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Jan Smets:  

"In de zorg komt het economische 
samen met het sociale engagement, 
dat ik altijd heb gekoesterd"
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Dat koepelorganisaties Zorgnet Vlaan-
deren en Icuro de krachten zouden bun-
delen, stond in de sterren geschreven. 
De samenwerking tussen zorgvoor-
zieningen op het terrein is de jongste 
decennia almaar sterker en hechter 
geworden. Een grote fusiegolf in de 
ziekenhuizen heeft het landschap gron-
dig hertekend. Maar ook los van fusies 
krijgt de samenwerking in netwerken 
van zorg meer en meer vorm. Icuro en 
Zorgnet Vlaanderen werken overigens al 
vele jaren samen. Gaandeweg is de band 
steviger geworden en groeide het ver-
trouwen. Dat vertrouwen is nu bezegeld 
in een fusieprotocol. Een logische stap 
in de ontwikkeling van beide organisa-
ties, maar vooral een zeer concrete stap 
naar een nog betere dienstverlening die 
de noden van de zorgvragers en de kwa-
liteit van de zorg centraal stelt.

Dat alles betekent niet dat samenwer-
king – laat staan een fusie – gemakke-
lijk is. Een verregaande samenwerking 
vergt veel van de betrokken mensen 
en organisaties. Het vergt vertrouwen 
en engagement van alle partijen. Het 
veronderstelt luisterbereidheid en het 
verder kunnen kijken dan de eigen neus 
lang is. Het vereist een open geest en 
een frisse blik. Al wie betrokken is in 
een fusie of een andere vorm van hechte 
samenwerking, moet in staat zijn om de 
eigen belangen te overstijgen en moet 
de eigen heilige huisjes soms durven 

loslaten. Er is maar één manier om dat 
te realiseren, en dat zijn gedeelde doel-
stellingen. Als mensen of organisaties 
een gemeenschappelijk doel voor ogen 
hebben, dan wordt er veel mogelijk.

Hetzelfde geldt voor tal van andere ac-
tuele dossiers. De recent goedgekeurde 
Gids naar een nieuw geestelijk gezond-
heidsbeleid voor kinderen en jongeren is 
een mooi voorbeeld. Deze Gids zet de 
krijtlijnen uit voor de broodnodige ver-
nieuwing in de GGZ voor kinderen en 
jongeren. De realisatie ervan zal op het 
terrein tot stand moeten komen door 
een hechte samenwerking van mensen 
en organisaties uit diverse hoeken. Even 
belangrijk is echter het niveau van de 
overheden. Ondanks de zesde staats-
hervorming zijn de bevoegdheden op het 
gebied van GGZ nog altijd versnipperd. 
Dat betekent dat de diverse overheden, 
de ministers en hun kabinetten – die elk 
afzonderlijk hun eigen goedbedoelde 
doelstellingen, hun stokpaardjes en hun 
agenda hebben – bereid moeten zijn om 
voor gemeenschappelijke doelstellin-
gen te gaan.

The proof of the pudding is in the eating 
zeggen de Engelsen: het is pas in de rea-
lisatie van de plannen en voornemens dat 
de Gids zijn kracht, zijn relevantie en zijn 
kwaliteit zal bewijzen. De Gids die voor-
ligt, reikt alle ingrediënten aan én het 
recept. De verwachtingen van de organi-

EDITORIAAL

Gedeelde doelstellingen

saties en de medewerkers in de geestelij-
ke gezondheidszorg zijn hooggespannen. 
Zoals ook de verwachtingen van de kin-
deren, de jongeren, hun ouders en hun 
omgeving terecht groot zijn. Laat ons dus 
voluit gaan voor de gemeenschappelijke 
doelstellingen, er de nodige middelen 
voor uittrekken en waar nodig de eigen 
belangen even opzij zetten. Op het werk-
veld, op het niveau van de koepels én op 
het politieke niveau.

Peter Degadt 
Gedelegeerd bestuurder
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Studiedag  
ziekenhuisgovernance
Ziekenhuizen richten hun governance, afhankelijk van de historiek en plaatselijke 
context, op diverse wijzen in. 

De bedoeling van deze studiedag is niet om een nieuw model van goed bestuur naar 
voren te schuiven.  De snel wijzigende (beleids)context waarin de ziekenhuizen ver-
keren, biedt echter wel een geschikt moment voor een status quaestionis en een 
daaraan gekoppelde uitwisseling van ideeën en ervaringen. 

Vorig jaar nog werd de Ziekenhuiswet aangepast om de Raden van Bestuur te ver-
plichten de hoofdgeneesheer uit te nodigen voor al hun vergaderingen, een werk-
groep bij de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen buigt zich 
momenteel over  het bijna 30 jaar oude KB van 10 augustus 1987 over de werking 
en verkiezing van de Medische Raad en bovendien voedt de financiële situatie van 
vele ziekenhuizen het debat over de (nieuwe) rol van de artsen in het bestuur van 
ziekenhuizen.

In aanloop naar de studiedag werden alle ziekenhuizen, aangesloten bij Zorg-
net-Icuro, bevraagd over de inrichting van hun governance. Op de studiedag zullen 
de resultaten daarvan worden teruggekoppeld. Verder komen doorheen de dag ver-
schillende topics aan bod zoals o.m. de rol van de hoofdgeneesheer, de rol van accre-
ditatie, overlegstructuren tussen bestuur en artsen, ervaringen inzake good gover-
nance buiten de ziekenhuissector, de rol van artsen in het bestuur en deontologische 
codes voor bestuurders, en dit zowel in de presentaties als in de debatmomenten. 

9u00  Ontvangst met koffie 

9u30 Voorwoord  
 Peter Degadt 

9u35  Resultaten bevraging ziekenhuizen 
 (Miek Peeters)

9u50 Wat heeft accreditatie te vertellen over 
 ziekenhuisbestuur? 
 - NIAZ: dr. Jo Leysen,  
    gedelegeerd bestuurder, AZ Turnhout
 - JCI: Jan Deleu, algemeen directeur,  
    AZ Groeninge

10u40 Het ziekenhuisbestuur in 
 internationaal perspectief 
 (prof. Kristof Eeckloo, UZ Gent)

11u40 Debat 1 (o.l.v. Chris De Nijs, VRT): 
  dr. Jean-Luc Demeere (voorzitter VBS),  
 dr. Robert Rutsaert (bestuurslid ASGB),  
 Raf De Rycke, (voorzitter Provincialaat der  
 Broeders van Liefde),  

 prof. dr. Renaat Peleman (Vlaamse Vereniging van  
 hoofdgeneesheren), Frank Lippens (algemeen directeur  
 AZ St-Vincentius Deinze/ voorzitter AZ St-Lucas Brugge) 

12u10 Goed bestuur: reflecties van buiten 
  de ziekenhuiswereld (prof. Herman Daems)

13u00 Lunch 

14u00  Enkele praktijkvoorbeelden: de governancemodellen 
 van AZ Turnhout (dr. Jo Leysen, gedelegeerd bestuurder),  
 GZA Ziekenhuizen (dr. Luc Van Looy, hoofdgeneesheer),  
 AZ Jan Portaels (dr. Guy Buyens, algemeen directeur),  
 AZ St-Vincentius Deinze/AZ St-Lucas Brugge,   
 (Frank Lippens, algemeen directeur/ voorzitter)

15u30  Debat 2 (o.l.v. Chris De Nijs, VRT): dr. Jean-Luc Demeere 
 (voorzitter VBS), dr. Robert Rutsaert (bestuurslid ASGB),  
 prof. Herman Nys (voorzitter AZ Nikolaas),    
 prof. Herman Daems (voorzitter KULeuven en Fortis),  
 Wim Coumans (lid Raad van Bestuur, UZA) 

16u30 Slotwoord

Programma

Wanneer? 
Woensdag 17 juni 2015

Waar? 
HUSA President Park Hotel 

Koning Albert II-laan 44, 
1000 Brussel

Deelnameprijs: 
80 euro voor leden  
van Zorgnet-Icuro, 

120 euro voor niet-leden

Inschrijven? 
www.zorgnetvlaanderen.be

 (Onze opleidingen)
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U krijgt als lid van Zorgnet-Icuro de kans 
om nu al te genieten van voor-koopjes, 
met kortingen tot 50% en gratis verzen-
ding. 

Er is een groot aantal titels uit de  
Acco-fondscatalogus geselecteerd, 
aansluitend bij uw interessegebied. Half 
juni stellen we het aanbod open voor het 
grote publiek: wees er dus snel bij.
Veel shop- en leesplezier!

BESTEL SNEL EN MAKKELIJK ONLINE!
Surf naar www.acco.be/zorgwijzer en 
vermeld de actiecode ZVZW10GZ2005 
bij uw bestelling. 

Dan krijgt u uw geselecteerde boeken 
aan de vermelde korting en zonder ver-
zendkost thuis bezorgd. De actie loopt 
tot en met 30 juni 2015.

Hebt u een probleem met uw bestelling? 
Mail naar actie@acco.be

AZ Alma heeft voortaan ook een web-
site op kindermaat, speciaal bestemd 
voor  zijn jeugdige patiëntjes. De site 
neemt de kinderen en hun papa en 
mama mee doorheen het ziekenhuis, 
op een kleurrijke, speelse en verstaan-
bare manier.

“Een ziekenhuisverblijf is geen prettige 
ervaring, zeker niet voor een kind”, zegt 
hoofdverpleegkundige van de kinderaf-
deling Petra Criel. “Het patiëntje is weg 
uit de vertrouwde omgeving en heeft 
vaak angst en stress. Daarom is het be-
langrijk dat jonge patiëntjes en hun ou-
ders gerustgesteld worden. Dat kan on-
der meer door op voorhand uit te leggen 
wat een onderzoek, een ingreep of een 
verblijf in AZ Alma precies inhoudt.”

“Zo vind je op de website precies uitge-
legd hoe een dagopname verloopt, wat 
je best meebrengt naar het ziekenhuis, 
hoe een infuusje wordt geprikt, en nog 
zoveel meer’, zegt een trots genees-
heer-diensthoofd dokter Lut Verdonck.

Houdt u ook van verhalen over feesten 
van vroeger, het leven op de boerderij, 
de kruidenier of de kermis? En viel het 
u ook al op dat die herinneringen dik-
wijls een culinair tintje hebben? Dan 
kan u de vzw Vol-au-Vent helpen. Want 
voor het project ‘De Smaak van Toen’ is 
de vzw op zoek naar woonzorgcentra in 
West-Vlaanderen die mee willen duiken 
in culinaire herinneringen en erfgoed.

De Smaak van Toen - een project i.s.m. 
met de Provinciale Ontwikkelingsmaat-
schappij (POM) West-Vlaanderen - wil 
culinair erfgoed koppelen aan innovatie: 
in vijf woonzorgcentra wordt een be-
woner aan het woord gelaten over zijn 
of haar ‘Smaak van Toen’. Die verhalen 
worden opgetekend en gefilmd door een 
professionele filmmaker. Maar ook het 
hele woonzorgcentrum wordt betrokken 
bij het project. Tijdens de Week van de 
Smaak - die dit jaar doorgaat van 12 tot 
23 november en in het teken staat van 
VergETEN? - worden, onder meer in het 

Exclusieve voorverkoop:  
profiteer als eerste 
van de Acco-koopjes

AZ Alma lanceert kind-
vriendelijke website 

Vol-au-vent is op zoek naar de smaak van toen
Vlaams Huis van de Voeding in Roese-
lare, activiteiten georganiseerd over 
herinneringen en smaken van vroeger 
en nu.

Daarna is het de beurt aan food desig-
ners en de bedrijfswereld. Zij gaan aan 
de slag met (één van) de herinneringen 
en werken op basis daarvan een nieuw 
product, concept of recept uit. En wie 
weet… komt dit weer van pas in uw 
woonzorgcentrum.

Wat mag u verwachten?
•	 Een medewerker van Vol-au-vent 

komt langs in uw woonzorgcentrum 
om te overleggen over het project en 
te brainstormen over activiteiten in 
het kader van de Week van de Smaak 
(juni);

•	 Op basis van de locatie wordt een 
‘herinneringskoffertje’ samengesteld 
als hulpmiddel bij het interview met 
de bewoner;

•	 Het interview wordt gefilmd door een 
professionele filmmaker (september);

•	 Activiteiten van deelnemende woon-
zorgcentra worden in de kijker gezet 
op onze website  
www.weekvandesmaak.be;

•	 Een food designer of bedrijf gaat aan 
de slag met de gefilmde culinaire her-
inneringen van één van uw bewoners

Hebt u interesse om deel te nemen aan 
dit project? Laat dan zeker iets weten 
voor 5 juni! 

