw rijden met
een aangepaste wagen, maar ik durf
de
autosnelweg
niet meer op omdat
ik al die prikkels
niet kan verwerken.
Trek dus niet te snel
conclusies over wat
iemand kan of niet
kan. Schijn bedriegt
soms.”

Krista Bracke,
Mijn leven op stelten,
uitgeverij
Van Halewyck, 2014.

GGZ

Eerstelijnspsychologische functie hoort dicht bij de huisarts

“Niemand heeft baat
bij aparte circuits.
De cliënt al zeker niet.”

De geestelijke gezondheidszorg wordt
al jaren stiefmoederlijk behandeld in
ons land. Bovendien gaat een relatief
groot deel van de zeer beperkte middelen naar ernstige stoornissen zoals bijvoorbeeld psychose. “We moeten veel
meer inzetten op de lichte en matige
problematieken, maar daarvoor is een
betere organisatie van het aanbod in de
eerste lijn essentieel”, zeggen Isabel
Moens en Gorik Kaesemans van Zorgnet
Vlaanderen. “Zo kunnen we meer mensen vroegtijdig detecteren en helpen, en
kan er meer gericht worden doorverwezen naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.” De introductie van
een eerstelijnspsychologische functie
kan hier het verschil maken. Tenminste,
als die de centrale plek krijgt die ze verdient, met name dicht bij de huisarts en
in nauw contact met de gespecialiseerde zorg.
Zowel Vlaams minister Jo Vandeurzen
als federaal minister Maggie De Block
bepleiten in hun beleidsnota de integratie van de geestelijke gezondheidszorg
in de eerste lijn. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie stuurt aan op een meer
geïntegreerde zorg. In de komende
maanden moeten daarvoor belangrijke
knopen worden doorgehakt.
“Ruim twee jaar geleden startte minister Vandeurzen over Vlaanderen verspreid zeven pilootprojecten* voor een
eerstelijnspsychologische functie”, stelt

Gorik Kaesemans. “Die pilootprojecten
lopen tot eind februari 2016. Er was een
duidelijke omschrijving van de opdrachten met aandacht voor vroegdetectie,
kortdurende interventies en deskundigheidsbevordering. De zeven projecten
zijn uiteenlopend van samenstelling en
werkingsgebied; een bewuste keuze,
zodat geleerd kan worden uit die verschillen. Op dit ogenblik worden deze
zeven projecten geëvalueerd.”
“Daarnaast is er ook op federaal niveau
beweging. Minister De Block heeft haar
nek uitgestoken voor de terugbetaling
van de psycholoog; het is nu wachten
op de concrete uitwerking. Het Federaal
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzoekt in dat kader de
mogelijke terugbetaling van psychotherapeutische consulten en klinisch
psychologische hulp. De eerstelijnspsychologische functie is hiervan een
onderdeel. Ook de gespecialiseerde
geestelijke gezondheidszorg is erbij betrokken, onder meer met de liaisonfunctie. Federaal leeft het voornemen om
een eventuele terugbetaling te koppelen
aan zorgtrajecten. Niet elk consult zou
dus zomaar worden terugbetaald. Dat
geldt ook voor de eerstelijnspsychologische functie: het budget is beperkt en
het RIZIV moet keuzes maken. Daarom
is het ontzettend belangrijk om de eerstelijnspsychologische functie van meet
af aan goed in te bedden op de juiste
plaats, zodat ze maximaal effect heeft.”

“Ons pleidooi is om de eerstelijnspsychologische functie bij de huisarts te
situeren: in wijkgezondheidscentra,
huisartsenwachtposten...”, geeft Isabel
Moens aan. “De huisarts is als generalist het best geplaatst om zowel de
somatische als de psychische klachten
van patiënten te evalueren. Ook in de
Vlaamse pilootprojecten loopt meer dan
85% van de verwijzingen via de huisarts.
Dat is logisch: onderzoek toont dat 78%
van de Belgen met een mentale problematiek eerst bij hun huisarts aankloppen. Zoals de arts uitstekend geplaatst
is om waar nodig door te verwijzen naar
een kinesitherapeut of een specialist,
zo verwijst hij patiënten vandaag ook al
door naar een psycholoog. Veel psychische problemen worden overigens via
somatische klachten aangemeld. De
huisarts moet in die rol ondersteund
en erkend worden. De eerstelijnspsychologische functie moet nabij zijn, ook
fysiek. Dat neemt het stigma weg en is
drempelverlagend. Het probleem is dat
voor vele mensen het prijskaartje voor
eerstelijnshulp bij psychische problemen te hoog is. Vandaag is er alleen binnen bepaalde grenzen en voorwaarden
een terugbetaling mogelijk via de aanvullende ziekteverzekering van de ziekenfondsen. Dat belemmert de toegang
tot de geestelijke gezondheidszorg.”

Geen aparte circuits
“De eerstelijnspsycholoog kan kortdu-

zorgwijzer | 10

Isabel Moens en Gorik Kaesemans: “Het
budget is beperkt en het RIZIV moet
keuzes maken. Daarom is het ontzettend
belangrijk om de eerstelijnspsychologische functie van meet af aan goed in
te bedden op de juiste plaats, zodat ze
maximaal effect heeft.”

rende interventies doen voor milde tot
matig ernstige problematieken. Het is
dan ook best iemand met enige ervaring,
die snel een juiste inschatting van de
problematiek kan maken. Hij of zij moet
een breed terrein overzien: mensen met
een verslavingsproblematiek, een depressie of aanpassingsstoornis; kinderen en jongeren, maar ook volwassenen
en ouderen. Voor een goede kwaliteit van
zorg zijn afstemming en complementariteit cruciaal. De eerstelijnspsycholoog
moet sowieso kunnen terugvallen op
intervisie met collega’s, bijvoorbeeld van
een CGG. Een stevige band met de tweede lijn is noodzakelijk; de eerstelijnspsychologische functie is ook bedoeld als
brugfunctie. Overstijgt een probleem de
eerste lijn, dan moet de psycholoog verwijzen naar de gespecialiseerde GGZ,
die op haar beurt ook moet kunnen terugverwijzen. Zorgnet Vlaanderen claimt
de eerstelijnspsychologische functie dus
niet – integendeel: als we de competenties en de complementariteit centraal
stellen, dan moet die functie dicht bij de
huisarts gepositioneerd worden”, meent
Gorik Kaesemans.
“Waar we vooral op moeten toezien,
is dat er geen aparte circuits worden
gecreëerd”, zegt Isabel Moens. “Daar
heeft niemand baat bij, de patiënt al
zeker niet. Hoe beter de eerstelijnspsychologische functie geïntegreerd is in
het bestaande gezondheidsaanbod, hoe
hoger de kwaliteit. Wij pleiten voor een
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stepped care, te beginnen bij de huisarts. De huisarts kan in een eerste stap
zelfzorg stimuleren en aan psycho-educatie doen. Er hoeft niet altijd meteen
gespecialiseerde zorg aan te pas te komen. Het stepped care model kiest ook
expliciet voor behandeling en therapie
vooraleer over te stappen op medicatie.
Het gebruik van antidepressiva stijgt onrustwekkend. Dat is niet alleen verkeerd
qua aanpak, het is ook duur voor de
patiënt en de maatschappij. De Wereldgezondheidsorganisatie pleit voor een
beter assessment en een grotere terughoudendheid bij het voorschrijven van
medicatie. Huisartsen moeten hierin
ondersteund worden. De eerstelijnspsychologische functie kan hier het verschil
helpen maken. Maar ook vorming blijft
nodig en een financiële incentive voor de
huisarts; consultaties voor psychische
problemen nemen immers doorgaans
meer tijd in beslag dan louter somatische aandoeningen.”

Geen schotten, maar bruggen
“Twee derde van de psychische problematiek is mild tot matig”, weet Gorik
Kaesemans. “Slechts één derde is ernstig. In principe moet de huisarts een
groot deel van de problematieken zelf de
baas kunnen. Waar nodig, moet hij kunnen doorverwijzen naar de eerstelijnspsychologische functie. Op die manier
krijgen de tweede en de derde lijn meer
tijd en ruimte om zich over de ernstige

problematieken te buigen. Daarnaast
kan de tweede lijn zijn expertise ook
ten dienste stellen van de eerste lijn, bv.
met intervisie en met concrete tools zoals beslissingsbomen voor de huisarts
en de eerstelijnspsycholoog.”
“De conceptuele nota Together we
change van de vier Vlaamse universiteiten voor huisartsgeneeskunde gaat
ervan uit dat elke burger zich inschrijft
bij een huisartspraktijk. Het is dan ook
logisch dat de samenwerking tussen de
huisarts en de eerstelijnspsycholoog
wordt afgestemd, net als de eventuele
terugbetaling ervan. Tegelijk moeten er
in het belang van de cliënten tussen alle
zorgverstrekkers, inclusief de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg,
bruggen worden gebouwd. Schotten
tussen de niveaus zijn uit den boze. Zowel organisatorisch als financieel moet
alles gericht zijn op een geïntegreerde
samenwerking. Zo pleiten wij vanuit
Zorgnet Vlaanderen ook voor een GGZplan in het medisch dossier en stimuli
voor de ondersteuning vanuit de gespecialiseerde zorg naar de eerste lijn. Ook
hier is onze oproep: creëer alstublieft
geen nieuw systeem, geen apart circuit van de eerstelijnspsycholoog. Daar
is niemand bij gebaat”, besluit Isabel
Moens.
* Zie artikel op de volgende pagina’s.

GGZ

Uit de praktijk

Eerstelijnspsycholoog wordt
deel van huisartsenpraktijk
‘Drempelverlagend’. Het is hét sleutelwoord dat alle partners van het project eerstelijnspsycholoog uit de regio
Groot-Aalst in de mond nemen om hun
project te omschrijven. Sinds een drietal jaar maken drie eerstelijnspsychologen hun opwachting in onder meer
de huisartsenwachtpost om er de psychische problemen van patiënten op
te volgen. “De vertrouwensband met
de arts, gekoppeld aan de fysieke aanwezigheid van de psycholoog, is voor
vele patiënten voldoende om hen van
het belang van therapie te overtuigen.”
Projectverantwoordelijke Christof Piron
(Wijkgezondheidscentrum Daenshuis),
eerstelijnspsychologe Nele Van Daele en Wim D’Hanis (directeur CGG Zuid
Oost-Vlaanderen) vertellen ons hoe het
er in de praktijk precies aan toegaat.
Al snel in ons gesprek blijkt dat ‘nabijheid’ een ander kernwoord is van dit
project. De eerstelijnspsychologen werken namelijk op verschillende plaatsen
rechtstreeks ín de eerste lijn: in een
huisartsenpraktijk, in het wijkgezondheidscentrum, in de gezamenlijke huisartsenwachtpost… Cruciaal is dat ze
letterlijk dichtbij de huisarts werken, om
tal van redenen. In de eerste plaats omdat de huisarts een echte spilfiguur is:
hij heeft een vertrouwensband met de
patiënt, schat de ernst in van de klachten, bespreekt die met de patiënt en motiveert hem om een gesprek te hebben
met een psycholoog.
Wanneer de arts het bij een patiënt
moeilijk heeft om de klachten goed in
te schatten of het gevoel heeft dat ze te
ernstig zijn, kan hij nu sneller terecht
voor advies bij de psycholoog. “Dat zorgt
voor een optimale uitwisseling van informatie, je kan kort op de bal spelen,
een verslag meteen doorspelen of gewoon even binnenspringen in elkaars
bureau’”, vertelt Wim D’Hanis. “Dat is
een groot verschil met vroeger”, meent
Nele Van Daele. “Vroeger moest de arts
op zo’n moment alleen op zoek naar
advies, expertise of geschikte doorver-

wijzing. Je hoort dat dit bij hen vaak
zwaar doorwoog. Nu zijn we goed gekend en gaan we echt samen op weg
naar een oplossing voor elke patiënt.”
Bij de patiënten zelf stellen de hulpverleners vast dat de aanwezigheid van een
psycholoog in de praktijk drempelverlagend werkt. Voor sommige patiënten is
het taboe rond psychische problemen
nog zo groot, dat ze het niet aandurven
een praktijk van een psycholoog of een
centrum voor geestelijke gezondheidszorg binnen te stappen. Nu lijkt het
echter voor de buitenwereld alsof ze op
consultatie gaan bij de huisarts, terwijl
ze eigenlijk een bezoek brengen aan de
eerstelijnspsycholoog. Voor anderen is
de vertrouwensband met de arts, gekoppeld aan de fysieke nabijheid van de psychologen, nu voldoende om hen van het
belang van de therapie te overtuigen.

Kortdurend en
oplossingsgericht
Bij de psycholoog kunnen patiënten terecht voor kortdurende interventies bij
milde psychische klachten (denk aan
een milde depressie, beginnende angstproblematiek en zo meer). In maximaal
vijf sessies trachten de psychologen
de patiënt opnieuw vooruit te helpen.
Wachtlijsten zijn er nauwelijks, binnen
de twee weken kunnen de patiënten hun
behandeling starten.
De eerstelijnspsychologen in Aalst
werken oplossingsgericht volgens het
KOP-model van Paul Rijnders: “Mensen
komen met Klachten, die een gevolg zijn
van de Omstandigheden of de omgeving
en gelinkt zijn aan hun Persoonlijke stijl
(sterktes). Het is een beknopt model dat
je toelaat om snel opnieuw het overzicht
over je problemen te herstellen”, vertelt
Nele Van Daele. “Mensen lossen in hun
leven 35.000 en één zaken op, ze hebben
dus bewezen dat ze probleemoplossende vaardigheden hebben”, vult Christof
Piron aan. “Op een dag duikt er dan ech-

ter een probleem op waardoor ze even
verdrinken, waarmee ze even niet meer
weg kunnen. Ze raken het vertrouwen in
hun vaardigheden kwijt. Als de huisarts,
in wie ze het volste vertrouwen hebben,
hen op zo een moment naar een van
onze eerstelijnspsychologen doorverwijst, dan staan de patiënten hier ook
vaak voor open. We bieden hen overzicht
en vertrouwen. Of zoals een patiënt het
ooit treffend verwoordde: ‘Als je bij een
psycholoog binnenkomt, draag je 35 dozen vol ongeordende problemen; als je
buitengaat, heb je die problemen nog,
maar zitten ze geordend in twee dozen.’
We sturen hen niet met een oplossing
naar huis, maar wel met het gevoel dat
ze het probleem kunnen oplossen.”
Het is daarom belangrijk bij de KOP-methode dat je focust op één invalshoek,
weet Nele Van Daele. “We kijken naar
wat lukt en wat niet, we concentreren
ons vervolgens op één belangrijk domein en zien dan vaak dat als we dat
kunnen aanpakken, de rest ook volgt.
We betrekken ook zo veel als mogelijk
het eigen netwerk van de patiënt, denk
aan de ouders of de partners. Zij kunnen
mee ondersteuning bieden.”

Verwijzingen binnen
het netwerk
Bij milde tot matig ernstige psychische
klachten kan die aanpak helpen. Soms
blijkt echter dat de patiënt zwaardere
problemen doormaakt. “De ene keer
wordt dat duidelijk bij aanvang van het
traject, de andere keer is dat pas op het
einde van onze behandeling”, vertelt
Nele Van Daele. “Het is aan de psychologen, die fungeren als een soort van
filter, om op het gepaste moment door
te verwijzen naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Op die
manier kunnen we echt een systeem
van geïntegreerde, getrapte zorg realiseren”, vult Wim D’Hanis aan. “Vele
artsen kenden het centrum voor geestelijke gezondheidszorg al als een heel
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Bekijk ook onze reportage over ELP op
www.youtube.com/zorgnetvlaanderen.
Meer info over het KOP-model via de publicatie:
Kortdurende psychologische interventies voor de eerste lijn.
Paul Rijnders & Els Heene (red.). Uitgeverij Boom

belangrijke partner voor doorverwijzing”, meent Christof Piron, “maar ook
andere expertise kan nuttig zijn. Denk
dan aan een specifieke doorverwijzing
voor psychische problemen bij ouderen,
de opvoedingswinkel bij jongeren, de
CAW, een privétherapeut die gespecialiseerd is in bepaalde problematieken…
Het is echt onze bedoeling dat alle partners doorheen dit project het ruime plaa
tje zien en elkaar versterken. Bovendien
geeft ons dat een breder opvangnet voor
wanneer er toch nog extra hulp nodig is
na de vijf sessies bij de eerstelijnspsycholoog.”

Een witte raaf?
Als eerstelijnspsycholoog je plaats vinden in zo een ruim netwerk en aan de
slag gaan met patiënten die misschien
niet noodzakelijk zitten te wachten op
je hulp, het klinkt niet evident? “Klopt”,
zegt Wim D’Hanis. “De eerstelijnspsycholoog is een hooggespecialiseerde
job. Deze psychologen starten best met
al wat ervaring op de teller. Je hebt
immers iemand nodig die oplossingsgericht te werk gaat, vroegdetectie
opneemt, goed op de hoogte is van de
psychopathologie, de hulpverleners uit
de regio kent en gemakkelijk de brug
slaat tussen de verschillende partners.”
Gelukkig kunnen de psychologen ook
rekenen op de nodige vorming en ondersteuning. “Coaching gebeurt aan
de hand van casusbesprekingen in het
teamoverleg, dat om de twee weken
plaatsvindt tussen eerstelijnspsycholoog en de tweede lijn. Op die manier
voelen de psychologen zich geruggensteund, ontwikkelen we onze methodiek
verder en kunnen we ook samen met
alle partners blijvend aan modelbewaking doen. Belangrijk voor de toekomst
is alvast dat de eerstelijnspsychologische functie in een soort van kader gegoten wordt, met de nodige opvolging en
een gepaste financiering.”
CZ
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Nele Van Daele, Christof Piron en Wim D'Hanis (zittend):
“We sturen patiënten niet met een oplossing
naar huis, maar wel met het gevoel dat ze
het probleem kunnen oplossen.”

Ouderenzorg

Nu de ouderenzorg een Vlaamse bevoegdheid wordt, zal ook de financiering ervan worden herbekeken. Meer
en meer lijkt het erop dat we evolueren naar een getrapt systeem zoals dat
onlangs in de sector van personen met
een handicap is ingevoerd. De zorgbehoevende kan kiezen tussen een
beperkt basisondersteuningsbudget
zonder al te veel rompslomp of een
persoonsvolgend budget dat veel hoger kan liggen, maar ook meer administratie en beheer vereist. Prof. em.
Jef Breda van de Universiteit Antwerpen kent de materie door en door.
Prof. Jef Breda is socioloog en neemt als
expert deel aan de ‘Taskforce Persoonsvolgende Financiering’ van het Vlaams
Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH) (zie kader). “In principe bestaan er twee totaal verschillende
systemen”, zegt hij. “Duitsland, Oostenrijk en Italië kiezen in de ouderenzorg bijvoorbeeld voor een systeem van
persoonsvolgende financiering. Mensen
krijgen er na een screening een bedrag
van 500 tot 1.000 euro per maand. Dat
bedrag is niet zo hoog, maar je hoeft de
besteding ook niet te verantwoorden.
In het Duitse model is het bovendien zo
dat wie voor zijn vader of moeder zorgt,
pensioenrechten opbouwt.

Prof. Jef Breda: “De Vlaamse Zorgverzekering
van 130 euro én de tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden zijn al een vorm van persoonsvolgende financiering. Heel wat mensen hebben recht op beide en komen zo op 400 à 500
euro per maand. Dat benadert het bedrag dat
in Duitsland toegekend wordt.”

Niet toevallig hebben de drie genoemde
landen relatief weinig zorgvoorzieningen. Het systeem van persoonsvolgende
financiering is trouwens ontstaan in rurale gebieden met een lage bevolkingsdichtheid in Zweden. Hier waren nauwelijks voorzieningen en de basisgedachte
was om zorgbehoevende mensen een
budget te geven waarmee ze een fa-
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Interview met socioloog en expert em. prof. Jef Breda

Naar een persoonsvolgende
financiering in de ouderenzorg?
milielid of een kennis zouden kunnen
vergoeden voor de geboden zorg. Aanvankelijk had de persoonsvolgende financiering dus weinig te maken met de
autonomiegedachte of empowerment,
het was pure noodzaak door een gebrek
aan voorzieningen.”
“In tegenstelling tot deze landen hebben Frankrijk en Nederland, maar ook
Vlaanderen en Wallonië, relatief veel
voorzieningen. Het voordeel daarvan is
dat het budget vrij goed onder controle
blijft. Specifiek voor Vlaanderen is echter
dat we een combinatie hebben van veel
voorzieningen én ook persoonsvolgende
financiering, terwijl de meeste landen
voor één van beide systemen kiezen.
Bovendien keert Vlaanderen, althans in
de gehandicaptensector, relatief hoge
budgetten toe: een persoonlijk assistentiebudget (PAB) loopt op tot gemiddeld
25.000 à 30.000 euro per jaar, met uitschieters tot 45.000 à 50.000 euro. Dat
zijn hoge bedragen. Die uitgaven moeten
dan ook verantwoord worden.”