Aanmelden voor dit project kan door 
een mail te sturen naar info@volauvent.
net met daarin uw gegevens, motivatie 
en eventueel mogelijk bewoners om 
te interviewen. Uit de aanmeldingen 
worden vijf woonzorgcentra geselec-
teerd.

Voor vragen of opmerkingen kunt u te-
recht bij vzw Vol-au-vent (02/527.28.00).

Ziekenhuis zonder angst
“De kinderen kunnen zich nu voorberei-
den op een bezoek aan ons ziekenhuis 
aan de hand van het meisje Marie, maar 
ook samen met Victor, de al bij ons in-
geburgerde handpop”, zegt Annabell 
Verhaegen, verpleegkundig en parame-
disch directeur. ‘We streven naar een 
ziekenhuis zonder angst of verdriet, en 
dat uit zich niet alleen bij ons op pedi-
atrie, maar ook op andere afdelingen: 
de spoedgevallendienst, de medische 
beeldvorming, het operatiekwartier, het 
priklabo, de consultaties bij de pedia-
ters, de neus- keel- en oorartsen en de 
orthopedisten.’

Overal in het ziekenhuis wordt hiervoor 
gewerkt met de handpop Victor, die een 
vertrouwde metgezel is geworden van 
de kinderen in AZ Alma. Die pop is, sa-
men met het meisje Marie, de centrale 
figuur op de nieuwe kinderwebsite van 
het ziekenhuis.

Bekijk de nieuwe website via 
www.azalma.be/pediatrie
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GOUVERNEUR JAN SMETS VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIë

“Engagement speelt 
een belangrijke rol  

in mijn leven”

Jan Smets is sinds 11 maart 2015 gouverneur van de Nationale 
Bank van België. In die hoedanigheid oefent hij functies uit 

in het IMF (het Internationaal Monetair Fonds), de OESO 
(Organisatie voor Economische Samenwerking en Ont-

wikkeling), de G-10, de ECB (Europese Centrale Bank) 
en tal van andere hoge financiële en economische 
instanties. Tegelijk is Jan Smets ook al vele ja-

ren actief in de zorgsector. Hij is bestuurder 
van AZ Sint-Lucas Gent en wzc Veilige Have 

in Aalter. Een gesprek over engagement, 
investeringen, sociaal overleg, solidari-
teit, vertrouwen en spaarboekjes die 

niets meer opbrengen.

BELEID
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Voor de leken onder ons: wat doet de 
Nationale Bank van België (NBB) en 
wat is de rol van de gouverneur?
Jan Smets: De NBB is de centrale bank 
van ons land, ingebed in het Europe-
se systeem met de Europese Centrale 
Bank. De belangrijkste opdrachten zijn 
het voeren van een monetair beleid en 
het waken over de financiële stabiliteit. 
Ons monetair beleid is erop gericht het 
geld koopkrachtvast te maken. Voor een 
stabiele economie mogen de prijzen niet 
te veel maar ook niet te weinig stijgen. 
Voor de financiële stabiliteit waken wij 
erover dat de banken en de verzeke-
ringsmaatschappijen financieel gezond 
en veilig zijn. Wij houden de risico’s in het 
oog en waarschuwen, of grijpen zelfs in, 
als er bijvoorbeeld te veel krediet wordt 
verleend. Daarnaast voert de NBB tal 
van economische analyses uit, maken we 
statistieken, registreren we de balansen 
van de bedrijven, organiseren we de kre-
dietcentrale. Als gouverneur is het mijn 
opdracht dat alles in goede banen te lei-
den. Ik ben lid van de raad van bestuur 
van de ECB en zetel voor de NBB in orga-
nen van het IMF, de Bank voor Internatio-
nale Betalingen en zo meer.

Daarnaast bent u al vele jaren actief als 
bestuurder van AZ Sint-Lucas Gent en 
van wzc Veilige Have in Aalter. Vanwaar 
dit engagement?
Ik ben hiervoor vele jaren geleden ge-
vraagd door Guido De Wilde, die voor-
zitter is van beide organisaties. Ik heb 
ja gezegd, omdat de zorgsector een 
belangrijke sector is. Niet alleen voor 
de zorgverlening en de sociale dimen-
sie, maar ook louter economisch. In de 
zorgsector werken we weliswaar deels 
met publieke middelen, die voortko-
men uit economische activiteiten van 
andere sectoren, maar op zijn beurt 
levert de zorgsector ook een bijdra-
ge aan het Bruto Binnenlands Product 
(BBP), aan de werkgelegenheid, aan de 
economische groei. In de zorg komt het 
economische samen met het sociale en-

gagement, dat ik altijd heb gekoesterd. 
Ik zie het als mijn plicht om naast mijn 
professionele activiteiten bij te dragen 
aan maatschappelijk waardevolle orga-
nisaties. Om dezelfde reden engageer ik 
me ook als voorzitter van de Odisee ho-
geschool. (Odisee kwam voort uit de fusie 
van de Hogeschool-Universiteit Brussel 
(HUB) en de KAHO Sint-Lieven, nvdr).

Sociaal overleg
Wat zijn uw stokpaardjes als bestuur-
der in AZ Sint-Lucas en wzc Veilige 
Have?
Enerzijds het financiële beleid, an-
derzijds ook het sociaal overleg. In AZ 
Sint-Lucas ben ik voorzitter van het fi-
nanciële comité, dat onder meer de be-
groting monitort, de financiële relaties 
volgt en de financiële impact van be-
langrijke investeringen onderzoekt. Wij 
moeten bijvoorbeeld investeren in het 
elektronisch patiëntendossier. Daar-
naast ben ik ook vele jaren voorzitter van 
de ondernemingsraad geweest, zowel in 
het ziekenhuis als in wzc Veilige Have. Ik 
volg het sociaal overleg nog altijd op de 
voet. Zo zat ik pas nog het cao-overleg 
in AZ Sint-Lucas voor, dat zonet heeft 
geleid tot een akkoord voor de volgen-
de twee jaar. Het is een goed akkoord, 
dat de medewerkers honoreert voor hun 
werk maar tegelijk ook een soepeler ar-
beidstijdregeling toelaat, zodat we een 
nog betere zorgverlening kunnen aan-
bieden aan onze patiënten.

Volgt u ook het dossier van de nieuwe 
financiering voor ziekenhuizen op de 
voet?
Ik heb Peter Degadt uitgenodigd om 
hierover te komen spreken voor het  
Financieel Forum in Gent. Ik hoop dat 
het nieuwe systeem de basisactiviteit 
van de ziekenhuizen correct financiert 
en impulsen geeft aan de ontwikkeling 
van zorgnetwerken: dat is de toekomst. 
Tegelijk moeten we erover waken dat het 
financiële budget niet ontspoort. Effici-
entie is belangrijk voor een toekomstge-

richte gezondheidszorg. Ik pleit ook voor 
impulsen voor een verdere samenwer-
king in en tussen de ziekenhuizen.

Investeringen in ouderenzorg
In de ouderenzorg is de financiering 
van noodzakelijke investeringen een 
heikel actueel thema. De Europese be-
grotingsregels gooien roet in het eten. 
Welke uitweg ziet u hier?
De overheid is verplicht om de Euro-
pese regels na te leven en de uitgaven 
en investeringen op een correcte wijze 
te boeken. Europa is op dat vlak strik-
ter geworden en we moeten daarmee 
rekening houden. Ik trek hier twee les-
sen uit. Ten eerste dat de verschillen-
de overheden binnen hun budget oog 
moeten hebben voor investeringen. In 
het verleden hebben de overheden die 
te stiefmoederlijk behandeld. Te vaak is 
dat een gemakkelijkheidsoplossing ge-
weest: het doet minder pijn om investe-
ringen uit te stellen dan om de lopende 
uitgaven te herzien. Als economist pleit 
ik voor meer investeringen. Ze vormen 
een stimulans voor economische activi-
teit en werkgelegenheid. Investeren in 
woonzorgcentra en andere infrastruc-
tuur zal de bouwsector extra zuurstof 
geven. Bovendien zijn investeringen de 
beste voorbereiding op de toekomst, zo-
wel economisch als op het gebied van de 
noodzakelijke zorgverlening.

Een tweede les is dat we, binnen de re-
aliteit van de Europese regels, moeten 
onderzoeken of er geen nieuwe pistes 
kunnen worden geëxploreerd. Kunnen 
we op een andere manier financiering 
aantrekken? Dan moeten we wel bereid 
zijn om de privésector toe te laten. De 
privésector wil risico’s nemen, als er 
tenminste ook uitzicht is op enige re-
turn. Neen, ik pleit niet voor privatise-
ring. Zorg is een collectief goed en dat 
kan best zo blijven. Maar voor de in-
frastructuur zie ik wel mogelijkheden, 
zeker nu de langetermijnrente zo laag 
staat en sommigen nieuwe investe-
ringsmogelijkheden zoeken.

U denkt aan Publiek-Private Samen-
werking (PPS)?
Dat is een mogelijke piste. We moeten 
goede formules zoeken die de privésec-
tor mogelijk betrekken in de infrastruc-
tuur, maar de exploitatie uiteraard in 
handen van de social profit laat.

“Nu ik gouverneur van de NBB ben, zal ik allicht 
een aantal activiteiten moeten terugschroeven. 
Maar mijn engagement in AZ Sint-Lucas, in wzc 
Veilige Have en in het onderwijs blijf ik trouw.”
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Uiteraard, zegt u, maar ook commer-
ciële bedrijven worden meer en meer 
actief in de zorgsector. Denk aan de 
ouderenzorg of aan het forensisch psy-
chiatrisch centrum in Gent dat door  
Sodexo wordt gerund. Wat is uw me-
ning daarover?
Privé-initiatieven zijn voor mij mogelijk, 
maar we moeten te allen tijde streng 
waken over de kwaliteit en de toegan-
kelijkheid van de zorg. Als privé-initi-
atieven zich daarop enten en een ex-
tra toegevoegde waarde creëren, dan 
kunnen we daar niet tegen zijn. Maar 
het aanbieden van zorg moet hoe dan 
ook aan strenge normen voldoen, die 
door de gemeenschap worden bepaald. 
Ook het sociale karakter moet wor-
den gevrijwaard. Het gevaar van com-
mercialisering is een verglijding van de 
normen. Dat zou een slechte zaak zijn. 
Uiteindelijk gaat zorg om de opvang van 
mensen. Op de kwaliteit ervan mogen 
we niet inboeten. Wat niet belet dat een 
efficiënt zakelijk beleid eveneens uiterst 
belangrijk is, maar daarvoor hebben we 
niet per se commerciële partners nodig. 
In AZ Sint-Lucas zijn we ver gevorderd 
met het invoeren van meer efficiënte be-
drijfsprocessen. We beseffen zeer goed 
dat we met publieke middelen werken 
en dat we maatschappelijke verantwoor-
ding moeten afleggen.

Solidariteit onder druk
De tijdsgeest en de regeringen dragen 
een ‘centrumrechtse’ stempel. Staat 
daarmee de solidariteit onder druk?
Ja, de solidariteit staat onder druk. Dat 
heeft echter niet zozeer met de regerin-
gen te maken. Het is vooral de globali-
sering die de solidariteit onder druk zet. 
De globalisering zorgt ervoor dat we ons 
voortdurend moeten aanpassen. Alles 
gaat bijzonder snel: de ontwikkelingen 
in ICT, transport en nieuwe technologie 
zijn nauwelijks bij te houden. Bovendien 
worden steeds grotere delen van de we-
reld ontsloten, met China als mooiste 
voorbeeld. We leven meer en meer in 
een open economie, wat de concurrentie 
voor standaardgoederen steeds scher-
per stelt. Dat legt druk op grote groepen 
van mensen met lagere lonen en in de 
industriële sectoren gaan jobs verloren. 
Die kwetsbare mensen zien tegelijk dat 
andere mensen, in nieuwe sectoren, wél 
hogere inkomens halen. De kloof groeit 
en we dreigen naar een duale wereld te 

evolueren. Het antwoord daarop is dub-
bel: enerzijds moeten we solidariteit 
aan de dag blijven leggen met kwetsba-
re mensen. Een goede sociale zekerheid 
is nodig. We mogen mensen in armoede 
nooit aan hun lot overlaten. Anderzijds 
moeten we ervoor zorgen dat onze eco-
nomie kansen biedt aan iedereen: door 
opleidingen, door een goede begeleiding 
naar een andere job, door een active-
ringsbeleid. Ik ben geen voorstander van 
een basisinkomen, maar wel van kan-
sen – in het meervoud – voor iedereen. 
Daarvoor moeten we op diverse fronten 
actief zijn: het onderwijs moet beter 
aansluiten op de arbeidsmarkt, het aan-
tal jongeren zonder diploma moeten we 
terugdringen, de VDAB, het onderwijs en 
de bedrijven moeten de handen in elkaar 
slaan. Dat zal niet vanzelf gaan, het zal 
een inspanning vergen.