We liggen niet achter, maar …
“Ook in de ouderenzorg hebben wij
vandaag al een systeem van persoonsvolgende financiering met een ‘basisondersteuningsbudget’, ook al noemen
we het anders. De Vlaamse Zorgverzekering van 130 euro én de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden zijn een
vorm van persoonsvolgende financiering. Heel wat mensen hebben recht op
beide en komen zo tot 400 à 500 euro per
maand. Dat benadert het bedrag dat in
Duitsland wordt toegekend. Vergeet niet
dat onze landgenoten in Wallonië géén
130 euro van de Zorgverzekering krijgen
en in de gehandicaptensector ook géén
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persoonsvolgende financiering kennen.
Als ze daar horen dat minister Jo Vandeurzen 300 miljoen euro extra uittrekt
voor de gehandicaptensector, dan vallen
ze achterover.
Een persoon met een handicap zonder
een al te grote zorgvraag krijgt vandaag
130 euro Zorgverzekering plus 300 euro
basisondersteuningsbudget plus gratis
hulpmiddelen plus rechtstreeks toegankelijke hulp, bv. in de vorm van een
aantal dagen opvang in een dagcentrum. Als je die 130 en die 300 euro optelt, dan kom je trouwens in de buurt van
wat in de ouderenzorg wordt uitgekeerd.
Dat kan volgens mij geen toeval zijn. In
de gehandicaptensector is de trein van
de nieuwe financiering vertrokken; in
de ouderenzorg evolueren we naar een
soortgelijk systeem, maar dat zal niet
op korte termijn kunnen worden gerealiseerd.”
In vergelijking met Wallonië en onze
buurlanden lijkt Vlaanderen eerder gul
te zijn? Prof. Breda antwoordt genuanceerd. “We mogen niet klagen. Beweren
dat we internationaal achterop hinken
is in elk geval niet correct. De werkdruk
in de zorgvoorzieningen neemt evenwel
toe en de overheid wil méér doen met
hetzelfde geld. Dat is een keuze voor iets
meer kwantiteit, die betekent dat je op
het gebied van kwaliteit wat zult moeten
inboeten. De druk van de zorgvraag is zo
groot, dat het aanbod wel moet toenemen. Al is de kwaliteit in vele gevallen
beslist te verhogen.”

Vraagverlegenheid
“Laat ons nog eens naar het buitenland
kijken”, zegt prof. Breda. “In Nederland

schaft men de woonzorgcentra meer en
meer af. Het beleid stapt af van de centralisering en gaat uit van het principe
van zelfzorg of zorg door mantelzorgers.
Hebben mensen recht op zorg? Jawel,
maar alleen als dat strikt nodig is. Niemand heeft zomaar recht op een specifieke vorm van zorg. De lokale overheid
regisseert de zorgtoewijzing. In Engeland is men zelfs nog restrictiever.”
“Kijken we naar Vlaanderen, dan is de
eerste poot – de basisondersteuning –
vandaag al goed vormgegeven, zowel
in de gehandicaptenzorg als in de ouderenzorg. In de gehandicaptensector
is ook de tweede poot – het persoonsvolgend budget – uitgewerkt. Hieraan
voorafgaand is er volop geëxperimenteerd. Uit die experimenten hebben
we een en ander geleerd. Zo bleek uit
experimenten met het PGB (persoons
gebonden budget) dat zowat de helft van
de mensen van wie de aanvraag werd
goedgekeurd, uiteindelijk afhaakte. De
belangrijkste reden was de administratieve overlast en de plicht om alle uitgaven te verantwoorden. Bovendien was
het aan de persoon met een handicap
om een persoonlijke assistent in dienst
te nemen. Hij werd dus werkgever, met
alle gevolgen en alle zorgen vandien.
Die operationele last bleek zo hoog te
liggen, dat veel mensen dit systeem niet
zagen zitten. Internationale literatuur
toont dat dit fenomeen zich ook in de
ouderenzorg zal voordoen.”
“Veel ouderen hebben wat men noemt
‘vraagverlegenheid’. Die verlegenheid
geldt niet voor financiële hulp of medische zorg, maar wel voor persoonszorg
en voor hulp in huis. De familie voert

graag zelf de regie en houdt niet van
‘vreemden’ die thuis over de vloer komen. Dat geeft mensen namelijk al snel
het gevoel dat ze de regie verliezen. Veel
ouderen willen dus wel het geld én de
medische zorg, maar staan huiverig tegenover sociale zorg en ondersteuning.”
“Is er nood aan een persoonsvolgend
budget in de ouderenzorg? Voor mensen in het woonzorgcentrum zie ik niet
meteen de meerwaarde. Zij zouden hun
budget meteen moeten afstaan aan
het woonzorgcentrum, waarom dan de
omweg? Anders ligt het voor de zeer
vele zwaar zorgbehoevende mensen
die thuis wonen en die verzorgd worden door een mantelzorger, vaak een
partner die ook al 80-plus is. Geef die
mensen een volwaardig budget, zodat
ze continue, flexibele, variabele en ambulante zorg kunnen inkopen.
Het budget moet echter voldoende
hoog zijn zodat het voor de betrokkene
de moeite loont om er de last van de
organisatie van de zorg bij te nemen.
Uiteraard moet een externe en onafhankelijke instantie de mensen screenen. Internationale voorbeelden tonen
dat ook een ondersteuningsplan geen
overbodige luxe is. Meer zelfs: een hoger budget leidt niet tot meer kwaliteit
van zorg, behalve als er een ondersteuningsplan wordt gemaakt. Alleen al het
proces van support planning zorgt voor
empowerment. Je gaat de oudere en zijn
omgeving immers expliciet vragen welke doelstellingen voor hem belangrijk
zijn en welke ondersteuning hij daarvoor
nodig heeft. In de gehandicaptenzorg is
zo’n ondersteuningsplan verplicht en
het lijkt me een goede zaak om dat ook
in de ouderenzorg als voorwaarde voor
een persoonsvolgend budget te stellen.”

Blijven investeren
in woonzorgcentra
“Voorbeelden in Engeland tonen dat zo’n
systeem met een persoonsvolgend budget voor mensen die thuis wonen in de
praktijk goed kan werken. Daar beheert
een case manager de budgetten voor verschillende cliënten. Met een budget dat
lager ligt dan de kostprijs van een plaats
in een woonzorgcentrum kunnen ouderen thuis blijven wonen, wat uiteindelijk
de wens van velen is. Voorwaarde voor
het slagen is dat er een voldoende hoog
budget is, dat één persoon de regie voert,
dat er een goed ondersteuningsplan is én
een flexibel aanbod vanuit de zorgvoorzieningen. Tegelijk ben ik ervan overtuigd
dat we ook moeten blijven investeren in

woonzorgcentra, want uiteindelijk kiezen veel mensen voor de zekerheid en
de gerustheid van continuïteit van zorg.
De keuze tussen woonzorgcentrum en
thuis blijven wonen zou evenwel niet beïnvloed mogen worden door financiële
motieven, wel door de familiale situatie
en de bredere context. Overigens is ook
in de woonzorgcentra de hulp van mantelzorgers meer dan welkom, om niet te
zeggen onontbeerlijk.”
De discussie over de financiering van de
ouderenzorg lijkt bij ons net iets langer

te duren dan in de ons omringende landen. “Je moet alles in zijn context zien”,
zegt prof. Breda. “In Nederland heerste
jarenlang een grote woningnood. Oudere mensen werden gestimuleerd om
hun veel te grote woningen in te ruilen
voor een plaats in een woonzorgcentrum, zodat jonge gezinnen een huis
konden vinden. Vandaag gaat de slinger
er helemaal de andere kant op. Nederlanders zijn heel besluitvaardig. Wij niet.
Kijk maar naar het Oosterweeldossier.
Als we niet opletten maken we overal
Oosterweeltjes van.”

Persoonsvolgende financiering in de gehandicaptensector
In de sector van personen met
een handicap is een nieuw financieringssysteem geïntroduceerd.
Het is een getrapt systeem waarbij
personen met een handicap de keuze hebben uit een ‘basisondersteuningsbudget’ (300 euro per maand)
of een persoonsvolgend budget (afhankelijk van de noden). De website van het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap
(VAPH) verduidelijkt een en ander:

Het basisondersteuningsbudget

Het basisondersteuningsbudget is
er voor personen met een erkende
handicap en een beperkte ondersteuningsnood. Zij kunnen zich met
dit budget zelf organiseren. Vaak
wordt deze hulp gegeven door vrienden, familie of buren, of door professionele diensten zoals thuiszorg,
poetshulp...
Het
basisondersteuningsbudget
is een vast, forfaitair bedrag dat je
maandelijks ontvangt. Dienstencheques kosten geld, in de thuiszorg betaal je een bijdrage, de benzine van
de wagen van een vriend die je vaak
meeneemt wil je kunnen terugbetalen, je betaalt een bijdrage voor
beperkte dagopvang... Het basisondersteuningsbudget is er om dergelijke kosten te betalen. Je kan het
bedrag vrij besteden en hoeft geen
bewijzen voor te leggen. Je mag het
ook combineren met het verkrijgen
van hulpmiddelen.
Het is mogelijk dat je op een bepaald
moment toch meer ondersteuning
nodig hebt. Hierdoor kan het zijn dat
het basisondersteuningsbudget niet

meer voldoende is om alle kosten te
betalen. Op dat moment kan je overstappen naar het persoonsvolgend
budget.

Het persoonsvolgend budget

Als het basisondersteuningsbudget niet voldoende is of als je hulp
en ondersteuning nodig hebt van
diensten of voorzieningen waarvoor je toelating van het VAPH nodig hebt, dan kan je kiezen voor het
persoonsvolgend budget. Je moet
dan inschatten hoeveel, wanneer
en welke ondersteuning je nodig
zal hebben. Dat is niet gemakkelijk.
Daarom zal het VAPH methoden uitwerken om je hierbij te helpen.
Het persoonsvolgend budget bestaat in drie vormen:
• Een budget dat je kan gebruiken
om je ondersteuning zelf te organiseren.
• Een vouchersysteem om je
ondersteuning door erkende
VAPH-voorzieningen te betalen. Bij dit systeem krijg je een
aantal vouchers toegewezen in
functie van de ondersteuning die
je nodig hebt. Je kiest zelf de erkende VAPH-voorziening, waar je
daarvoor terecht wilt. Het VAPH
betaalt die voorziening dan rechtstreeks. Je moet het voucherdeel
van het persoonsvolgend budget
dus niet zelf beheren.
• Een combinatie van een budget
met het vouchersysteem. Je krijgt
dan een bepaald bedrag en vouchers.
Bron: www.vaph.be.
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Communicatie

Universiteiten, ziekenhuizen en zorgverstrekkers
moeten zich bezinnen over hun communicatie

Gezondheid en gezondheidszorg:
iedereen expert?
“Als we de kranten mochten geloven,
dan was de ziekte van Alzheimer al
vier keer opgelost”, zegt professor
Erik Schokkaert met een boutade. Toch
schiet hij niet (alleen) op de media. Ook
de universiteiten, de ziekenhuizen en
de individuele zorgverstrekkers moeten zich bezinnen over de manier waarop ze communiceren. De hoeveelheid
kennis en informatie is nooit zo groot
geweest als vandaag, maar de communicatie loopt allerminst gestroomlijnd.
Er is werk aan de winkel!
Een werkgroep van de denktank Metaforum van de KU Leuven stelde op 16
maart een visietekst voor: ‘Gezondheid
en gezondheidszorg: iedereen expert?’
De visietekst is het werk van een multidisciplinaire werkgroep van professoren
geneeskunde, gezondheidseconomie,
psychologie en media, gecoördineerd
door prof. Erik Schokkaert. De tekst
brengt de problemen helder in kaart,
maar reikt ook 28 concrete beleidsaanbevelingen aan.
“De evidence based medicine (EBM) heeft
bijgedragen tot een verwetenschappelijking van de gezondheidszorg. Er is
steeds meer betrouwbare informatie.
Er is bovendien een grote vraag naar
gezondheidsinformatie. Mensen vinden
hun gezondheid belangrijk en de pers
besteedt er veel aandacht aan. Maar ondanks al deze activiteit en interesse lijkt
er een grote kloof te bestaan tussen de
bevolking en de wetenschappelijke kennis over gezondheid en gezondheidszorg”, stelt prof. Schokkaert.