De zorgsector biedt alvast mooie kansen. 
De sector telt diverse knelpuntberoe-
pen. U bent sinds 1999 ondervoorzitter 
van de Hoge Raad voor Werkgelegen-
heid. Hoe kijkt u hiernaar?
De vergrijzing is volop bezig en zal zich 
nog een tijd doorzetten. Daardoor is méér 
zorg nodig, maar krimpt tegelijk de actie-
ve bevolking. Als we in de toekomst nog 
voldoende mensen in de zorg willen heb-
ben, dan moeten we actie ondernemen. 
We moeten meer mensen activeren en 
we zullen ook langer actief moeten blij-
ven. Wondermiddelen bestaan er niet, 
er is een pakket aan maatregelen nodig. 
Ook de kansengroepen moeten we be-
ter dan vandaag activeren: 55-plussers, 
jongeren, mensen met een arbeidshan-
dicap, landgenoten van niet-Europese 
afkomst… Wist je dat ons land voor die 
laatste groep de laagste werkzaamheids-
graad van heel Europa heeft! De taal 
wordt vaak ingeroepen als oorzaak, maar 
dat is in de andere Europese landen niet 
anders. Er is dus meer aan de hand. Ook 
het onderwijs draagt hierin verantwoor-
delijkheid. We moeten op alle fronten 
streven naar meer integratie.

Voor de zorgsector wordt het probleem 
des te nijpender, omdat ook in de com-
merciële sectoren de vergrijzing en het 
gebrek aan arbeidskrachten zich zullen 
laten voelen. Het klinkt vandaag vreemd, 
omdat er nog veel werklozen zijn, maar 
de tijden veranderen en de war for talent 
komt er. Bovendien zal de budgettaire 
ruimte beperkt blijven: door de vergrij-
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zing en de toenemende nood aan zorg 
zullen de kosten sowieso al stijgen. Van-
daag gaat het iets beter met het invullen 
van de vacatures in ziekenhuizen, maar 
dat is geenszins verworven. We moeten 
de zorgberoepen attractief houden. Ge-
lukkig is op dat vlak al heel veel verbe-
terd de jongste 15 jaar.

Veilige Have was een van de woonzorg-
centra die een tijd geleden actief op 
zoek gingen naar verpleegkundigen in 
Spanje. Dat heeft gewerkt?
Dat is in Veilige Have erg goed gelukt. 
Die mensen zijn prima geïntegreerd. Mi-
gratie is overigens een normaal mecha-
nisme in een monetaire unie als Europa. 
Als het in één land wat moeilijker gaat, 
dan zullen mensen geneigd zijn om bin-
nen de unie andere oorden op te zoeken, 
waar ze meer kansen vinden.

U haalde het al aan: we zullen met zijn 
allen langer moeten werken en meer 
mensen moeten activeren. U hebt goe-
de contacten in het sociaal overleg. 
Hebt u de indruk dat de geesten aan het 
rijpen zijn, ook bij de vakbonden?
Ja, op voorwaarde dat de evolutie op een 
afgesproken en omkaderde manier kan 
verlopen. Je kunt niet zomaar de reële 
pensioenleeftijd optrekken zonder meer. 
Het kan alleen werken met een actief 
HR-beleid dat mensen fit houdt en vol-
doende opleiding voorziet. Mensen van 
50 jaar hebben nog 10 tot 15 jaar voor de 
boeg: het is meer dan de moeite om in 
deze mensen te blijven investeren. Het 
is mijn overtuiging dat de vakbonden 
mee kunnen gaan in dat verhaal en ook 
voldoende mensen aan het werk willen, 
zodat de sociale zekerheid overeind kan 
blijven.

“Uiteindelijk gaat zorg om de opvang 
van mensen. Op de kwaliteit daarvan 
mogen we niet inboeten. Wat niet 
belet dat een efficiënt zakelijk beleid 
eveneens uiterst belangrijk is, maar 
daarvoor hebben we niet per se  
commerciële partners nodig.”
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Kwestie van vertrouwen
De banken hebben de voorbije jaren 
stevige imagoschade geleden. Hoe 
staat het er vandaag mee?
De situatie is enorm verbeterd. In tegen-
stelling tot sommige geruchten is er de 
jongste jaren wél veel gebeurd. De Bel-
gische banken hebben – onder druk van 
Europa – hun balans sterk verminderd 
en hebben zich teruggeplooid op hun 
corebusiness: sparen en krediet verle-
nen. Het risicobeheer is aangescherpt, 
normen zijn verstrengd en het toezicht 
door de NBB is veel meer op risico-
monitoring geschoeid. Is alles daarmee 
terug rozengeur en maneschijn? Neen, 
voorzichtigheid blijft geboden. Als NBB 
is onze boodschap aan de banken: zorg 

ervoor dat je rendabel bent en leg vol-
doende reserve aan als vangnet in moei-
lijke tijden.

Voor de mensen die sparen is het on-
dertussen niet leuk meer. Het spaar-
boekje brengt nauwelijks nog iets op.
Dat de rente laag staat, komt niet door 
de centrale bank. Er wordt te veel ge-
spaard in vergelijking met de investerin-
gen die er maar zijn. Of omgekeerd: we 
investeren te weinig in vergelijking met 
het beschikbare spaargeld. Dat mensen 
veel sparen en dat bedrijven te weinig 
investeren wijst op een gebrek aan ver-
trouwen. Zelfs met de lage rente komt 
er onvoldoende beterschap. Als centrale 
bank willen we de inflatie omhoog krij-
gen: door geld te injecteren houden we 
de rente laag, met als doel de investe-
ringen aan te zwengelen en groei te cre-
eren, wat op zijn beurt voor meer inflatie 
zal zorgen en op die manier een natuur-
lijke rentestijging teweeg zal brengen. 
Zo kan de motor van de economie terug 
aanslaan. Maar het is aan anderen – re-
geringen, sociale partners – om ervoor 

te zorgen dat investeerders voldoende 
vertrouwen hebben.

Als het fundamentele probleem een 
kwestie van vertrouwen is, dan zit het 
in ons hoofd. Valt dat met enkele me-
chanismen op te lossen?
Ik ben blij dat je die vraag stelt. Het ge-
brek aan vertrouwen bij mensen, ge-
zinnen en bedrijven wijst op schrik voor 
de toekomst. Uit angst en onzekerheid 
houden mensen en bedrijven de vinger 
op de knip. Het is een vicieuze cirkel 
waar moeilijk uit te breken is. Daarom 
zijn structurele hervormingen nodig, 
waarbij de overheid de problemen gron-
dig aanpakt: de pensioenen hervormen, 
langer werken, de arbeidsmarkt hervor-
men, het begrotingstekort wegwerken, 

de staatsschuld verminderen… Niet om 
de mensen pijn te doen, maar om ze 
zekerheid te geven voor de toekomst. 
Die structurele hervormingen kunnen 
mensen het vertrouwen in de toekomst 
teruggeven. Dat is de opdracht van de 
regeringen in ons land en van de soci-
ale partners. Als centrale bank kunnen 
we het kader scheppen door de rente 
laag te houden, maar op korte termijn 
moeten er ook op de andere domeinen 
doorbraken komen. Het gaat trouwens 
in de goede richting, mee onder druk 
van Europa. Soms gaat het allemaal wat 
traag; we leven tenslotte in een complex 
land. Maar ik ben optimistisch gestemd.

Solidariteit en  
verantwoordelijkheid
In het tijdschrift Tertio getuigde u on-
langs over uw geloof. Is het geloof 
belangrijk voor u, voor uw visie en uw 
professionele activiteiten?
De journalist van Tertio stelde mij de 
vraag op de man af en ik heb een au-
thentiek antwoord gegeven. Ik ben geen 

pilaarbijter, maar het geloof heeft een 
plaats in mijn leven. Ik geloof vooral in 
het samengaan van solidariteit en ver-
antwoordelijkheid. Ik deel de visie van 
het ‘rentmeesterschap’: we hebben de 
opdracht om onze kinderen een goe-
de wereld na te laten. Investeringen in 
de toekomst zijn belangrijk. Tegelijk 
moeten we oog blijven hebben voor de 
zwakkeren en solidair zijn. Deze combi-
natie is mijn bron van inspiratie. Ik ben 
ermee opgegroeid. En ik zie dat het ook 
effectief wérkt, bijvoorbeeld in de zorg-
sector. In de raad van bestuur van AZ 
Sint-Lucas zijn we echt niet alleen om 
het financiële plaatje bekommerd. AZ 
Sint-Lucas ligt in een buurt met ook een 
grote populatie van sociaal zwakkere 
mensen. Het sociale karakter van het 
ziekenhuis is belangrijk en daarom kie-
zen we er expliciet voor om een gebrek 
aan middelen nooit af te wentelen op de 
patiënten. Ons beleid is om in moeilij-
ke situaties samen met de vakbonden 
en de artsen aan tafel te gaan zitten en 
oplossingen te zoeken die de patiënten 
niet extra belasten.

Als gouverneur van de NBB hebt u 
functies in het IMF, de OESO, de G-10 
en de ECB; u bent ondervoorzitter van 
de Hoge Raad voor Werkgelegenheid, 
lid van de Hoge Raad voor Financiën… 
en tegelijk zet u zich zo actief in als 
bestuurder in zorgvoorzieningen en in 
het onderwijs. Hoe rijmt u dat? Hoeveel 
uren tellen uw dagen?
Ik doe graag verschillende dingen. Ik 
haal daar energie uit. Bovendien neemt 
engagement een belangrijke plaats in 
mijn leven in. Nu ik gouverneur van de 
NBB ben, zal ik allicht een aantal acti-
viteiten terug moeten schroeven. Maar 
mijn engagement in AZ Sint-Lucas, in 
wzc Veilige Have en in het onderwijs blijf 
ik trouw. Ja, soms voel ik me weleens 
een acrobaat die veel ballen tegelijk in 
de lucht probeert te houden. Het is een 
ritme dat je gewoon wordt. Ik beschouw 
mezelf als zeer bevoorrecht: ik heb een 
boeiende job en ik heb een goede ge-
zondheid. Ik probeer ook tijd vrij te ma-
ken voor mijn gezin en voor mijn vrien-
den. En voor AA Gent, uiteraard! (lacht)

“Als economist pleit ik voor meer investeringen.  
Ze vormen een stimulans voor economische  
activiteit en werkgelegenheid. Investeren in woonzorg-
centra zal de bouwsector extra zuurstof geven.”



Iedereen is het erover eens: een nieuwe 
wind in de organisatie van de geeste-
lijke gezondheidszorg (GGZ) voor kin-
deren en jongeren dringt zich op. Met 
de publicatie van de Gids naar een nieuw 
geestelijk gezondheidsbeleid voor kin-
deren en jongeren staat alles nu in de 
steigers. Meer zelfs: de eerste (federa-
le) middelen zijn meteen vrijgemaakt. 
Dat laat het werkveld toe onverwijld in 
actie te schieten. Zorgwijzer nodigde 
een aantal sleutelspelers van de over-
heid, het werkveld en Zorgnet-Icuro uit 
voor een debat. De teneur is optimis-
tisch en vol vertrouwen. Tegelijk wordt 
nu ook verwachtingsvol gekeken naar 
de Vlaamse Gemeenschap.

De Gids voor de doelgroep ‘kinderen en 
jongeren’ is een tweede reuzenstap in 
de grondige reorganisatie van de GGZ, 
na de hervorming van de GGZ volwas-
senen die in 2010 werd ingezet (‘artikel 
107’). Een vergelijking dringt zich op: in 

KINDEREN EN JONGEREN

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Het grote debat over de Gids GGZ kinderen  
en jongeren: wie is wie (vlnr. op de foto)?