“Veel mensen geloven in therapieën
waarvan de werkzaamheid door het
grootste deel van de academische medische wereld in twijfel wordt getrokken:
homeopathie is een duidelijk voorbeeld.
Omgekeerd verwerpen sommigen behandelingen die volgens de wetenschappelijke consensus zeker werken.
De bevolking krijgt vaak tegenstrijdige
adviezen en weet niet meer wat ze moet
geloven. Is gsm-straling nu echt slecht
voor de gezondheid? Wat is nu eigenlijk een gezond dieet? Hoe schadelijk is
zout?
De kloof tussen de bevolking en de wetenschap vinden we ook terug in de relaties tussen zorgverstrekkers en hun
patiënten. Verstrekkers passen zelf niet
altijd de basisinzichten van EBM toe. Of
ze houden onvoldoende rekening met de
persoonlijke situatie van patiënten: hun
verlangens en doelstellingen, maar ook
de specifieke kennis die patiënten zelf
hebben over hun eigen situatie.
We staan hier voor een grote uitdaging.
De communicatie van wetenschappelijke inzichten verloopt moeilijk en de
kwaliteit van de verspreide informatie
is vaak twijfelachtig. De gezondheidssector verspreidt geen eensluidende
boodschap, wat leidt tot misvattingen
bij een deel van het publiek. Patiënten
verwachten ook dat hun kennis serieus
genomen wordt, maar de doorstroming
van informatie van de patiënten naar de
zorgverstrekkers verloopt vaak moeizaam.”

Aanbeveling 4
Universiteiten en ziekenhuizen houden op met de vaak ongenuanceerde communicatie van medische onderzoeksresultaten in een (veel te) vroeg stadium.
De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) werkt hierover een gedragscharter
uit voor de Vlaamse universiteiten.
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Wetenschap is dynamisch
proces
“Wetenschappers worden soms voorgesteld als onbevooroordeelde en door
hogere motieven gedreven zoekers naar
de waarheid. Voor een gedeelte klopt
dat, maar de afgelopen decennia is
toch pijnlijk duidelijk geworden dat wetenschappers, net als andere mensen,
ook gedreven worden door carrière-
overwegingen en dat het streven naar
sociale erkenning tot onaanvaardbare praktijken kan leiden. Op basis van
gemanipuleerd onderzoek verdedigde
de Rotterdamse onderzoeker Don Poldermans bijvoorbeeld het perioperatief
gebruik van bètablokkers. Die praktijk
blijkt echter de mortaliteit met 27% te
doen toenemen. Zulke extreme vormen
van fraude zijn waarschijnlijk slechts
het topje van een ijsberg van niet echt
frauduleuze, maar toch dubieuze onderzoekspraktijken.
Bovendien is wetenschap een dynamisch
proces: meer een methode dan een set
van vaststaande resultaten. Ook tussen
wetenschappers zijn er meningsverschillen. Dat is echter geen probleem.
De essentie van de wetenschappelijke methode is precies dat elke stelling
kritisch onderzocht en in vraag gesteld
kan worden. Natuurlijk zijn vele onderzoekers heilig overtuigd van hun eigen
gelijk, maar ze participeren in een netwerk waarin anderen dat gelijk steeds in
vraag kunnen (en moeten) stellen.
Terwijl nieuwe wetenschappelijke inzichten vaak als absolute waarheid worden
voorgesteld, ondervinden mensen dat de
boodschap die ze uit de medische wereld
ontvangen, doorheen de tijd wijzigt. De
oudere generaties herinneren zich nog
dat het knippen van de amandelen om
preventieve redenen werd gestimuleerd.
Volgens de nieuwe inzichten was dit een

vergissing. De richtlijnen die ouders met
baby’s krijgen om wiegendood te vermijden zijn ook verschillende keren veranderd. Het is volstrekt normaal dat nieuw
onderzoek wijzigende inzichten oplevert.
Het wordt echter problematisch als die
nieuwe inzichten steeds opnieuw als definitief worden voorgesteld.”

Gekleurde informatie
“Mensen zijn bekommerd om hun gezondheid”, vervolgt prof. Schokkaert.
“Ze gaan actief op zoek naar informatie,
maar ze hebben het moeilijk om informatie te begrijpen. Concrete cijfers lopen wat uiteen, maar alle studies tonen
dat meer dan 70% van alle internetgebruikers ooit het internet heeft geraadpleegd voor gezondheidsgerelateerde
vragen. De rol van het internet zal in de
toekomst nog uitbreiden. De kwaliteit
van de informatie hier is amper te controleren of te reguleren.

Aanbeveling 10
De overheid stimuleert de verspreiding van betrouwbare en begrijpelijke
informatie onder de bevolking, onder
meer via de wachtzalen van artsen en
in de ziekenhuizen.
Naast het internet blijven ook de pers en
de audiovisuele media van groot belang
voor de verspreiding van informatie. De
media functioneren in een competitieve
omgeving en kunnen niet anders dan
inspelen op de smaak en de interesses
van hun lezers, luisteraars of kijkers. Bij
de productie van nieuws zijn specifieke
mechanismen aan het werk. Spectaculaire gevallen en spannende verhalen
primeren vaak op droge informatie.
Wanneer Angelina Jolie beslist om haar
borsten preventief te laten amputeren,
heeft dat meer effect op de perceptie
van het verband tussen borstkanker en

genetische factoren dan een campagne
met algemene becijferde informatie.
Zelfs goede bedoelingen kunnen nefaste
effecten hebben. Zo ontstaat in een streven naar ‘objectiviteit’ de neiging om elke
opvatting in balans te brengen met een
andere opvatting in de tegenovergestelde richting. Experts en pseudo-experts
worden dan in de media tegenover elkaar
uitgespeeld. Eenvoudige boodschappen
doen het goed in deze setting, en de uiteindelijke ‘winnaar’ in dit debat is vaak
degene die er het beste uitziet en de
booschap het best kan uitleggen.”
“Mensen worden ook sterk beïnvloed
door hun eigen beperkte persoonlijke ervaringen of door spectaculaire
gevallen. Wanneer iemand in zijn onmiddellijke omgeving enkele mensen
kent die wat problemen hadden na een
vaccinatie, kan dat gemakkelijk tot een
veralgemeend wantrouwen tegenover

Prof. Erik Schokkaert:
“Zorgverstrekkers
moeten niet alleen leren praten, ze moeten
vooral ook leren luisteren en de informatie
die zij op die wijze
verwerven in de keuze
van hun behandeling
integreren. Patiënten
zouden zich niet het
voorwerp van een behandeling mogen voelen, maar moeten een
mede-actor worden in
het hele proces.”
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vaccinatie leiden. Wanneer iemand patiënten kent die zich beter voelden na een
homeopathische behandeling, zal dat
sterk bijdragen tot een positieve houding tegenover homeopathie. Dat er zich
bij vaccinatie slechts zelden problemen
voordoen of dat homeopathie niet beter
werkt dan een placebo, weegt niet op
tegen de directe ervaring. Als een jonge
sporter op de fiets of op een voetbalveld
sterft door een hartprobleem, dan heeft
dat onmiddellijk invloed op de houding
van de bevolking tegenover veralgemeende hartscreening.”

Zorgrelatie
“Het besef groeit dat de patiënt zo goed
mogelijk moet worden geïnformeerd
over de voor- en nadelen van verschil-

informatiestroom in beide richtingen
op gang moeten komen, waarbij verstrekkers ook rekening houden met de
informatie en de nuttige ervaringen van
de patiënten zelf. Soms kan de expertise van patiënten van medische aard zijn,
bijvoorbeeld in het geval van zeldzame
ziekten waar patiënt en familie soms
meer weten dan de arts die de patiënt
voor de eerste keer ziet. Maar belangrijker is de expertise over de beleving van
de ziekte door de patiënt en de impact
van de ziekte en van de voorgestelde
behandeling op de kwaliteit van het leven. Dat is minder relevant in urgente of
levensbedreigende situaties waar snel
medisch-chirurgische expertise vereist is. Het is echter van groot belang
bij chronische ziekten. Patiënten weten
beter dan artsen welke levensstijl voor

Aanbeveling 18
Patiënten krijgen meer inspraak in belangrijke beslissingen (bv. over screening)
en worden daartoe goed geïnformeerd. Er wordt meer werk gemaakt van de
ontwikkeling van procedures en decison aids om shared decision making te
stimuleren.
lende behandelingen (of van niet-behandeling). In een samenleving met steeds
meer mondige en beter opgeleide patiënten ligt dit idee van informed consent
voor de hand. Wie zou er beter dan de
patiënt geïnformeerd zijn over het relatieve belang van (zijn eigen persoonlijke)
kosten en baten, wanneer die tegenover
elkaar moeten worden afgewogen? Dat
respect voor de eigen waarden van de
patiënt staat overigens ook centraal in
de principiële definitie van EBM.”
“We moeten echter niet de illusie koesteren dat alle patiënten autonoom geïnformeerde keuzes kunnen maken. De
meesten hebben coaching nodig, en de
invloed van de coach blijkt zeer groot te
zijn. Als hun arts een mammografie aanraadt, dan nemen ongeveer 90% van de
vrouwen aan die screening deel. Wanneer de arts dat advies niet geeft, valt dat
percentage terug tot 10%. Dat gegeven
maakt het des te verontrustender dat ook
vele verstrekkers niet altijd de inzichten
van EBM in hun praktijk toepassen.
Belangrijker nog is dat de informatiestroom meestal slechts in één richting loopt: van de expert die geacht
wordt de waarheid te kennen naar de
patiënt die passief luistert en informatie
probeert te verwerken. Natuurlijk is correcte medische informatie noodzakelijk,
maar ze is niet voldoende. Er zou een
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hen haalbaar of aanvaardbaar is, welke
doelstellingen ze in hun eigen leven nog
willen bereiken, welke dimensies van levenskwaliteit voor hen de belangrijkste
zijn.”