•	 Bert Plessers, stafmedewerker van de FOD 
Volksgezondheid en federaal coördinator voor 
het nieuw geestelijke gezondheidsbeleid voor 
kinderen en jongeren (Vlaanderen)

•	 Isabel Moens, sectorcoördinator geestelijke 
gezondheidszorg bij Zorgnet-Icuro

•	 Christiaan Decoster, directeur-generaal van 
de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu. Tevens voorzit-
ter van het redactiecomité van de Gids GGZ 
kinderen en jongeren

•	 Ann Moens, stafmedewerker geestelijke  
gezondheidszorg bij Zorgnet-Icuro

•	 Raf De Rycke, voorzitter van de Broeders van 
Liefde

welke mate verschilt de nieuwe Gids van 
de vorige en hoe anders is de context?
“Bij de hervorming van de GGZ volwas-
senen konden we bouwen op heel wat in-
put, onder meer van de Nationale Raad 
voor Ziekenhuisvoorzieningen (NRZV)”, 
opent Christiaan Decoster. “Het proces 
was bovendien nog relatief gemakkelijk 
aan te vatten: door het overschot aan 
psychiatrische bedden konden we finan-
ciële middelen vrijmaken. Moeilijk was 
anderzijds wel het vinden van de juis-
te methodiek, rekening houdend met 
de bevoegdheidsverdeling. Uiteindelijk 
mondde de hervorming uit in wat nu be-
kend staat als ‘artikel 107’. Persoonlijk 
heb ik het altijd wat jammer gevonden 
dat we niet meteen met de doelgroep 
kinderen en jongeren gestart zijn. Maar 
de tijd was er niet rijp voor. Om de poli-
tiek te overtuigen, moet je iets in han-
den hebben en dat ontbrak: er waren in 
2003 geen middelen voor een hervor-
ming in de GGZ kinderen en jongeren. 

Wel hebben we sindsdien voortdurend 
geprobeerd om het thema hoog op de 
politieke agenda te houden. We hebben 
de NRZV om advies gevraagd, het Fe-
deraal Kenniscentrum voor de gezond-
heidszorg (KCE) heeft studies gemaakt 
en via focusgroepen is gaandeweg ook 
het werkveld actief betrokken bij de 
voorbereiding van de hervorming. Toen 
de tijd rijp was, hebben we alle puzzel-
stukken samengelegd. Isabel Moens 
heeft toen een aanzet gegeven tot de 
eerste ‘Gemeenschappelijke Verklaring’ 
van de Interministeriële Conferentie 
(IMC). Op basis daarvan is een redactie-
comité opgericht, dat de Gids voor een 
nieuw geestelijke gezondheidsbeleid voor 
kinderen en jongeren heeft uitgewerkt. 
We hebben met die manier van werken 
geschiedenis geschreven: nooit eerder 
heeft de sector zo structureel met de 
FOD Volksgezondheid samengewerkt 
om de politiek tot verandering te be-
wegen. Iedereen betrekken is nooit de 

Nieuw politiek beleidskader  
voor de GGZ kinderen en jongeren: 
de sector neemt de handschoen op
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GGZ

gemakkelijkste of de snelste weg, maar 
het zorgt er wel voor dat iedereen mee 
is en dat het draagvlak groot is.”

“De federale verkiezingen gaven ons 
de tijd om het protocol grondig voor te 
bereiden”, vervolgt Christiaan Decos-
ter. “Het protocol bouwt perfect verder 
op de Gemeenschappelijke Verklaring 
en de aanvullingen ervan, die tot stand 
zijn gekomen onder de regeringen in 
de vorige legislatuur. Toen de nieuwe 
regering aantrad, was de blauwdruk zo 
goed als klaar. Deze Gids zou wel eens 
een van de belangrijke realisaties van 
deze legislatuur kunnen worden. Als 
er tenminste ook voldoende middelen 
worden vrijgemaakt. In de media haal-
de recent vooral de problematiek rond 
de crisisbedden de voorpagina’s. Maar 
uiteindelijk hebben we dit veel bredere 
plan nodig, waarin ook oplossingen zit-
ten voor de crisissituaties. Het kabinet 
van minister De Block is helemaal mee 
met dit verhaal. Dat de Gids op de eerste 
IMC met de nieuwe federale regering op 
tafel kwam, was een uitgelezen kans om 
tot akkoorden te komen over alle partij-
en en gezindheden heen. De belangrijke 
rol van Bernard Jacob, federaal coördi-
nator van de hervorming, mag hier niet 
onvermeld blijven.”

Voortschrijdend inzicht
Ook Raf De Rycke vindt dat de hervor-
ming van de GGZ kinderen en jongeren 
eerder had mogen komen. “We mogen 
het belang van de kinder- en jeugd-
psychiatrie niet onderschatten”, betoogt 
hij. “Eén op de vijf kinderen en jongeren 
krijgt ooit te maken met een GGZ-pro-
bleem. Voor België gaat het om 450.000 
kinderen. Onderzoek toont dat slechts 
10 tot 20 procent van de problemen 
herkend wordt door de eerste lijn. Er is 
dus nog een weg te gaan. Vergeet niet 
dat 50 procent van de GGZ-problemen 
bij volwassenen zich vóór de leeftijd van 
14 jaar voor het eerst manifesteerden. 
Om onnodig menselijk leed en dure be-
handelingen te vermijden, is een vroe-
ge detectie en een juiste aanpak van 
GGZ-problemen bij kinderen en jonge-
ren cruciaal.”

“Als we de twee Gidsen naast elkaar leg-
gen, valt mij vooral het ‘voortschrijdend 
inzicht’ op”, zegt Raf De Rycke. “Het be-
gint al met de titel. De Gids voor volwas-
senen sprak nog van een betere gees-
telijke gezondheidszorg, terwijl de Gids 
voor kinderen en jongeren streeft naar 
een nieuw geestelijk gezondheidsbeleid. 
Het begrip geestelijke gezondheid wijst 

op de bredere aanpak als fundament 
voor de hervorming. De nieuwe ontwik-
kelingen worden ingebed in een groter 
geheel met raakvlakken met diverse do-
meinen. De context en de familie van het 
kind of de jongere spelen een grote rol, 
maar ook domeinen als welzijn, politie, 
justitie, wonen, werken en onderwijs zijn 
direct betrokken. Nog meer dan in de 
eerste Gids staan het maatschappelijk 
netwerk en de samenwerking centraal.”

“Een belangrijk verschil zit verder in de 
methodiek”, gaat De Rycke verder. “Een 
pluim voor Isabel Moens, die ervoor 
zorgde dat de Gids mooi aansluit op 
het Mental Health Plan 2013-2020 van de  
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), 
met strategische doelstellingen die ver-
taald worden in operationele doelen, 
acties en activiteitenprogramma’s. Het 
lijken veel begrippen bijeen, maar de 
structuur is helder. De Gids maakt me-
teen duidelijk wie wat moet doen. Zowel 
de overheden als het werkveld hebben 
hun verantwoordelijkheden en ook de 
overheden onderling moeten samen-
werken.”

“Ander verschil is de klemtoon op de 
netwerkcoördinatie (een functie die in 
samenwerking vorm moet krijgen) 
veeleer dan op een netwerkcoördinator 
(een persoon). Bovendien wil de Gids 
voor kinderen en jongeren dat het hele 
grondgebied gedekt wordt, wat niet het 
geval is in ‘artikel 107’. Kortom, wat mij 
betreft heeft deze Gids een duidelijke 
missie en een coherente aanpak.”

Nieuwe rol ziekenhuizen
De Gids voor een nieuw geestelijk gezond-
heidsbeleid voor kinderen en jongeren 
vertrekt inderdaad vanuit een heldere 
missie en een visie met zeven uitgangs-
punten. Daarin wordt onder meer het 
belang van de eerste lijn benadrukt, 
terwijl de ziekenhuizen de boodschap 
krijgen dat hun rol door de specificiteit 
“fundamenteel herdacht” moet worden.

Ann Moens: “Voor de doelgroep kinde-
ren en jongeren is de samenwerking in 
netwerken ongelooflijk belangrijk. Die 
samenwerking mag niet beperkt blijven 
tot ketenzorg. Wat we nodig hebben, is 
een interactief GGZ-netwerk dat aan-
sluit bij de totaliteit van de leefwereld 
van kinderen en jongeren. Als we het 
erover eens zijn dat de verantwoorde-
lijkheid voor een goede geestelijke ge-
zondheidszorg alle maatschappelijke 
domeinen bestrijkt, dan moeten we con-
sequent durven te zijn. De leefwereld 

van de kinderen en jongeren moet ons 
vertrekpunt vormen, ook al brengt dat 
een behoorlijke complexiteit met zich 
mee. Elke speler heeft zijn specifieke 
verantwoordelijkheid en rol. Een kind in 
een bed van een ziekenhuis verblijft daar 
per definitie maar tijdelijk, uitsluitend 
wanneer een ‘ziekenbed’ nodig is en niet 
langer dan strikt nodig. Dat legt een bij-
zonder grote collectieve verantwoorde-
lijkheid bij alle actoren in het netwerk. 
Het kind kan immers alleen uit het bed 
en uit het ziekenhuis gehaald worden 
als het netwerk van zorg functioneert. 
Iedereen is betrokken partij, inclusief 
het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap (VAPH), de Integrale 
Jeugdhulp, onderwijs, huisvesting enzo-
voort. Ziekenhuizen mogen nooit louter 
als bed-bad-broodoplossingen ingezet 
worden. Een kind onderdak verlenen is 
geen opdracht van de GGZ.”

Behoeften in kaart brengen
“De kracht van deze Gids is de sterke 
onderbouw”, meent Bert Plessers. “De 
visie is niet ontstaan tijdens het redac-
tiewerk, maar is het resultaat van een 
groeiproces. In mei 2013 hebben we een 
internationaal congres georganiseerd 
met vooraanstaande sprekers. Het 
KCE en de NRZV hebben stevig voor-
bereidend werk geleverd. Er zijn hoor-
zittingen georganiseerd met aandacht 
voor inspirerende praktijkvoorbeelden. 
We hebben de aanbevelingen van de  
Wereldgezondheidsorganisatie ter har-
te genomen. Al die elementen haakten 
mooi op elkaar in. We mogen trots zijn 
op het resultaat; de Gids kan een inter-
nationale vergelijking met glans door-
staan.”

“Sterk is ook dat de Gids concrete be-
leidslijnen aanreikt. Hij biedt kapstokken 
voor het werkveld. De Gids is bottom-up 
gegroeid en laat voldoende ruimte voor 
het werkveld. Wij hopen dat ook bij de 
uitvoering de overheden diezelfde ruim-
te en verantwoordelijkheid zullen laten 
aan de plaatselijke netwerkactoren en 
dat het aansturingsniveau zo lokaal mo-
gelijk mag blijven”, zegt Ann Moens.
“Ook de aansluiting bij de vermaat-
schappelijking van de zorg is voorbeel-
dig”, benadrukt Raf De Rycke. “De fo-
cus op de eerste lijn betekent niet dat 
residentiële zorg minder nodig wordt. 
Maar het is niet omdat de GGZ vandaag 
onder druk staat, dat we als antwoord 
meteen extra bedden moeten creëren. 
Eerst moeten we onderzoeken vanwaar 
die druk komt. Op basis van die analyse 
moeten we een coherent beleid ontwik-
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kelen. Pas dan kan blijken welke maat-
regelen nodig zijn. De eerste stap is so-
wieso de versterking van de basiszorg 
in de eerste lijn, onder meer door de 
expertise van de residentiële en ambu-
lante gespecialiseerde GGZ-sector ter 
beschikking te stellen.”

“Dat klopt helemaal”, beaamt Ann 
Moens. “De toekomst zal uitwijzen wat 
er bijkomend nodig is. Eens de netwer-
ken goed functioneren, zullen eventuele 
plaatselijke hiaten aan het licht komen. 
Er bestaat vandaag al veel op het ter-
rein, maar de netwerken kunnen door 
bundeling een meerwaarde creëren. Er 
zijn sowieso verschillen in werkgebie-
den, maar ook in doelgroepen en leef-
tijdsklassen. De groep van 6 tot 12-ja-
rigen wordt bijvoorbeeld vaak vergeten. 
Zoals de titel van de Gids al suggereert: 
het is het ‘beleid’ dat bijgestuurd wordt, 
niet de zorg op zich.”

Ook Isabel Moens zit op dezelfde lijn. 
“Dankzij deze hervorming zullen we de 
behandelkloof beter in kaart kunnen 
brengen. Onbeantwoorde behoeften of 
een ongelijke spreiding van het aanbod 
zullen blijken.” 

Snel werk maken  
van hervorming
“Het is hoopgevend dat minister De 
Block meteen al 20 miljoen euro heeft 
vrijgemaakt in deze tijden van be-
sparing”, oppert Christiaan Decoster. 
“Daarmee helpt zij de noodzakelijke 
vernieuwingen te realiseren. Een kwart 
hiervan, of 5 miljoen euro, wordt dit jaar 
nog vrijgemaakt, de rest volgend jaar. 
Daarnaast heeft elk netwerk onder-
tussen 100.000 euro ontvangen voor de 
organisatie van de coördinatie. De mi-
nister geeft daarmee het signaal dat ze 
snel werk wil maken van deze hervor-
ming. Het stemt me optimistisch dat alle 
gemeenschappen van het land hieraan 
constructief meewerken. Het redactie-
comité blijft overigens actief de hervor-
ming opvolgen. We zullen de tijd nemen 
om de behoeften bottom-up te ontdek-
ken. Net als voor ‘artikel 107’ zorgen we 
ook voor de nodige opleidings trajecten.”