Hoe de informatiekloof
dichten?
“Het is belangrijk dat universiteiten en
ziekenhuizen ophouden met ongenuanceerde communicatie van medische onderzoeksresultaten in een (veel te) vroeg
stadium. De creatie van overspannen en
misplaatste verwachtingen bedreigt op
langere termijn de geloofwaardigheid.
Publieksreclame voor geneesmiddelen kan best volledig worden verboden.
Daarnaast is het vooral belangrijk om
actief zo correct mogelijke informatie
te verspreiden die begrijpelijk is voor
iedereen. De overheid kan daar een belangrijke stimulerende rol spelen, bijvoorbeeld door het verspreiden van informatiebrochures via de wachtkamers
van de zorgverstrekkers en in de ziekenhuizen. Op dit ogenblik is de informatie
die daar aangeboden wordt vaak van bedenkelijke kwaliteit en niet vrij van commerciële belangen.”
“De rol van het internet zal in de toekomst verder toenemen. Het is belangrijk om positief te reageren en actief

met correcte informatie op het internet
aanwezig te zijn. De CEBAM-website
www.gezondheidenwetenschap.be, met
dagelijks meer dan duizend unieke bezoekers, is een goed voorbeeld.”
“De patiënten moeten meer inspraak
krijgen bij de beslissingen over specifieke behandelingen, zeker wanneer het
gaat om chronische ziekten. Het gedrag
van de zorgverstrekkers moet veranderen, zodat ze beter rekening houden
zowel met de inzichten van EBM als
met de kennis die bij de patiënten zelf
aanwezig is. Mensen willen zich gerespecteerd voelen wanneer het gaat over
hun eigen lichaam en moeten volledig
geïnformeerd worden over de voor- en
nadelen van mogelijke behandelingen.
Patiënten kunnen echter slechts op een
zinvolle wijze bijdragen tot beslissingen
als ze zo correct mogelijk geïnformeerd
zijn.”
“Zorgverstrekkers moeten niet alleen
leren praten, ze moeten vooral ook leren luisteren en de informatie die zij op
die wijze verwerven in de keuze van hun
behandeling integreren. Patiënten zouden zich niet het voorwerp van een behandeling mogen voelen, maar moeten
een mede-actor worden in het hele proces. Dat kan alleen maar door hen meer
inzicht te geven in hun aandoening en
behandeling, en door hen zelfredzamer
te maken. Dat alles heeft gevolgen voor
de opleiding van de zorgverstrekkers,
voor de structurele organisatie van de
zorg en voor de financieringssystemen”,
besluit prof. Schokkaert.
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Niet door EBM ondersteunde vormen
van alternatieve geneeskunde moeten
uit het ‘verplichte aanvullende pakket’
van de ziekteverzekering verwijderd
worden.
De visietekst ‘Gezondheid en gezondheidszorg: iedereen expert?’ van de Metaforumwerkgroep vindt u op www.kuleuven.be/
metaforum/docs/pdf/wg_37_n.pdf.
* De werkgroep bestond uit coördinator Erik
Schokkaert, Jan Eggermont, Hein Heidbuchel, Martin Hiele, Ben Nemery, Gert
Storms, Hans Van Brabandt, Omer Van den
Bergh, Jan Van den Bulck, Carine Van de
Voorde, Patrik Vankrunkelsven, Marc Van
Ranst, Kristin Verbeke en Veerle Achten.

Technologie

Symposium Angels & Robots – Dag van de Zorg

“Goede zorg is praten,
maar soms ook zwijgen”

De deelnemers van het symposium
Angels & Robots maakten
een hart voor de zorg.

Zondag 15 maart vond de vierde editie
van de Dag van de Zorg plaats. Voor
het eerst werd in aanloop naar de
opendeurdag ook een symposium voor
zorgverstrekkers georganiseerd, met
als thema ‘Angels & Robots’. Of hoe we
nieuwe technologie kunnen integreren en tegelijk warme en menselijke
zorg aanbieden. Als keynote sprekers
stonden minister Jo Vandeurzen, Lucien Engelen en Dirk De Wachter op het
podium.
De studiedag op 10 maart in Brussel
gaf een heel genuanceerd beeld, mooi
samengevat in een van de stellingen
die moderator Thomas Vanderveken
op minister Jo Vandeurzen afvuurde:
Technology will never replace love. “Een
gezond statement”, vond Vandeurzen.
“Ook in het beleid is empathie noodzakelijk. Soms lijkt het erop dat we erg

gefocust zijn op het meten van allerlei
indicatoren, maar we peilen tegelijk
naar hoe mensen de zorg ‘beleven’. Dat
subjectieve element, die ervaringen van
mensen, moeten meegenomen worden
in elke evaluatie; niet alles is meetbaar.
Toch mogen we niet blind zijn voor de
mogelijkheden van nieuwe technologie. Technologie maakt een betere zorg
mogelijk: door gegevens te delen, door
multidisciplinair te werken, door de
continuïteit te garanderen... Dat is ook
het hele idee achter Flanders’ Care.”

worden en naar de roadmap eHealth op
federaal niveau.

Waarom de invoering van nieuwe technologie bij ons soms zo traag lijkt te
gaan, wilde Thomas Vanderveken nog
weten van minister Vandeurzen. “Hier
speelt de wet van de remmende voorsprong ons parten”, meent Vandeurzen.
Hij verwees naar Vitalink dat nu toch
echt wel klaar staat om operationeel te

“Innovatie is een middel, geen doel”,
stelt Engelen. “Alles begint met te luisteren naar wat patiënten en mantelzorgers nodig hebben. In de Eed van
Hippocrates is de patiënt zelf helemaal
afwezig. Dat kan vandaag niet meer.
Werkten we vroeger voor de patiënten
(for patients), dan werken we vandaag

Een middel, geen doel
Een overtuigd believer van de technologische mogelijkheden in de gezondheidszorg is Lucien Engelen van het
REshape Center for Innovation van het
Radboudumc. Ook in zijn pleidooi valt
echter de centrale plaats van de patiënt
op. Dit is geen verhaal van de technologie om de technologie, wel integendeel.
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Herbekijk een interview met Lucien
Engelen voor Actua-Zorg over de
mogelijkheden van technologie in de
zorg: www.youtube.com/
zorgnetvlaanderen

meer en meer met de patiënten (with patients) en in de toekomst zal de zorg voor
een groot deel bepaald worden door de
patiënten (by patients).”
Wie denkt of vreest dat de patiënt achter
de technologie zou kunnen verdwijnen,
heeft het volgens Lucien Engelen dus
verkeerd voor. Hij verwijst ook naar de
‘disruptieve’ veranderingen in de bankwereld (Lending Club) of de taxiwereld
(Uber) en verwacht dat we ook in de gezondheidszorg voor een grote omwenteling staan. “Ondertussen zijn we aan
het praten, praten, praten... terwijl de
wereld om ons heen verandert.”
Dat de patiënten niet klaar zouden zijn
voor een omwenteling die hem een
meer actieve rol toebedeelt, gelooft
Engelen niet. Volgens hem – en met
hem vele andere specialisten – zullen
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wearables (technologie die we op ons
lichaam dragen om bv. medische parameters te meten) nog dit jaar massaal
doorbreken. Een volgende stap zijn de
insidables, chips in ons lichaam. Al die
technologie is vandaag al uitvoerig getest en zit eraan te komen tegen heel
betaalbare prijzen.
Ook videoconsultaties zitten in de lift. In
Nederland scoren sommige disciplines
vandaag al tot 70% videoconsultaties
voor opvolgingsconsulten, zegt Lucien
Engelen. “We evolueren in de gezondheidszorg in snel tempo van bricks naar
bites, aldus Engelen, die afsloot met een
leestip voor wie meer wil weten: The patient will see you now van Eric Topol – de
titel alleen al spreekt boekdelen.
Als derde keynote spreker gaf psychiater Dirk De Wachter met een gesmaakte

dosis flegma en humor zijn visie op goede zorg. Technologie en digitalisering
zijn prima, zolang ze ter ‘ondersteuning’
aangewend worden – alweer: als middel
dus, en niet als doel, want dat zou een
‘ontmenselijking’ van de zorg betekenen. Het gevaar schuilt voor De Wachter o.m. in de globalisering, die van alles ‘eenheidsworst’ maakt en daarom
vervreemdend werkt. De Wachter stelt
daartegenover de ‘glocalisering’ die
aandacht heeft voor het lokale, de particuliere eigenheden, het geworteld zijn.
Hechting als basis van het menselijk
zijn. Dat is voor Dirk De Wachter de definitie van goede zorg: gehechtheid. “Goede zorg is praten, maar soms ook zwijgen.” Of nog: “Goede zorg is voortdoen
als het niet meer gaat. Het is het ‘kleine
goede’ waarnaar Levinas verwijst.”

Sociale dienst

Sociaal werkers in ziekenhuizen ijveren voor meer erkenning

“Rol van zorgcoördinator is
ons op het lijf geschreven”
Wie is Sabine Maene?
• Sabine Maene is medisch maatschappelijk werker in AZ Sint-Jan
Brugge - Oostende AV.
• Ze is voorzitter van de studie- en
vormingsgroep medisch maatschappelijk werk West-Vlaanderen.
• In juni 2015 wordt ze voorzitter van
de Beroepsvereniging Sociaal Werkers in Ziekenhuizen (BSWZ).

De sociaal werkers in de ziekenhuizen willen meer erkenning. Zij spelen
immers een centrale rol in de ‘geïntegreerde en continue zorg’ van de toekomst. Van de overheid vragen zij een
helder omschreven opdracht, duidelijke normen en een gepaste financiering. Sabine Maene van AZ Sint-Jan
Brugge geeft tekst en uitleg.
“Het is een oud zeer”, begint Sabine haar
verhaal. “Sociaal werkers hebben geen
erkenning, geen overheidsopdracht,
geen normering en geen duidelijke financiering. Tegelijk neemt het belang
van sociaal werkers in ziekenhuizen toe,
omdat de opnameduur korter wordt en
de link met de thuiscontext belangrijker.
Het gezin en het sociale netwerk vormen
meer dan ooit een noodzakelijke sociale omkadering voor patiënten. Enkele
maatschappelijke evoluties werken dat
in de hand. Zo leidt het toenemend aantal chronisch zieke patiënten tot meer
dan louter medische vragen. Denk aan
een zelfstandige die werk
onbekwaam
wordt en groot inkomensverlies lijdt.
Er is ook de gezondheidskloof die toeneemt. Ondanks sociale correcties kunnen meer en meer mensen hun factuur
niet betalen, en dat geldt vooral voor
alleenstaanden, gepensioneerden, laag
opgeleiden en allochtonen. Ook het
aantal psychische klachten groeit. Eén
oorzaak is sociale isolatie: veel mensen
blijken een onvoldoende sterk netwerk
te hebben. Psychische problemen zoals depressies hebben vaak een sociale component. Sociaal werkers kunnen
mensen motiveren om hun sociale contacten uit te bouwen in hun familie of in
het verenigingsleven. Veel mensen hebben hiervoor een klein duwtje in de rug
nodig.”

Zorg met twee snelheden
“Medische zorg wordt voor veel mensen alsmaar duurder”, vervolgt Sabine
Maene. “De technologische vooruitgang brengt ons robotchirurgie en dure

implantaten, maar de terugbetaling
van deze innovaties laat vaak te lang op
zich wachten. Hetzelfde geldt voor veel
verbeteringen in de thuiszorg. Dat leidt
soms tot absurde situaties. Vacuüm
therapie of VAC-therapie voor wondzorg
kan perfect in de thuiscontext plaatsvinden, maar daar wordt ze niet terugbetaald. Gevolg: deze patiënten worden
onnodig lang gehospitaliseerd, want de
therapie thuis krijgen zou voor hen onbetaalbaar zijn.”
“Als sociaal werkers zien we met lede
ogen de commercialisering en privatisering van de gezondheidszorg oprukken. Mensen met een klein inkomen
kunnen zich de dure serviceflats van
vandaag niet veroorloven. Zij moeten
meer dan anderen een beroep doen op
gesubsidieerde voorzieningen. Zo ontstaat in de realiteit een zorg met twee
snelheden en dreigen minder vermogende mensen op termijn minder goede
zorg te krijgen.”
“Ook op het gebied van multiculturele
zorg is er nog veel werk aan de winkel.
Een aanpak op maat is nodig, want er
zijn veel problemen, o.m. wat de verzekerbaarheid betreft.”

Zorgcoördinator
“Positief is dat het beleid deze evoluties
onderkent en hiervoor een strategie aan
het ontwikkelen is die ‘continue geïntegreerde zorg’ vooropstelt. Wij juichen
dat toe, maar zijn er tegelijk van overtuigd dat dit niet kan werken zonder een
zorgcoördinator in het ziekenhuis. Sociaal werkers zijn het best geplaatst om
deze functie op zich te nemen. We zijn
goed opgeleid voor het ontslagmanagement en bovendien kan de vermaatschappelijking van de zorg alleen maar
slagen met de nodige ondersteuning
van patiënten en mantelzorgers. Iedereen pleit voor vraaggestuurde zorg,
maar wat met minder mondige cliënten? Sociaal werkers zijn het gewend
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“Ook de financiering van het sociaal werk moet eens grondig
worden uitgeklaard. Vandaag is de financiering minimaal en
hopeloos versnipperd”, zegt Sabine Maene (rechts op de foto
samen met Renilde Foulon, voorzitter van de werkgroep Sociale diensten Algemene Ziekenhuizen van Zorgnet Vlaanderen).

om te vertrekken vanuit de krachten en
de mogelijkheden van elke individuele
patiënt. Ook voor preventie is de sociale component niet te onderschatten: de
context, het netwerk, de huisvestiging...
het heeft allemaal een grote invloed op
de gezondheid van mensen en de risico’s die ze lopen. Als sociaal werkers
kunnen wij de toegankelijkheid en de
bereikbaarheid van de zorg vergroten en
culturele en andere barrières wegwerken.”
“Er is dringend een wettelijk kader nodig dat de opdracht van de sociaal werkers in ziekenhuizen omschrijft. Vandaag
vult elk ziekenhuis de functie naar eigen
goeddunken in. Als de financiële middelen verminderen, dan wordt te gemakkelijk bespaard op de sociale diensten.
‘De ziekenfondsen zullen dat wel overnemen’, hoor je weleens. Maar die bieden
niet de multidisciplinaire aanpak van een
ziekenhuis. Sociaal werkers in ziekenhuizen overleggen met artsen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, psychologen
en andere hulpverleners om samen de
meest aangewezen oplossing voor elke
patiënt te zoeken. Wij werken goed sa-
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men met de ziekenfondsen, maar je kan
onze functie niet zomaar schrappen en
overdragen. Als een patiënt een amputatie van zijn been moet ondergaan, start
onze begeleiding lang vóór de operatie;
de tussenkomst van het ziekenfonds
komt pas na de ingreep.”

Druk van binnenuit
“We voelen als sociaal werkers ook veel
druk van binnenuit”, zegt Sabine Maene.
“In het ziekenhuis zijn er tal van nieuwe functies: prostaatverpleegkundigen,
borstverpleegkundigen en andere zorg
experten. Ze hebben allemaal als opdracht om ook de ‘psychosociale begeleiding’ van de patiënt op zich te nemen.
Dat klinkt goed, maar deze mensen
voeren geen onderzoek naar de sociale
en materiële netwerken van patiënten
en bekommeren zich evenmin om problemen van huisvesting of uitkeringen.
‘Psychosociale begeleiding’ is veel meer
dan luisteren; wij lossen praktische problemen op.”
“Een ander pijnpunt is de gegevensdeling. Omdat sociaal werker geen erkend

gezondheidszorgberoep is, kunnen wij
onze sociale gegevens niet toevoegen
aan het algemeen medisch dossier. In
het kader van continue en geïntegreerde zorg zijn die gegevens nochtans
broodnodig. Een bijkomend knelpunt is
de huidige opleiding in de verpleging.
Een afgestudeerde verpleegkundige die
koos voor sociale verpleegkunde is nog
nauwelijks voorbereid op het werk in
een sociale dienst. Er is een bijzondere
beroepstitel (BBT) sociale gezondheidszorg aangekondigd, maar die is nog niet
omschreven. Bovendien zou die BBT
niet toegankelijk zijn voor sociaal assistenten, wat voor ons uiteraard niet kan.”
“Ook de financiering van het sociaal
werk moet eens grondig worden uitgeklaard”, zegt Sabine Maene. “Vandaag
is de financiering minimaal en hopeloos versnipperd. Een deeltje van de
middelen valt onder bepaalde zorgprogramma’s, een andere deeltje onder
RIZIV-overeenkomsten enz. Het is hoog
tijd dat de sociaal werkers in ziekenhuizen de erkenning krijgen die ze verdienen als sleutelfiguren in de transmurale
zorg.”

opleiding

IPSIG leert jonge professionals in de gezondheidszorg om samen te werken

“Samenwerken moet je leren”

Eind februari vond aan de Antwerpse
hogescholen en aan de Universiteit
Antwerpen voor de elfde keer de module IPSIG plaats – Interprofessioneel Samenwerken in de Gezondheidszorg. Een
week lang werkten 600 laatstejaarsstudenten uit 11 gezondheidszorgopleidingen, van artsen over verpleegkundigen
tot ergotherapeuten en maatschappelijk assistenten, nauw samen rond
praktijkcases. Ondertussen sijpelt de
IPSIG-filosofie ook in de woonzorgcentra en de ziekenhuizen binnen. Eén van
de bezielers van het project is prof. Paul
Van Royen (Universiteit Antwerpen), die
de onderwijsmodule InterProfessioneel Samenwerken in de Gezondheidszorg (IPSIG) coördineert.
Prof. Paul Van Royen is gewoon hoogleraar en decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
(Universiteit Antwerpen). Hij werkt in
de vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg, met expertise in kwalitatief onderzoek en onderwijsonderzoek.
Daarnaast geeft hij les in modules van
de basisopleiding geneeskunde en in
verschillende masteropleidingen. Als
huisarts, als verantwoordelijk bestuurder van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en als decaan heeft hij
een nauw contact met het hele werkveld
van de gezondheidszorg.
Prof. Paul Van Royen: De gezondheidszorg verandert en dus moeten ook de
opleidingen evolueren. Er is meer samenwerking tussen de diverse beroepsgroepen in de gezondheidszorg nodig.
Om jonge mensen daarop voor te bereiden, volstaat het niet langer om hieraan
theoretisch aandacht te geven. Samen-

werken leer je vooral in de praktijk. Mee
op initiatief van de provincie Antwerpen
hebben we met de hogescholen en met
de universiteit bekeken wat organisatorisch haalbaar is. Uiteindelijk hebben
we geopteerd voor een module van één
week waaraan elf verschillende zorgopleidingen deelnemen. Het doel is om in
die week te leren van, over en met elkaar.
Samenwerken gaat niet vanzelf. Er moet
een bereidheid zijn en je moet het leren.
Hoe verloopt zo’n week concreet?
We beginnen op maandag plenair met
een introductie, maar heel snel verdelen we de studenten in leergroepen van
maximum 16 deelnemers, die op hun
beurt in twee studiegroepen worden
gesplitst. Die studiegroepen gaan aan
de slag met cases uit de praktijk. We
hebben tutoren opgeleid om het groepsproces te observeren, hierop reflectie en
feedback te geven. Let wel: niet om te
sturen, want de studiegroepen moeten
in hoge mate zelfsturend zijn.
Om elkaar beter te leren kennen starten we met een opdracht die focust op
taakprofielen van de verschillende gezondheidswerkers en de percepties
hierover. We vragen de deelnemers om
op te schrijven wat volgens hen de taken
zijn van de andere disciplines. Uit die
oefening blijkt dat de percepties vaak
niet kloppen. Verpleegkundigen denken
bij artsen vooral aan ‘behandelingen’ en
‘voorschrijven’, terwijl de meeste aandacht in realiteit naar diagnosestelling
gaat. Op hun beurt hebben artsen in spe
dikwijls geen goed beeld van wat logopedisten precies doen. Elkaar beter leren kennen is cruciaal voor een goede
samenwerking.

Vanaf de tweede dag wordt met casussen gewerkt. Het maken van zorgplannen krijgt veel aandacht. Het gaat over
méér dan louter het verdelen van taken.
Eerst moeten de deelnemers samen
bekijken wat er nodig is, wat de doelstellingen van de patiënt zijn en waar
ze als team naartoe willen werken. Die
doelgerichte aanpak is erg belangrijk en
komt vóór de taakafspraken.
Op woensdag wordt plaats geruimd voor
reflectie . Alle deelnemers geven elkaar
punten op het gebied van samenwerken
en communicatie.
Op donderdag krijgen ze enkele moeilijke ethische casussen voorgeschoteld. Hier komen verantwoordelijkheid
en aansprakelijkheid op de voorgrond.
Artsen hebben dikwijls het gevoel dat zij
uiteindelijk de knopen moeten doorhakken en de verantwoordelijkheid dragen.
Andere beroepsgroepen voelen die druk
minder en denken soms meer in functie van de patiënt, zonder evenwel verantwoordelijkheid te nemen. Wat hier
eveneens aan bod komt, is het leren
rekening houden met de doelstellingen
van de patiënt.
Op de laatste dag is er interactie met
patiënten en met beleidsmensen. Dat
leidt altijd tot heel boeiende discussies.
U legt veel nadruk op doelstellingen –
dat is geen toeval?
Elke goede samenwerking begint met
het bepalen van de teamdoelstelling.
Het is een illusie te denken dat het volstaat als het ‘klikt’ tussen mensen. Er
zijn gemeenschappelijke doelstellingen
nodig, gevolgd door het bepalen van de
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Prof. Paul Van Royen: “De behandeling van diabetes verloopt vandaag volgens evidence based
richtlijnen, ongeacht de leeftijd van de patiënt
of bijkomende aandoeningen. Dat kunnen we
niet maken. Deze mensen hebben vaak een
totaal verschillend profiel en hebben ook andere
verwachtingen en doelstellingen. Ze verdienen
dan ook een verschillende aanpak of therapie.
We moeten de bestaande protocollen waar nodig
durven loslaten en in plaats van alleen de patiënt
met zijn ziekte te behandelen meer kiezen voor
een doelgerichte zorg.”
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“Het management moet inzien dat in hun ziekenhuis
diverse echelons aan het werk zijn en dat het silodenken
hopeloos voorbijgestreefd is. We hebben nood aan een
meer generalistische aanpak, ook in het ziekenhuis.”
rollen, wie doet wat en wie neemt de leiding. Daarna kan gezamenlijk bepaald
worden wat de procedure en afspraken
zijn. Als laatste stap komen de interpersoonlijke relaties en samenwerking
aan bod. Te dikwijls wordt die laatste
fase als eerste en voldoende stap beschouwd, maar dat werkt niet. Om als
team ‘doelmatig’ te functioneren is er
meer nodig dan de voorkeur om met bepaalde disciplines of collega’s samen te
werken.

samen hun schouders onder zetten,
kunnen het verschil maken.

een verschil te maken op de indicatoren.