De samenwerking tussen de overheden 
is ook voor Isabel Moens cruciaal. “Het 
succes van deze hervorming zal daar-
van mee afhangen”, stelt ze. “De Gids 
is in een uitstekende samenwerking tot 
stand gekomen in het redactiecomité 
waarin zowel de sector als de overheden 
zijn vertegenwoordigd. Voor de concrete 
uitvoering zullen we rekening moeten 

houden met de eigen context van elke 
gemeenschap. Zo heeft Vlaanderen 
ondertussen de Integrale Jeugdhulp, 
waarmee goed afgestemd zal moeten 
worden. We merken bij de projectoproep 
voor netwerkcoördinatie dat de over-
heden van de verschillende landsdelen 
die op een uiteenlopende wijze hebben 
uitgewerkt. Toch hoop ik dat we een 
coherent verhaal kunnen schrijven en 
dat het redactiecomité nog een rol kan 
vervullen. We kunnen immers leren van 
elkaar. We hebben samen deze Gids 
tot stand gebracht, het zou geen goede 
zaak zijn om nu helemaal uit elkaar te 
groeien.”

“Ik deel die bezorgdheid”, zegt Ann 
Moens. “De mensen op het werkveld 
hebben een grote appreciatie voor 
deze Gids. Er is een gezonde dynamiek 
ontstaan. We moeten die dynamiek 
koesteren en aanwakkeren en als GGZ 
collectief samenwerken met andere 
netwerken.”

Alle krachten mobiliseren
Ook de financiering en het regelgevend 
kader vormen een kritische succesfactor 
voor de realisatie van de Gids. Raf De Ry-
cke werkt mee aan een advies binnen de 

Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzie-
ningen over een nieuw financieringssys-
teem voor de GGZ. “Het is de bedoeling 
om alle bestaande middelen (zowel de 
Vlaamse als de federale) samen te bren-
gen en de regelgeving erop af te stem-
men. Dat is niet altijd evident, want ook 
de verantwoordelijkheden en aansprake-
lijkheden moeten helder blijven. De sec-
tor is in elk geval tevreden met de snel-
heid waarmee op federaal niveau extra 
middelen zijn vrijgemaakt. Het zou mooi 
zijn als ook meer geïnvesteerd kon wor-
den in wetenschappelijk onderzoek en de 
registraties die daarvoor nodig zijn.”

“Er is al veel kennis aanwezig”, weet 
Isabel Moens. “Jammer genoeg is die 
kennis erg verspreid. Het lijkt me aan-
gewezen om ook hier te leren uit de pro-
jecten voor volwassenen. In plaats van 
één universiteit per landsdeel aan te 
duiden, zou het misschien een idee zijn 
om in Vlaanderen een wetenschappelijk 
consortium op te richten, een netwerk 
van universiteiten. Ook hier is samen-
werking nodig en dit kan een hefboom 
zijn voor meer wetenschappelijk onder-
zoek. Het is niet productief als elk op 
zijn terrein blijft. We moeten alle krach-
ten mobiliseren.”

Christiaan Decoster: 
"Het is hoopgevend 
dat minister De Block 
meteen al 20 miljoen 
euro heeft vrijgemaakt 
in deze tijden van 
besparing."
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“Ook de krachten van de patiënten en 
de patiëntenverenigingen”, vult Christi-
aan Decoster aan. “Ik ben aangenaam 
verrast door het enthousiasme en het 
engagement van patiëntenverenigin-
gen. Ook de families van patiënten 
moeten hun plaats krijgen in het ge-
heel. Ik ben trouwens ook overtuigd van 
de meerwaarde van deze benadering 
voor de zorgmedewerkers. Ik heb tal-
rijke voorzieningen bezocht en telkens 
weer vastgesteld dat de zorgverleners 
de meerwaarde van de vernieuwingen 
inzien, omdat ze de problemen van de 
psychiatrische zorgsector beter vatten 
en remediëren. Het motiveert hen en 
wie weet kan het zelfs een rotatie van 
het personeel met zich meebrengen. 
Iemand die jaren op een K-dienst heeft 
gestaan, heeft soms de behoefte om 
eens van omgeving te veranderen. Dat 
kan perfect binnen een netwerk.”

“Het betrekken van de patiënten blijft 
een heikele zaak in de GGZ kinderen en 
jongeren”, merkt Ann Moens op. “Maar 
er zijn mogelijkheden, bijvoorbeeld via 

de Vlaamse Jeugdraad of via jeugdwerk 
zoals Habbekrats of Kras. Een goede 
vertaling naar de leefwereld van het 
kind is moeilijk maar niet onmogelijk. 
We mogen niet vergeten dat de mediane 
leeftijd van kinderen in de GGZ 11 jaar 
is, en niet 16 jaar zoals mensen weleens 
menen. Bovendien tonen buitenlandse 
voorbeelden dat het betrekken van 7-ja-
rige kinderen in bijvoorbeeld een tevre-
denheidsmeting wel degelijk kan.”

“Kinderen op hun ontwikkelingsniveau 
informeren en nagaan in welke mate 
ze de situatie begrijpen en hun wensen 
kunnen uitdrukken over de voorgestelde 
zorg, is een vorm van empowerment. Het 
werkt zelfs bevorderlijk voor de lange-
termijnresultaten van de behandeling”, 
zegt Isabel Moens. 

“De scharnierleeftijd 16-24 jaar verdient 
eveneens onze volle aandacht”, zegt 
Ann Moens. “Ernstige psychiatrische 
aandoeningen stoppen niet op 18 jaar 
en evenmin op 21 jaar. De samenwer-
king met de GGZ volwassenen is nood-
zakelijk. Dat continuüm is er vandaag 
gelukkig, maar we moeten ook in de 
netwerken bewaken dat we zelf geen 
schotten creëren. Minderjarigen horen 
thuis in een leeftijdseigen aanpak van de 
GGZ voor kinderen en jongeren. Tegelijk 
vereist de langetermijnbegeleiding van 
ernstige psychiatrische aandoeningen 
een tijdige voorbereiding van de over-
gang naar de GGZ voor volwassenen. 
‘Levensloopbestendig werken’ is het 
credo. Veel problemen starten op jonge 
leeftijd en gelukkig kan er veel worden 
opgelost, maar voor een bepaalde groep 
patiënten is dat toch het begin van een 
levenslang traject. We moeten ons daar-
van bewust zijn.”

Netwerken bepalen  
het tempo
Ondertussen zijn alle betrokken actoren 
op het werkveld op de hoogte gebracht 
van de Gids en de uitvoering ervan. Hier 
en daar heeft dat voor enige zenuwach-
tigheid gezorgd. Vooral omdat de timing 
wel bijzonder strak lijkt. Bert Plessers 
nuanceert: “Het gaat snel voor wie snel 
kan en wil gaan. Uiteindelijk zijn het de 
netwerken zelf die het tempo kunnen 
bepalen, weliswaar in afstemming met 
de betrokken overheden. We spelen de 
netwerken niet als concurrenten tegen 
elkaar uit. Voor elk netwerk is financie-
ring voorzien.”

“Op 28 mei vindt een nationaal infor-
matiemoment plaats, waarop de Gids 

toegelicht zal worden. Meteen worden 
dan ook de eerste twee ‘ankerpun-
ten’ gelanceerd: de installatie van de 
netwerken met de hieraan verbonden 
netwerk coördinatie én het programma 
‘crisiszorg’. Er is, voor de netwerken 
die startklaar zijn, financiering voorzien 
voor netwerkcoördinatie. De middelen 
ervoor zijn ondertussen ter beschikking 
gesteld. Voor het ankerpunt ‘crisiszorg 
in de GGZ’ komen vanaf 1 september 
bijkomende middelen vrij. Wie tegen 
dan niet klaar is, kan echter ook later 
instappen. Later zullen nog andere fa-
sen moeten volgen, bijvoorbeeld voor 
vroegdetectie en -interventie, promotie 
en preventie … De thema’s en de chro-
nologie van implementatie liggen even-
wel nog niet vast.”

“Elke provincie heeft zijn netwerk. Wie 
daar allemaal deel van uitmaakt, kun-
nen de actoren zelf beslissen. Alleen 
mag niemand uitgesloten worden. Voor 
de coördinatieopdracht kunnen de net-
werken uiterlijk tegen 17 juni zelf drie 
tot vijf kandidaten naar voren schuiven. 
De federale taskforce zal dan in overleg 
met het netwerk iemand aanstellen. Op 
die manier willen we garanderen dat 
alle kandidaten een kans krijgen”, zegt 
Bert Plessers. “Het is geenszins de be-
doeling om van bovenaf, tegen de wil van 
het netwerk, iemand te benoemen.”

“De overheden hebben met de goed-
keuring van het plan hun verantwoorde-
lijkheid genomen”, verklaart Christiaan 
Decoster. “Zelf blijven we actief met het 
redactiecomité. Naast het in kaart bren-
gen van de behoeften willen we ook werk 
maken van indicatoren om het actieplan 
van de Gids te monitoren. Het protocol 
dat nu voorligt, is een sterk engagement 
van alle overheden om de ontwikkeling 
mee te helpen uitvoeren. De wil is groot. 
Ik ben dan ook erg positief gestemd over 
de uitvoering van deze Gids, in goede 
samenwerking met alle overheden en in 
nauwe interactie met het werkveld.”

Kijktip: Voor Actua-Zorg trad 
minister Jo Vandeurzen in de-
bat met Ann Moens van Zorg-
net Vlaanderen, directeur Raf 
Opstaele van het RCGG in Eeklo 
en Veerle Lauwers, moeder van 
een cliënt, over de geestelij-
ke gezondheidszorg voor kin-
deren en jongeren. Bekijk dit 
debat op www.youtube.com/ 
zorgnetvlaanderen
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Bert Plessers:  
"We spelen de netwerken 
niet als concurrenten tegen 
elkaar uit, voor elk netwerk 
is financiering voorzien."



Ook politiek zijn de reacties op de Gids naar een 
nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen 
en jongeren positief. 
Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid: Ik ben erg gelukkig met deze 
Gids. De GGZ is een sector die onze volle aandacht 
verdient, ook op het politieke niveau. Daarom staat 
trouwens nadrukkelijk in het regeerakkoord dat we 
samen met de deelstaten zullen werken aan het 
aanbod aan geestelijke gezondheidszorg voor kin-
deren en voor jongeren. Er is een grondige voor-
bereiding aan deze Gids voorafgegaan. We hebben 
uitgebreid overleg gepleegd met elke speler op het 
terrein en met alle bevoegdheidsniveaus. Centraal 
staat de basisidee dat geestelijke gezondheidszorg 
méér is dan psychiatrie of residentiële zorg alleen. 
Het resultaat is in de eerste plaats een plan van 
aanpak, dat de krijtlijnen uittekent voor een ver-
nieuwing en betere organisatie van de GGZ voor 
kinderen en jongeren. Het is nu aan het werkveld 
om dit beleid te implementeren zodat onze kwets-
bare kinderen en jongeren de vruchten daarvan 
plukken.

U maakte heel snel ook financiële middelen vrij. 
Dit mag als een duidelijk signaal geïnterpreteerd 
worden?
Inderdaad: een signaal aan de sector dat we in deze 
vernieuwing geloven en dat we ervoor gaan. Voor 
2015 heb ik alvast een budget van 1,2 miljoen euro 
vrijgemaakt voor de coördinatie van de netwerken 
die de samenwerking en uitwisseling van informa-
tie tussen de spelers op het terrein moet verbete-
ren. Daarnaast heb ik 5 miljoen euro vrijgemaakt 
voor een programma rond ambulante en crisiszorg 
voor jongeren. Vanaf volgend jaar groeit die 5 mil-
joen overigens uit tot 20 miljoen euro. Ook bij mijn 
collega’s van de deelstaatregeringen is er een gro-
te wil om hier een succes van te maken. We reke-
nen op een snelle invoering van die vernieuwing en 
we beseffen dat dit niet kan zonder bijkomende in-
vesteringen. In volgende fasen gaan we dan ook an-
dere acties uitwerken, zoals een programma rond 
aanklampende multidisciplinaire mobiele teams.