Er is nu ook sprake van een tweede
IPSIG-module?
We hebben inderdaad een tweede module ontwikkeld in de voortgezette opleidingen voor gezondheidswerkers die
al op de werkvloer staan. De nadruk hier
ligt op supervisie en intervisie. We werken rond moeilijke cases in sessies van
twee tot drie uur.

IPSIG bestaat ondertussen elf jaar.
Werpt het vruchten af?
Initiatieven als IPSIG zullen de zorg
op het terrein veranderen. We moeten mensen opleiden tot verantwoordelijke zorgverleners die leiderschap
kunnen opnemen. Deze studenten zijn
de ambassadeurs van de verandering
en zullen de transformatie realiseren.
Vergeet niet dat we ondertussen 6.000
mensen zo opgeleid hebben. Veel van
hen zijn in de Antwerpse agglomeratie
aan de slag en je ziet stilaan de veranderingen op het terrein. Op de werkvloer is er nog altijd hiërarchie aanwezig, maar toch wordt er al meer en
meer als gelijken samengewerkt, vanuit de geleerde competenties en met
een goede en open communicatie. Vaak
is het een kwestie van durven: twee of
drie mensen in een organisatie die hier

Is het niet aangewezen om de filosofie
achter IPSIG sneller en directer in de
zorgvoorzieningen zelf te implementeren?
Daar werken we aan. In een drietal
woonzorgcentra lopen pilootprojecten
waarbij we mensen op de werkvloer
in vier of vijf trainingen beter laten
samenwerken. Alle beroepsgroepen
worden betrokken: de verpleegkundigen, de verzorgenden, de ergo- en de
kinesitherapeuten, maar ook de leidinggevenden, de directie, de schoonmaaksters en de CRA (coördinerende
en raadgevende arts, nvdr). De eerste
resultaten zijn veelbelovend. Na de
trainingen lijkt het nemen van beslissingen vlotter te gaan, is de coherentie
in het team groter. We verwachten ook
dat dit leidt tot minder medicatiefouten
en minder valaccidenten. We proberen

In de toekomst zullen we met zijn allen nog een tandje moeten bijsteken. Er
komt een tsunami aan chronische zorgproblematieken op ons af. Een ziektegeoriënteerde aanpak volstaat niet langer.
Veel mensen in ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben vier, vijf of zes chronische aandoeningen. Onze richtlijnen
en protocollen werken dan niet meer,
want die zijn gemaakt voor één aandoening. Je kunt niet zomaar protocollen
gaan optellen of combineren, ook niet
als ze evidence based zijn, want er zijn
te veel interacties. De enige juiste oplossing is de mens opnieuw centraal te
stellen. Wat wil de patiënt of de cliënt?
Welke doelstellingen stelt hij voorop?
Wat verwacht hij nog van het leven? De
behandeling van diabetes verloopt vandaag volgens evidence based richtlijnen,
ongeacht de leeftijd van de patiënt of de
bijkomende aandoeningen. Dat kunnen
we niet maken. Die mensen hebben
vaak een totaal verschillend profiel en
hebben ook andere verwachtingen en
doelstellingen. Ze verdienen dan ook
een verschillende aanpak of therapie.
We moeten de bestaande protocollen
waar nodig durven loslaten en in plaats
van alleen de patiënt met zijn ziekte te
behandelen meer kiezen voor een doel-
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gerichte zorg. Vandaag wordt de essentiële vraag – wat wil je nog doen? – vaak
overgeslagen. Die vraag is nieuw voor
zorgverleners. Ze kan alleen beantwoord worden met teamwerk, niet met
protocollen.
Deze evolutie maakt deel uit van een
bredere paradigmaverschuiving in de
gezondheidszorg?
Inderdaad. Vijftig jaar geleden kon je het
als patiënt hebben over ‘mijn arts’. Vandaag is dat niet langer zo. Het team staat
vandaag centraal. Samenwerking, subsidiariteit, complementariteit en open
communicatie zijn sleutelbegrippen.
Maar ook de financiering moet daarop
afgestemd worden. Ik pleit voor een gemengde financiering: deels prestatiegebonden, deels forfaitair aan teamwerk
gekoppeld. De huidige financiering barst
uit haar voegen. Ze is niet langer houdbaar. Ook om de nodige manpower in de
toekomst te kunnen garanderen, is een
financiering die teamwerk stimuleert
absoluut nodig.
Wordt IPSIG ook gepromoot in de ziekenhuizen?
Dat gebeurt nu al via onze ‘ambassadeurs’, de jonge mensen die wij hebben
opgeleid. Maar we onderzoeken ook andere pistes, zoals in de woonzorgcentra. Alleen botsen we nog op veel bar-
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rières. Het management moet inzien
dat in hun ziekenhuis diverse echelons
aan het werk zijn en dat het silodenken
hopeloos voorbijgestreefd is. We hebben nood aan een meer generalistische
aanpak, ook in het ziekenhuis. Gespecialiseerde medische hulp blijft belangrijk, maar transversaal is een sterke
unit voor chronische zorg nodig met
een algemeen internistische aanpak en
een sterk team. Mensen komen meestal met één probleem in het ziekenhuis
binnen en worden afhankelijk daarvan
naar één afdeling verwezen. Maar heel
vaak spelen er verschillende problematieken tegelijk en die interageren
met elkaar.
IPSIG krijgt veel bijval, maar uiteindelijk is één week samenwerking tijdens een jarenlange opleiding nogal
beperkt?
Dat klopt voor een deel, ook al gaat
aan die ene week in elke opleiding twee
maanden voorbereiding met de studenten vooraf. Organisatorisch is het echter
niet gemakkelijk om een langere periode te voorzien. De week is trouwens zo
intens, dat de ervaring blijft doorwerken.
In haar boek De 7 privileges van de zorg
spreekt zorgambassadeur Lon Holtzer
vol lof over IPSIG, maar zij wil graag
nog een stap verder gaan. Zij pleit er-

voor om over alle zorgopleidingen
heen een gemeenschappelijk basisjaar
te organiseren.
Die piste is het onderzoeken waard. Het
voordeel van IPSIG is dat het plaatsvindt
in het laatste jaar van de opleiding, vlak
voor deze jonge artsen en zorgmedewerkers op de werkvloer komen. Een
gemeenschappelijk jaar aan het begin
van de opleiding kan een goed idee zijn,
maar dan moeten we ervoor zorgen dat
die ervaringen in de jaren daarop niet
verloren gaan. Uiteindelijk is het vooral
op de werkvloer dat de samenwerking
zich moet manifesteren.
U bent hoogleraar en decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit
Antwerpen. Tegelijk blijft u actief als
huisarts. Is dat belangrijk voor u?
Hoewel mijn activiteiten als huisarts
beperkt blijven tot twee halve dagen per
week is dat uiterst belangrijk voor mij.
Ik wil die voeling met de praktijk blijven
behouden. Ik blijf contact hebben met
patiënten en ik kom geregeld in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Vandaar ook
mijn gedrevenheid om de opleidingen
zo goed mogelijk af te stemmen op de
reële noden van de mensen en de zorgvoorzieningen.

REVALIDATIE

Joost Vanhaecke van centrum voor
psychische revalidatie Inghelburch

Joost Vanhaecke: “In Inghelburch
primeert niet de cultuur van verzorging:
wij hebben geen bedden, maar ateliers.”

“Mensen helpen opnieuw
een plaats te vinden in de
samenleving”
Overal in Vlaanderen starten in het
kader van de netwerken ‘artikel 107’
centra voor psychische revalidatie op.
Het Brugse centrum Inghelburch bestaat echter al sinds 1988. Het diende
dan ook als model voor de nieuwe centra. “Wij stellen verwachtingen aan de
mensen, maar we geven ze ook respect
en een goede omkadering. Zo goed als
alles in mijn bureau is tweedehands,
maar de machines in onze ateliers en
de computers in ons ICT-atelier zijn
krachtig en helemaal up-to-date”, zegt
algemeen directeur Joost Vanhaecke.
“De mensen die hier komen benaderen
wij als mensen”, poneert Joost Vanhaecke met enige nadruk. “Wij kijken voorbij
de diagnose. Elke mens heeft zijn verhaal, zijn geschiedenis, zijn dromen en
zijn angsten. In Inghelburch stellen we
de identiteitsontwikkeling centraal. Dat
is niet zo uitzonderlijk: wij willen allemaal onze identiteit ontwikkelen. We
doen dat door onze plaats te zoeken in
de samenleving en door verschillende
rollen op ons te nemen: als vader of
moeder, als partner, als buur, als werknemer... Identiteitsontwikkeling is in
wezen een heel gewoon proces. Mensen
die een problematische periode achter
de rug hebben – door een verslaving,
een depressie, een angstproblematiek...
– hebben daarbij echter vaak nood aan
begeleiding. Eens ze opnieuw min of
meer wat stabiliteit gevonden hebben,
moeten ze dikwijls nog door een rouwproces: ze zijn als mens veranderd,
dromen zijn aan diggelen geslagen,
toekomstverwachtingen moeten worden bijgesteld. Deze mensen moeten
werken aan een nieuwe identiteit – een
identiteit waar ze zich goed bij voelen en
die ook goed is voor de omgeving.”
“Na de acute fase van een psychische
problematiek komt altijd een moment
van bezinning: wat nu? Mensen zijn door

een moeilijke fase gegaan, er is een
diagnose gesteld, er heeft een behandeling plaatsgevonden met therapieën
en medicatie, en dan worden ze terug
losgelaten in de samenleving. Maar
het thuiskomen na een opname is niet
als thuiskomen na een lange reis, alsof
er niets is gebeurd. Er is natuurlijk van
alles gebeurd en er zijn ontzettend veel
vragen. Hoe zal de omgeving reageren?
Hoe vind ik opnieuw een plaats in mijn
gezin en in de samenleving? Wat kan
voor mij nog een ‘goed leven’ zijn? Hoe
kan ik waardering krijgen van mijn omgeving? Hoe kan ik zinvol bijdragen aan
de maatschappij? Dat zijn allemaal vragen die losstaan van het pathologiedenken en de diagnosestelling. De psychose of de depressie staat niet meer op de
voorgrond, maar wel de verdere ontwikkeling van de mensen. In Inghelburch
ondersteunen wij hen hierin. Wij kijken
met een onbevangen, generalistische
blik en gaan met elk individu op pad.
Ook dat is een belangrijk therapeutisch
proces dat echter nog te vaak wordt
overgeslagen. Veel mensen komen na
een opname ontredderd thuis en staan
er alleen voor. Wat wij doen, past helemaal in het concept van de herstelbeweging die de jongste jaren opgang
maakt. ‘Herstel’ is al sinds het einde van
de jaren 1990 de belangrijkste focus van
Inghelburch. Herstel is ontwikkeling, is
vooruitgaan, is hoop. Heroriëntatie is de
fase in het herstelproces die volgt op de
acute fase en de stabilisatie. Ze is een
voorwaarde voor een goede re-integratie in de maatschappij op het gebied van
wonen, vrije tijd, werken, relaties enz.”