Zijn er federaal duidelijke afspraken gemaakt met 
de gewesten en de gemeenschappen?
De Gids is duidelijk: elke overheid zal de beschik-
bare middelen voor de GGZ kinderen en jongeren 
injecteren in deze hervorming. Daarnaast worden 
extra middelen voorzien. Wie wanneer hoeveel vrij-
maakt, is niet in detail afgesproken. Iedereen weet 
dat we in budgettair moeilijke tijden leven, maar 
iedereen beseft ook dat er inspanningen nodig zijn 
voor de GGZ kinderen en jongeren. Ik ben alvast 
tevreden dat ik tijdens de jongste federale begro-

Minister Maggie De Block:  
“Een ambitieuze visie  

en nieuwe investeringen” 

tingscontrole mijn federale collega’s heb kunnen 
overtuigen om inderdaad nieuwe investeringen in 
deze belangrijke sector te voorzien.

De Gids geldt voor het hele land, maar de situa-
tie in Vlaanderen, Wallonië en Brussel verschilt 
sterk. In Vlaanderen is er bijvoorbeeld de Inte-
grale Jeugdhulp. Welke afspraken zijn daarover 
gemaakt?
Een goede afstemming zal cruciaal zijn, zoveel is 
duidelijk. Onze beleidsinitiatieven moeten comple-
mentair zijn en elkaar versterken. Onze kwetsbare 
kinderen en jongeren mogen niet de dupe zijn van 
een slechte samenwerking tussen de verschillende 
bevoegdheidsniveaus. Centraal in de hervorming 
staat de rol van de netwerken, die op provinciaal 
niveau georganiseerd worden. In de praktijk zal elk 
netwerk in zijn provincie tot een goede afstemming 
moeten komen met alle relevante spelers. Uiter-
aard blijven alle overheden de werking van netwer-
ken nauw opvolgen.
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Minister Jo Vandeurzen: “Intersectorale  
samenwerking is noodzakelijk”

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: De 
samenwerking met de federale regering 
verloopt vlot. Met de zesde staatshervor-
ming wordt die samenwerking belangrij-
ker dan ooit. Grote delen van de GGZ zijn 
naar Vlaanderen overgekomen. Naast de 
centra voor geestelijke gezondheidszorg 
(CGG) die al in Vlaanderen zaten, komen 
nu ook onder andere het beschut wonen, 
de psychiatrische verzorgingstehuizen 
(PVT), heel wat revalidatieconventies en 
de overlegplatformen GGZ onder Vlaamse 
bevoegdheid. De residentiële psychiatrie 
blijft federaal. De netwerken GGZ kinde-
ren en jongeren die met de Gids geïntro-
duceerd worden, zullen de samenwerking 
die er al is, nog een extra stimulans geven.

Hoe verhouden deze netwerken zich ten 
opzichte van de Integrale Jeugdhulp?
De netwerken GGZ sluiten hier perfect 
bij aan. De Integrale Jeugdhulp zet sterk 
in op intersectorale samenwerking. Ik 
besef dat er nog wat kinderziekten zijn 
die we trachten te remediëren, maar in 
essentie gaat dit om een bundeling van 
krachten die een aanbod op maat van elk 
kind en elke jongere moet garanderen. 
Ons uitgangspunt is dat kinderen en jon-
geren zo veel mogelijk in de eigen context 
geholpen moeten worden. Daar zit de 
grote kracht. Dat geldt ook voor de GGZ, 
een belangrijke samenwerkingspartner 
in het kader van Integrale Jeugdhulp. 
We leven nog niet in de perfecte wereld, 
maar we moeten trachten slechte oplos-
singen te vermijden.

Over Vlaanderen verspreid verzetten de 
CGG al lang veel en verdienstelijk werk. 
Daarnaast lopen vandaag al enkele 
proefprojecten die focussen op inter-
sectorale samenwerking. Het gaat om 
uiteenlopende projecten, die nu mee ge-
integreerd kunnen worden in het grotere 
geheel van de netwerken GGZ. Dankzij 
die projecten is alvast een aanzet gege-
ven: de verschillende actoren zitten al 
samen aan tafel en denken niet meer 
in hokjes. De problemen van een kind 
of een gezin zijn ‘gedeelde problemen’, 
die we samen moeten oplossen. Ook de 
gemeenschapsinstellingen worden hier-
bij betrokken. Er is bijvoorbeeld al een 
samenwerking met gemeenschapsin-
stelling De Zande in Beernem met out-
reaching vanuit PC Sleidinge en er zijn 
samenwerkingsinitiatieven tussen CGG 

en private voorzieningen Jongerenwel-
zijn rond verslaving.

De federale overheid maakt meteen 
middelen vrij voor de coördinatie van de 
netwerken en voor crisisopvang. Voor-
ziet ook Vlaanderen extra middelen?
Ja. Bovenop de financiering van het re-
guliere aanbod willen we regionale pro-
jecten ondersteunen die zich vanuit een 
gemengd zorgnetwerk engageren voor 
een intersectorale opvang van kinde-
ren en jongeren met een handicap. Een 
oproep daarvoor wordt gelanceerd. We 
verbinden hieraan ook een kwaliteitsla-
bel ‘intersectoraal zorgnetwerk’. Ook 
de overlegplatforms GGZ willen we een 
plaats geven in de coördinatie. We zullen 
dat doen in overleg met hen.

Op het werkveld leeft er bezorgdheid 
over de inkanteling van de GGZ kinderen 
en jongeren in de Integrale Jeugdhulp.
Die bezorgdheid is nergens voor nodig. 
De Integrale Jeugdhulp is gericht op 
de continuïteit van de hulpverlening in 
functie van de kinderen en de jongeren. 
Als een jongere met thuisbegeleiding 
tijdelijk in een residentiële voorziening 
opgenomen moet worden, mag dat niet 
tot een breuk in de hulpverlening leiden. 
Een goede en vlotte afstemming is cru-
ciaal. De oplossing daarvoor is niet een 
eenheidsworst, integendeel. We willen 
dat elke sector zijn eigenheid bewaart 
en sterk staat. Maar tussen de sectoren 
moet er wel goed worden afgestemd. De 
samenhang is belangrijk.

De Integrale Jeugdhulp is er gekomen na 
tien jaar debat. Ik begrijp dat er koudwa-
tervrees bestaat. De praktijk zal bewijzen 
dat het werkt. We willen ook meer dan 
ooit inzetten op inspraak en participatie 
van de cliënten. Dat sluit allemaal heel 
mooi aan bij de krijtlijnen in de Gids.

Welke stappen neemt Vlaanderen nog?
We willen het regionaal overleg van de 
jeugdhulp verder verbreden met alle 
GGZ-actoren. De GGZ zit mee aan ta-
fel en we hebben ook overleg met de  
Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychi-
atrie. Ook de gemeenschapsinstellingen 
moeten daarbij betrokken worden en we 
zullen er de nodige aandacht aan geven 
in het nieuwe Vlaamse jeugdsanctie-
recht, eveneens een Vlaamse bevoegd-
heid sinds de zesde staatshervorming.
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Een invasieve procedure waarbij een 
bloedklonter via een katheter in het 
bloedvat (= endovasculair) wordt weg-
gehaald, kan voor patiënten met een 
ischemische beroerte een wereld van 
verschil maken. Voor zo’n trombecto-
mie zijn gespecialiseerde neuro-inter-
ventionalisten nodig. Samenwerking 
tussen ziekenhuizen is de boodschap. 
Dat blijkt ook uit het advies van de Nati-
onale Raad voor Ziekenhuisvoorzienin-
gen (NRZV), dat het aantal erkenningen 
voor trombectomie wil beperken tot 
ongeveer 20 centra in België. Prof. dr. 
Jacques De Keyser, hoofd van de dienst 
Neurologie van het UZ Brussel en voor-
zitter van de Belgian Stroke Council, 
geeft tekst en uitleg.

Alvorens in te zoomen op het advies van 
de NRZV wil prof. De Keyser de context 
en het belang van een goede beroerte-
zorg onderlijnen. “Snelheid is van cruci-
aal belang bij een beroerte”, opent prof. 
De Keyser. “Daarom moeten zieken-
huizen optimaal voorbereid en georga-
niseerd zijn. Alles begint evenwel met 
de goede herkenning van een beroerte. 
Daar loopt het vaak al fout. In tegenstel-

BEROERTEZORG

NRZV ADVISEERT OPRICHTING 20-TAL STROKE II-CENTRA MET OPTIMALE SPREIDING

Snelheid en samenwerking zijn  
cruciale sleutels in beroertezorg

ling tot een hartinfarct doet een hersen-
infarct immers geen pijn. Als de beroer-
te bepaalde delen van de hersenen treft, 
beseffen patiënten bovendien vaak niet 
wat er gebeurt. Het is daarom belang-
rijk dat de omgeving de symptomen her-
kent en zo snel mogelijk de hulpdienst 
112 verwittigt. Met de Belgian Stroke 
Council zijn we actief op verschillende 
terreinen: het optimaliseren van de be-
handeling van beroerte, het stimuleren 
van het wetenschappelijk onderzoek, 
het geven van opleidingen en het sensi-
biliseren van de bevolking over preven-
tie en behandeling van een beroerte. In 
wezen is het herkennen van een beroer-
te mogelijk met een simpele boodschap, 
die zich laat samenvatten als FAST. De F 
staat voor face: een beroerte kun je vaak 
aflezen van het gezicht, bijvoorbeeld 
aan de mond die scheeftrekt. De A van 
arm wijst op de minder goede beweeg-
lijkheid van een 
arm of been. 
De S van speech 
duidt op het ver-
stoorde spraak-
vermogen door een beroerte. De T van 
time benadrukt het belang van een 

snel optreden. Het is eenvoudig, maar 
de boodschap moet vaak worden her-
haald met intensieve campagnes. Ook in 
woonzorgcentra bijvoorbeeld, want de 
gemiddelde leeftijd waarop een beroer-
te optreedt, is 75 jaar. Dat is een stuk 
ouder dan bij een hartinfarct, met een 
gemiddelde leeftijd van 60 jaar.”

Twee soorten beroertes
“Er zijn twee soorten beroertes, die een 
totaal andere behandeling vereisen”, 
vervolgt prof. De Keyser. “We spreken 
van een ischemische beroerte wanneer 
een klonter een bloedvat verstopt, zodat 
er geen zuurstof meer naar de herse-
nen kan. Je kunt dit vergelijken met wat 
gebeurt bij een hartinfarct. 85 procent 
van de beroertes zijn ischemisch. Daar-
naast heb je de hemorragische beroer-

te, waarbij een bloedvat barst en er dus 
een bloeding optreedt in de hersenen.

Het snel herkennen van een beroerte is cruciaal. 
Denk ‘FAST’: Face – Arm – Speech en Time.

Prof. dr. Jacques De Keyser 
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Omdat de behandeling tussen beide 
vormen van beroerte sterk verschilt, 
kan deze behandeling niet meteen in 
een ambulance opgestart worden. Eerst 
is er immers een CT-scan nodig. Is er 
op de CT-scan een bloeding te zien, 
dan kun je uiteraard geen middelen 
toedienen die de bloedklonter kunnen 
oplossen (trombolyse). Is er op de CT 
geen bloeding te zien en is de diagnose 
duidelijk, dan kan trombolyse worden 
opgestart, tenminste als er geen tegen-
indicaties zijn. De behandeling is enkel 
zinvol binnen 4,5 uur na het begin van 
de symptomen.”

“Bij een klonter sterven zenuwcellen af 
a rato van 1,9 miljoen per minuut of zo-
wat 120 miljoen per uur. Hoe sneller de 
interventie, hoe minder blijvende scha-
de bij de patiënt. Op diverse plaatsen is 
daarom al een ‘Code Stroke’ in voege, 
onder meer in Brussel. Hulpdiensten 
en ambulancepersoneel zijn er opge-
leid om super urgent uit te rukken en 
tijdens de ambulancerit het ziekenhuis 
te informeren zodat alles klaarstaat om 
meteen een CT-scan te kunnen maken. 
Er loopt ook een studie naar het gebruik 
van telegeneeskunde in de ambulance, 

waarbij de neuroloog de patiënt al kan 
evalueren in de ambulance, waardoor 
tijd wordt gewonnen. Elke gewonnen 
minuut kan het verschil maken. België 
scoort gemiddeld in de OESO-statistie-
ken. Helsinki wordt vaak aangehaald als 
schoolvoorbeeld: daar slagen ze erin om 
binnen de 15 minuten na aankomst in 
het ziekenhuis de trombolyse op te star-
ten. In ons land halen we dit bij lange  
na niet in de meeste ziekenhuizen. Er is 
nog veel ruimte voor verbetering. Na-
tuurlijk is de snelheid en de organisatie 
in het ziekenhuis maar één schakel: al-
les start met de goede herkenning van 
de beroerte en de snelle reactie van 
de omgeving van de patiënt. Te vaak 
zien we dat mensen te lang wachten 
om de hulpdiensten te verwittigen, met 
alle gevolgen van dien. Werken aan de  
awareness blijft cruciaal.”