Identiteit overhoop
“Natuurlijk heeft niet elke cliënt evenveel nood aan psychische revalidatie”, beseft Joost Vanhaecke. “Toch is
bij veel mensen met een psychische

“‘Herstel’ is al sinds
het einde van de jaren
1990 de belangrijkste
focus van Inghelburch.
Herstel is ontwikkeling,
is vooruitgaan. Her
oriëntatie is de fase in
het herstelproces die
volgt op de acute fase
en de stabilisatie.”
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gekwetstheid de identiteit zwaar overhoop gehaald. Wij gaan intensief met
deze mensen aan de slag om ze een
waardevol toekomstperspectief te bieden. Dat veronderstelt dat er voldoende
ontwikkelingspotentieel in de mensen
moet zitten. Hoe zinvol dit ook is, wij zijn
geen dagcentrum voor mensen met een
chronische psychiatrische problematiek. We doen niet aan bezigheidstherapie. Wij verwachten een groot engagement van de mensen en het parcours
dat ze afleggen is dikwijls confronterend. De gemiddelde revalidatieduur
bedraagt acht maanden en we streven
naar minimum vier volle dagen per
week aanwezigheid. Sommigen vinden
dat we daarmee de lat te hoog leggen.
Maar wij willen de mensen terug een
plaats bieden in de samenleving en dat
doe je door deel te nemen aan het leven.
Verwachtingen kunnen iemand laten
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groeien. Willen we mensen naar het arbeidscircuit leiden, dan moeten we ons
ervan bewust zijn dat werkgevers geen
hulpverleners zijn. In Inghelburch primeert niet de cultuur van verzorging: wij
hebben geen bedden, maar ateliers. Wij
brengen de buitenwereld naar binnen.
Onze mensen moeten op tijd komen,
rokers moeten de pauzes respecteren,
bij afwezigheid vragen we om vooraf te
verwittigen en een ziektebriefje voor te
leggen en per zes maanden revalidatie
kan twee weken vakantie worden opgenomen. We hebben een ‘arbeidsreglement’ met dezelfde verwachtingen als
een doorsnee werkgever. Wij willen een
spiegel van de maatschappij zijn.”
“Uiteraard kijken we verder dan louter
de arbeidscontext. Uiteindelijk gaat het
erover dat mensen opnieuw gelukkig
kunnen zijn in de samenleving. Samen

met hen bekijken we wat ‘gelukkig zijn’
voor hen betekent. Zo was er een vrouw
van 55 jaar die haar hele leven gewerkt
had, maar dat na een psychiatrische behandeling niet meer zag zitten. Vandaag
is ze actief in Femma, ze zorgt voor haar
kleinkinderen en ze doet vrijwilligerswerk. Zij functioneert weer prima in de
maatschappij. Zij heeft haar plek gevonden. Missie geslaagd dus.”
“Tegelijk kunnen we er niet omheen
dat in onze samenleving arbeid heel
belangrijk is voor iemands identiteit.
De gemiddelde leeftijd van onze revalidanten is 35 jaar. Arbeid is, zeker op die
leeftijd, belangrijk: geen doel op zich,
maar veeleer een middel om je plaats in
de samenleving te vinden. Arbeid is een
hefboom voor structuur in je leven, voor
erkenning en bevestiging en voor competentieontwikkeling. Wij willen ech-

ter niet afgerekend worden op hoeveel
mensen we aan het werk helpen. Dat is
voor ons geen doel op zich. We zijn een
therapeutisch centrum, dat moet het
beleid voor ogen blijven houden.”

Ook dat is een bewuste keuze: wij tonen
deze mensen dat ze erbij horen, dat we
allemaal mensen zijn.”

Respect en zelfwaarde

“Onze werking in Inghelburch sluit aan
bij de OESO-aanbeveling voor ons land
om meer arbeidsgeoriënteerd te werken in de geestelijke gezondheidszorg.
Wij gaan een heel eind met onze revalidanten op weg vanuit de zorg naar
arbeid. We werken vanuit hun sterktes,
we verbeteren hun attitudes, we geven
ze sollicitatietrainingen én we zorgen
daarbovenop voor arbeidscoaching. De
arbeidscoach is geen therapeut, maar
vormt een tussenstap naar een gespecialiseerde opleidings-, begeleidingsen bemiddelingsdienst (GOB) of de
Gespecialiseerde Trajectbepalings- en
begeleidingsdienst (GTB). Op een bepaald moment laten we de revalidanten
los en neemt het domein ‘Werk’ het van
ons over.”

“Inghelburch heeft vijf ateliers waar we
zowel de creativiteit als de arbeidsattitude centraal stellen. In ons keuken
atelier wordt volgens de HACCP-normen gewerkt: onze mensen dragen
een petje, handschoenen en volgen alle
hygiënische en veiligheidsvoorschriften.
Dagelijks bereiden we 25 warme maaltijden en belegde broodjes voor iedereen die hier is.”
“Ook onze ‘schrijnwerkerij’ is state-ofthe-art met zware machines en veel
aandacht voor veiligheidsvoorschriften.
Wij investeren al jaren erg veel in een
goede uitrusting van onze ateliers. Wij
stellen verwachtingen aan onze mensen, maar we geven ze ook respect en
een goede omkadering. We modderen
niet zomaar wat aan met afgedankt of
verouderd materiaal. Integendeel: alles
in mijn bureau is tweedehands, maar de
machines in onze ateliers en de computers in ons ICT-atelier zijn krachtig en
helemaal up-to-date. Dat verhoogt het
gevoel van zelfwaarde bij onze cliënten,
wat belangrijk is voor hun identiteitsontwikkeling. Revalidanten en therapeuten
werken overigens altijd nauw samen,
als één groep. We nemen samen pauze en gaan ’s middags samen aan tafel.

Vat hebben op het leven

“Met onze aanpak voorkomen we herval
en zetten we mensen terug op het goede
spoor in de samenleving. Ongeveer een
kwart komt opnieuw in de zorg terecht,
maar dat betekent niet dat we gefaald
hebben. Vaak is herstel immers een
processie van Echternach. Belangrijk is
dat we mensen opnieuw het gevoel kunnen geven vat te hebben op hun leven
en op hun omgeving. Dat is een sterke
factor voor mentale gezondheid. Onderzoek van de UGent toont dat we daarop
goed scoren. Eén op de drie revalidan-

ten komt in het betaalde arbeidscircuit
terecht of volgt een opleiding; één op de
vier doet vrijwilligerswerk of gaat aan
de slag in arbeidszorg; één op de vijf
blijft thuis, maar met een zinvolle tijdsbesteding en structuur in zijn leven.”
“Ik kan me vinden in de activeringsgedachte van het Vlaamse beleid, maar
tegelijk is het een illusie te geloven dat
we iedereen naar het betaalde arbeidscircuit kunnen leiden. Voor veel mensen
is dat niet bereikbaar. Die mensen willen wel werken, maar kunnen niet beantwoorden aan de verwachtingen die
een werkgever hen oplegt. Zelfs in de
maatwerkbedrijven (beschutte en sociale werkplaatsen) speelt die werkdruk:
aan het eind van de maand moet de kassa kloppen. De Vlaamse overheid moet
durven te erkennen dat voor een groep
van mensen de koppeling tussen arbeid
en loon niet gezond maakt. Dat is het
terrein van de arbeidszorg: die mensen
zijn geen patiënten en horen dus niet in
de zorg thuis. Ze werken, maar zonder
link tussen hun arbeid en hun inkomen.
Op dat vlak ontbreekt het vandaag aan
beleid. In Brugge lukt het nog dankzij
de inspanningen van het OCMW, maar
eigenlijk moet Vlaanderen – meer bepaald het domein Werk – hier zijn verantwoordelijkheid nemen. We zouden
de geestelijke gezondheid een grote
stap vooruit helpen met meer arbeidszorg. Voor mij is dat een wezenlijk onderdeel van de vermaatschappelijking
van de zorg”, zegt Joost Vanhaecke.

Dreigt stilstand door staatshervorming?
Samen met de initiatieven beschut wonen, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de overlegplatformen GGZ
komen de psychische revalidatiecentra met de zesde staatshervorming
over naar het Vlaamse niveau. Joost
Vanhaecke vreest voor een jarenlange
stilstand.
Joost Vanhaecke: “De psychische revalidatiecentra hadden tot voor kort alleen
een conventie met het RIZIV. Vandaag
horen we officieel bij Vlaanderen, maar
in de praktijk verlopen alle contacten
nog altijd via het RIZIV, dat evenwel
geen beslissingen meer kan nemen
zonder de goedkeuring van Vlaanderen.
Inghelburch zit in de unieke situatie dat
we naast de RIZIV-conventie ook een erkenning bij het Vlaams Agentschap voor

Personen met een Handicap (VAPH)
hebben, maar dat geldt niet voor de andere centra. Dat leidt tot een bijzonder
moeilijke situatie.”
“Het RIZIV kan door de staatshervorming bijvoorbeeld geen middelen meer
voorzien voor infrastructuurwerken in
de centra. Wij zijn voortaan aangewezen
op het VIPA, maar dat heeft al geen middelen meer. Bovendien heeft Vlaanderen vandaag nog geen normering voor
de centra voor psychische revalidatie en
is er dus ook geen tussenkomst voor
infrastructuurwerken. Alleen hoogdringende werken kunnen nog: als je dak
aan het instorten is bijvoorbeeld, maar
dan wel letterlijk welteverstaan. Tevens
hebben deze centra geen Vlaamse erkenning.”

“Er is vooralsnog geen plan klaar om de
RIZIV-conventies over te zetten naar een
nieuwe financiering. Gaan we naar een
organisatiefinanciering of krijgen de
mensen een rugzakje? Onduidelijkheid
is troef.”
“Positief aan de overdracht naar Vlaanderen is de link met het domein Werk.
Toch knaagt de onzekerheid. Als je bij het
RIZIV met een sterk onderbouwd project kwam, dan kon er veel. Zal dat in de
toekomst nog het geval zijn? Ik heb wel
de indruk dat ons werk op prijs wordt
gesteld, ook door de Vlaamse overheid.
Het past trouwens perfect in de vermaatschappelijking van de zorg die Vlaanderen bepleit. Wij blijven dus hoopvol gestemd, maar we vrezen vooral de tijd in
de wachtkamer de komende jaren.”
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Een
wakkere
kijk op zorg.
KBC blijft investeren in een wereld vol
verandering. Als sectorspecialist zijn we
daarom graag uw partner in al uw
bank- en verzekeringszaken.

KBC Social Profit staat
voor u klaar.