Trombectomie
Voor de behandeling van een ischemi-
sche stroke (met een klonter) wordt nu 
in bepaalde indicaties een trombectomie 
toegepast. Trombolyse wordt opgestart 
en als de CT-angio een klonter toont die 
bereikbaar is, gaat een neuro-interven-
tionalist met een kleine katheter via de 
lies tot in het bloedvat om de klonter er-
uit te trekken.

“De traditionele behandeling met trom-
bolyse heeft 30 procent kans op slagen”, 
weet prof. De Keyser. “Een trombecto-
mie bij patiënten die daarvoor in aan-
merking komen, boekt tot 85 procent 
slaagkans. De techniek bestaat al een 
tijdje, maar het spectaculaire effect er-
van werd pas vrij recent door diverse we-
tenschappelijke onderzoeken bevestigd. 
Tot begin dit jaar was er geen bewijs dat 
endovasculaire behandeling beter was 
dan trombolyse. Dat is nu gewijzigd. 
Trombectomie kan evenwel niet altijd. 
Zit de klonter te ver in de hersenen, dan 
zijn de bloedvaten te dun om er met een 
katheter bij te kunnen. De eerste be-
handeling blijft dus altijd trombolyse. 
Al bij al treden weinig complicaties op, 
net omdat het goed duidelijk is wanneer 
welke behandeling het meest aangewe-
zen is. Van belang is ook hier de snel-
heid van handelen. Trombectomie moet 
binnen de 6 uur na het ontstaan van de 
symptomen gebeuren.”

“Trombectomie is een redelijk eenvou-
dige ingreep die moet worden uitge-
voerd door een neuro-interventionalist, 
een arts met ervaring om interventies 
in cerebrale bloedvaten uit te voeren”, 
zegt prof. de Keyser. “Om de mensen 
de meest optimale zorg te garanderen, 
moeten we de artsen en de middelen zo 
efficiënt mogelijk inzetten. Dat betekent 
dat deze interventie niet in alle zieken-
huizen kan gebeuren en dat we moeten 
samenwerken. Op vraag van minister 
De Block stelde de NRZV hierover een 
advies op. Hierin is sprake van een 20 
centra over het land verspreid. Regionale 
netwerken moeten worden uitgebouwd, 
onder meer in functie van de aanrijtij-
den, zodat elke burger gelijke toegang 
heeft tot de noodzakelijke zorg, zowel 
voor trombolyse als voor trombectomie. 
Belangrijk is ook dat de juiste artsen en 
interventionisten beschikbaar zijn en 
dat er een 24/7 permanentie kan wor-
den gegarandeerd. Daarom moeten de 
gespecialiseerde centra ook onderling 
afspraken maken en samenwerken. Voor 

Brussel en de Rand hebben de drie Brus-
selse universitaire centra bijvoorbeeld 
afspraken gemaakt over permanentie 
en doorverwijzing. Daarbij zal een cen-
trale coördinator de ambulance naar het 
meest geschikte centrum sturen, met 
snelheid als cruciale factor. Nederlands-
talige patiënten worden best behandeld 
door artsen die het Nederlands machtig 
zijn en hetzelfde geldt voor Franstalige 
patiënten. Een beroerte krijgen is een 
uiterst stressvolle situatie en daarom is 
een goede communicatie met de patiënt 
in de acute fase essentieel.”

“De erkenning van de 20 centra voor 
trombectomie is in handen van de ge-
meenschappen. Het spreekt echter van-
zelf dat dit grensoverschrijdende mate-
rie is. De Interministeriële Conferentie 
zal hier allicht een rol moeten opnemen. 
Het is nu echter eerst aan minister De 
Block om het advies van de NRZV al dan 
niet bij te sturen.”

Gemiste kans
“Of we als Belgian Stroke Council 100 
procent tevreden zijn met dit advies? 
Ja en neen. Men is nu vooral bezig met 
het erkennen van centra voor endo-
vasculaire behandeling. Ik zou het veel 
logischer vinden om de acute beroerte-
zorg integraal aan te pakken, waarbij de 
kwaliteit moet primeren. De netwerken 
moeten vorm krijgen. We moeten ‘Code 
Stroke’-afspraken implementeren in alle 
regio’s: dat is een van de belangrijkste 
pijlers voor een snelle en kwaliteits-
volle behandeling. In het KB is er spra-
ke van het aanstellen van een ‘College  
beroertezorg’ dat de krijtlijnen zou kun-
nen uitzetten en de kwaliteit van de be-
roertezorg kan bewaken via een systeem 
van registratie. Ook de kwaliteit van de 
zorg in de stroke units moet worden ge-
garandeerd. Verder houdt het verhaal 
hier niet op. We moeten werk blijven ma-
ken van sensibilisering. Daarmee begint 
alles. We hebben nood aan een ‘Kom op 
tegen beroerte’-actie met tv-spots, me-
dia-aandacht en educatieve campagnes 
om een beroerte sneller te herkennen 
en juist te reageren. Er is ook nood aan 
meer mogelijkheden voor wetenschap-
pelijk onderzoek. Vergeet niet dat in ons 
land per jaar zowat 24.000 mensen  het 
slachtoffer worden van een beroerte. On-
danks verbeterde preventie zal het aantal 
beroertes toenemen door de vergrijzing 
van de bevolking. Er is dus nog werk aan 
de winkel”, besluit prof. De Keyser.

“Een trombectomie boekt tot 85 
procent slaagkans. De techniek is 
al een tijdje in ontwikkeling, maar 
het spectaculaire effect ervan 
werd pas vrij recent door diverse 
wetenschappelijke onderzoeken 
aangetoond.”
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Acute beroertezorg 
met invasieve  
procedures
Het advies van de NRZV regelt de  
‘bovenbouw’ voor de zorg voor patiënten 
die getroffen worden door een cerebrovas-
culair accident (CVA, stroke of beroerte).  
Eerder waren er al de KB’s van 2014 die 
stelden dat:
•	 elke verpleeginrichting moet beschik-

ken over een protocol voor eerste op-
vang en doorverwijzing;

•	 ziekenhuizen worden voorzien met 
een stroke unit type I voor de medi-
sche behandeling met inbegrip van 
trombolyse;

•	 ziekenhuizen worden voorzien met 
een stroke unit type II (als bovenbouw 
op een stroke unit I) voor acute endo-
vasculaire interventies.

Het advies gaat uit van een behoefte aan 
neuroradiologische interventies voor de 
behandeling van acute beroerte in België 
van 1.200 ingrepen per jaar. Een grotere 
alertheid bij zorgverleners en bij de be-
volking én een betere organisatie kan dit 
aantal doen stijgen tot 1.600 ingrepen per 
jaar. Op basis daarvan wordt het aantal 
stroke II-centra beperkt tot 20 centra, 
die elk minimum 60 neuroradiologische  
interventies per jaar moeten uitvoeren.

Deze stroke II-centra moeten samenwer-
ken in een netwerk met ziekenhuizen met 
een erkenning als stroke I-centrum. Ook 
een samenwerking met andere stroke 
II-centra wordt aanbevolen.

De invasieve procedures hebben een hoge 
kostprijs, maar kunnen nog veel duurdere 
invaliderende gevolgen van een acute be-
roerte vermijden. De NRZV pleit daarom 
voor een specifieke interventionele ver-
strekking in de nomenclatuur en voor een 
volledige terugbetaling van het gebruiks-
materiaal.

In samenspraak met de betrokken be-
roepsgroep wil de NRZV ook dat er werk 
wordt gemaakt van een garantie op zorg-
kwaliteit bij invasieve verstrekkingen.

Prof. dr. Jacques De Keyser: “We hebben nood aan een 
‘Kom op tegen beroerte’-actie met tv-spots, media- 
aandacht en educatieve campagnes om een beroerte 
sneller te herkennen en juist te reageren. Er is ook nood 
aan meer mogelijkheden voor wetenschappelijk onder-
zoek. Vergeet niet dat in ons land per jaar zowat 24.000 
mensen  het slachtoffer worden van een beroerte.”
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FUSIE

De kogel is door de kerk. De samen-
werking tussen de ziekenhuiskoepels 
Icuro en Zorgnet Vlaanderen wordt be-
zegeld in een fusie. De operationele sa-
menwerking start meteen. Uiterlijk op 
31 december 2017 vindt de juridische 
fusie plaats tot één vzw. Zo komt één 
Vlaamse zorgkoepel tot stand met een 
sterke transversale werking.

“Ik ben echt tevreden met dit resultaat”, 
straalt voorzitter Etienne Wauters van 
Zorgnet Vlaanderen bij de officiële on-
dertekening van het fusieprotocol op 5 
mei in Brussel. Zijn collega Willem Des-
camps van Icuro is al even trots. “Ja, wij 
zijn allebei echte believers”, glundert hij. 
“Ook als de onderhandelingen soms wat 
moeizaam verliepen, zijn we erin blijven 
geloven. De meerwaarde van deze fusie 
is dan ook ontzettend groot.”

“Onderhandelingen over fusies zijn nooit 
gemakkelijk”, weet Etienne Wauters. “Er 
zijn altijd wel argumenten te vinden om 
iets niet te doen. Dat is de gemakkelijk-
heidsoplossing. Wij hebben ervoor geko-
zen om de moeilijkheden op ons pad niet 
uit de weg te gaan. Daarvoor moet je de 
nodige tijd nemen. Maar van beide zijden 
was er een grote wil om tot de finish te 
gaan.”

“Dit is de bekroning van een lang tra-
ject”, zegt Willem Descamps. “De eerste 
gesprekken dateren van 18 jaar geleden! 
Toen al was duidelijk dat we met de koe-
pels beter de krachten konden bunde-
len. In die tijd was er nog een grote con-
currentie tussen de ziekenhuizen, maar 
een golf van fusies heeft op het terrein 
tot veel meer samenwerking geleid. Wat 
lokaal kan, moet ook op overkoepelend 
niveau kunnen. Ook naar de overheid is 
het een sterk signaal om als één koepel 
voor Nederlandstalig België te kunnen 
optreden. Voortaan zijn we voor Vlaan-
deren voor alles wat gezondheidszorg 
aangaat dé gesprekspartner voor elke 
overheid. Om dit waar te maken, hebben 
we een performante organisatie nodig. 
In 2010 hebben we een eerste belang-
rijke stap gezet. Toen is afgesproken 
dat Icuro zich op het thema kwaliteit en 

ZORGNET VLAANDEREN EN ICURO ONDERTEKENEN FUSIEPROTOCOL

“Samen kunnen we meer en beter”

patiëntveiligheid zou toeleggen, terwijl 
Zorgnet Vlaanderen zich op de andere 
domeinen zou focussen. Die afspraak is 
een succesformule gebleken voor beide 
organisaties.”

Tijd en doorzetting
“Die samenwerking was van meet af 
aan bedoeld als een tijdelijk model”, 
zegt Etienne Wauters. “Het was de 
start van een toenaderingsproces. Bij 
een fusie is de moeilijkheid dat bei-
de partners een stukje van hun eigen 
identiteit moeten opgeven. Dat vergt 
tijd en moed; het is een verwerkings-
proces. De jongste twee jaar hebben 
we een versnelling hoger geschakeld 
en de afgelopen zes maanden ging het 
volle gas vooruit. Uiteindelijk hebben 
we op een relatief korte tijdsspanne 
een doorbraak kunnen realiseren: wat 
nu op tafel ligt, is een onomkeerbare 
stap. Er is geen weg terug. Natuurlijk 
is er nog veel werk te doen, maar de 
operationele fusie start vandaag met 
één gezamenlijke werking en één stem 
naar buiten toe. Dat is een mijlpaal in 
onze geschiedenis. De lange onderhan-
delingen hebben ervoor gezorgd dat 
het vertrouwen gaandeweg gegroeid is. 
We willen de verschillen niet ontken-
nen. Zo bestrijkt Zorgnet Vlaanderen 
drie zorgsectoren, terwijl Icuro alleen 
de openbare ziekenhuizen verenigde. 
Belangrijk voor de toekomst is echter 
de transversaliteit, de samenwerking 
over de grenzen van de sectoren heen. 
We staan ook open voor samenwerking 
met andere sectoren, ik denk bijvoor-
beeld aan de ambulante zorgverlening. 
De complementariteit is belangrijker 
dan de verschillen.”

“Bij een fusie verlies je iets, maar win je 
ook zeer veel”, beaamt Descamps. “Uit-
eindelijk zijn wij er als koepelorganisa-
ties niet voor onszelf, maar voor onze 
leden. Samen moeten we de weg van 
de patiënt volgen, de zorgtrajecten be-
noemen en organiseren. Daar gaat het 
uiteindelijk om. We hebben de jongste 
jaren fel ingezet op kwaliteit, het zicht-
baar maken ervan en de maatschappe-

lijke verantwoording. We moeten samen 
verder aan die weg timmeren. Mensen 
verwachten dat ook van de zorgvoorzie-
ningen.”

Meer en beter
“Als relatief kleine organisatie komt 
Icuro vandaag terecht in het grotere 
geheel van Zorgnet Vlaanderen. Dat 
zal een aanpassing vergen”, beseft De-
scamps. “Wij zijn bijvoorbeeld korte 
beslissingslijnen gewend. Het samen-
brengen van beide culturen wordt on-
getwijfeld een uitdaging, maar dat hoeft 
geen bedreiging te zijn.”
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Voorzitter Etienne Wauters 
van Zorgnet Vlaanderen en 
voorzitter Willem Descamps 
van Icuro ondertekenden op  
5 mei het fusieprotocol tussen 
beide koepelorganisaties.

“De medewerkers kennen elkaar on-
dertussen al goed”, zegt Wauters. “Ie-
dereen beseft ook de grote meerwaarde 
van deze fusie. Ook onze leden zijn hier 
opgetogen over. Samenwerking moet op 
alle niveaus tot stand worden gebracht. 
Het heeft geen zin om elkaar vliegen af 
te vangen. Samen kunnen we meer én 
beter doen.”

Om de fusie af te ronden worden de 
statuten van beide vzw’s tegen uiterlijk 
eind 2017 aangepast en gaat de samen-
werking op in één vzw. Op dat ogenblik 
wordt een nieuw, gezamenlijk bestuur 
verkozen. “De eigenlijke samenwerking 

begint echter vandaag”, zegt Descamps. 
“Nog voor de zomer willen we samen 
de krijtlijnen voor het budget en het 
beleidsplan 2016 bespreken. Vroeger 
maakte elke koepel deze oefening af-
zonderlijk, nu zitten we van bij het begin 
samen aan tafel. Het zou mooi zijn als 
we meteen ook een meerjarenplan kon-
den uitwerken. Er wordt binnenkort een 
nieuwe algemeen directeur voor Icuro 
aangeworven, die tijdens de transitie-
periode deel zal uitmaken van het geïn-
tegreerde directiecomité en zal instaan 
voor de organisatie van de sectorover-
schrijdende werking met een bijzondere 
aandacht voor kwaliteit en patiëntveilig-

heid en voor het HR-beleid in de zorg-
voorzieningen.”

“We willen op korte termijn een flinke 
stap voorwaarts zetten”, verklaart Wau-
ters. “Voor alle duidelijkheid: er vloeit 
geen personeel af. We zetten helemaal 
in op een nog betere dienstverlening en 
een nog actievere aanwezigheid in het 
maatschappelijke en politieke debat. De 
voorbije vijf jaar van prille samenwer-
king hebben geleerd dat er heel veel 
mogelijk is als het vertrouwen er is. 
Cruciaal is dat we onze aandacht richten 
op onze gezamenlijke doelstellingen.”

“Beide raden van bestuur hebben het 
volste vertrouwen in de samenwerking 
en de fusie. We zijn soms kritisch voor 
elkaar, maar dat houdt ons scherp. We 
hebben al een lange weg samen afge-
legd. Velen hebben bijgedragen tot het 
resultaat van vandaag. Ook Guido Van 
Oevelen, de vorige voorzitter van Zorg-
net Vlaanderen, was een echte believer. 
Wij moeten iedereen bedanken, van bei-
de organisaties, die mee het pad voor 
deze fusie hebben geëffend. Zonder hun 
inspanningen hadden wij dit resultaat 
niet kunnen bereiken”, besluit Willem 
Descamps.



zorgwijzer   |   22

MEDICATIEBELEID

NIEUWE HORDE RICHTING MINDER VERSPILLING EN MEER EFFICIëNTIE

Medicatie in woonzorgcentra  
voortaan per eenheid op factuur

De factuur voor bewoners van woon-
zorgcentra zal er vanaf dit najaar iets 
anders uitzien. Niet langer de volledi-
ge verpakkingen van medicijnen, maar 
enkel de geneesmiddelen die bewoners 
werkelijk gebruiken, zullen worden 
aangerekend. Met dit nieuwe systeem 
van tarificatie per eenheid (TpE) wil de 
overheid de gezondheid van bewoners 
bewaken, de medicatieverspilling ver-
der aan banden leggen en jaarlijks 10 
miljoen euro besparen op geneesmid-
delen die niet worden gebruikt.

Het TpE-systeem is alleen van toe-
passing voor bewoners die permanent 
verblijven in de woonzorgcentra. Voor 
kortverblijf en voor bewoners van ser-
viceflats en assistentiewoningen veran-
dert er niets. Toch is dit een belangrijke 
stap. Hoewel bewoners van woonzorg-
centra volgens overheidscijfers slechts 
1 procent van de Belgische bevolking 
uitmaken, staan ze voor  meer dan 4 
procent van het totale budget van de 
geneesmiddelen die worden verspreid 
door apotheken en door de ziekteverze-
kering worden terugbetaald. Wie in een 
woonzorgcentrum verblijft, neemt elke 
dag gemiddeld acht pillen, veelal tegen 
chronische aandoeningen. Die medica-
tie wordt nu vaak in grote(re) verpak-
kingen aangeleverd. Dat resulteert in 
halfvolle doosjes medicijnen die achter-
blijven wanneer bewoners bijvoorbeeld 
opgenomen worden in het ziekenhuis of 
overlijden. De TpE moet hier komaf mee 
maken.

Het nieuwe tarificatiesysteem geldt ove-
rigens niet voor alle medicatie. Alleen 
terugbetaalbare geneesmiddelen met 
een orale vaste toedieningsvorm zoals 
tabletten en capsules zullen per eenheid 
aangerekend worden. Druppeltjes, spui-
ten, siropen en zalven vallen dus (voorlo-
pig) niet onder de nieuwe aanpak. 

Apotheken aan zet
“In het nieuwe systeem kan de apotheker 
nog altijd bepalen op welke manier hij 
de medicatie aflevert aan de bewoners: 
per verpakking, per blister of via manu-
ele of automatische individuele medica-
tievoorbereiding (IMV; of m.a.w. een set 
van pilletjes per toedienings moment). 
De medicatie dient per toedieningsmo-
ment steeds traceerbaar te zijn”, 
licht stafmedewerker Patrick Vyncke 
van Zorgnet-Icuro toe. Kleinere apothe-
ken die nog handmatig en niet met een 
robot geneesmiddelen verdelen, zullen 
het wellicht moeilijker krijgen om op 
een efficiënte manier geneesmiddelen 
aan woonzorgcentra te leveren.”

De apotheek zal aan de bewoner enkel 
nog die medicatie kunnen factureren 
die effectief werd verbruikt. De prijs per 
eenheid wordt berekend op basis van de 
grootste terugbetaalbare – en beschik-
bare - publieksverpakking. De apothe-
ken ontvangen van het RIZIV een forfai-
tair honorarium voor de TpE. Ongeacht 
het aantal gebruikte geneesmiddelen 
bedraagt dat forfait  per week en per be-
woner 3 euro (exclusief btw). 

Essentiële link tussen apo-
theek en woonzorgcentra
Voor permanente bewoners van woon-
zorgcentra betekent de invoering van de 
TpE een besparing en extra duidelijk-
heid in hun factuur en medicatiegebruik. 
Ze zullen kunnen zien hoeveel eenhe-
den vaste medicatie zij per week wor-
den aangerekend. “Dat kan extra vra-
gen oproepen”, beseft Martin Seeuws,  
directeur Bewonerszorg van vzw Do-
mino. “Als de medicatie voor 7 dagen 
geleverd wordt en de bewoner na 4 da-
gen ongepland in het ziekenhuis wordt 
opgenomen, zullen toch alle geleverde 
pillen op de factuur staan. Dat kan mis-
schien weleens tot discussies leiden. 

Duidelijke informatie aan de bewoners 
en hun familie en een goede relatie met 
de apotheken zijn wezenlijk.”

De TpE is een nieuwe stap in de richting 
van meer efficiëntie en automatisering. 
“Vandaag maakt al drie kwart van de 
Vlaamse woonzorgcentra gebruik van 
elektronische zorgdossiers. Via een 
homelink tussen het woonzorgcentrum 
en de apotheek kan vanuit de medica-
tiemodule in het zorgdossier de medi-
catie rechtstreeks worden besteld", zegt 
Patrick Vyncke. “De invoering van het 
TpE-systeem zal de overige woonzorg-
centra nog meer aansporen om ook die 
elektronische weg in te slaan.”

“Woonzorgcentra krijgen vooral op 
ICT-vlak een extra opdracht. Ze moe-
ten een bijkomende connectie via de 
eHealthBox voorzien om precies die 
essentiële homelink met de apotheek 
technisch en veilig in orde te brengen. 
Voor woonzorgcentra wordt het boven-
dien minder evident om met kleinscha-
lige, plaatselijke apotheken te werken. 
Geregeld switchen tussen leveranciers 
wordt hierdoor bijna quasi-onmogelijk. 
Het belang van een goed formularium 
neemt ook toe; het is aan de directies en 
de coördinerend en raadgevende artsen 
(CRA’s) van woonzorgcentra om de huis-
artsen daar nog eens op te wijzen.”

“Wat met de software?”
Na ettelijke keren uitstel is op 1 sep-
tember de testfase voor de opstart van 
TpE definitief afgelopen en wordt het 
TpE-systeem verplicht. “Wij zijn goed 
voorbereid en verwachten geen al te gro-
te problemen”, vertelt Martin Seeuws. 
“We hebben alles goed afgestemd met 
onze CRA, apotheek en softwareleveran-
cier. Het is momenteel nog wat koffiedik 
kijken, maar de testfases van de grote 
apotheken signaleren geen al te grote 
obstakels. Wij hebben onze apotheek wel 
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gevraagd om de eerste maand dat het 
TpE-systeem in werking is, ook nog de 
facturen volgens het oude systeem op te 
maken. Op die manier kunnen we alles 
nauwgezet controleren.”

Volgens Vyncke zijn de meeste woon-
zorgcentra  zich grondig aan het voor-
bereiden. “We krijgen voorlopig weinig 
meldingen van problemen. Woonzorg-
centra zijn uiteindelijk afhankelijk van 
de apotheken. Die moeten er op hun 
beurt op kunnen rekenen dat de soft-
ware op punt staat. Er bestaat wel een 
gevaar dat niet alle woonzorgcentra 
softwarematig klaar zullen zijn tegen 
eind augustus 2015.  Daarom raden 
wij de directies aan om samen met de 
apotheek een analyse te maken van de 
actuele situatie, een strikt stappenplan 
op te stellen met een sluitende timing 
inzake de uitrol van de TpE. Voor bewo-
ners en familie is het erg belangrijk dat 
de opstart van TpE vlekkeloos verloopt, 
dat er bij het bestellen, het leveren en 
factureren geen fouten plaats vinden.“

Wat woonzorgcentra intussen in elk ge-
val al kunnen doen, is de bewoners en 
hun familie informeren over de op til 
zijnde verandering. “Wij hebben onze 
gebruikersraad in maart al op de hoogte 
gebracht. Het is belangrijk dat bewoners 
en hun familie weten dat ze binnenkort 
een andere factuur in handen krijgen”, 
vertelt Seeuws. “Ook de huisartsen 
moeten worden geïnformeerd, want zij 
zijn ook vaak een aanspreekpunt voor 
bewoners met vragen over de factuur 
van de apotheker.”

Een volgende stap om de medicatiever-
spreiding in woonzorgcentra nog efficiën-
ter te laten verlopen, is volgens Seeuws 
het aankopen van medicatie in bulk door 
de apotheker, zoals dat in ziekenhuizen 
gangbaar is. “Vandaag moet medicatie in 
de apotheken nog met de hand uit doos-
jes worden gehaald om daarna met de 
robot herverdeeld te worden. Ik hoop dat 
we op termijn ook siropen en druppeltjes 
via een robot op maat kunnen verpakken. 
Dat zit momenteel nog in een testfase. 

Minder verpakkingen en manuele han-
delingen betekenen hoe dan ook minder 
risico’s op fouten en meer veiligheid voor 
de patiënten.”

“We juichen deze hervorming toe, maar 
hebben toch enkele bedenkingen”, geeft 
Patrick Vyncke nog mee. “De koepel-
organisaties van de ouderenzorg wer-
den te weinig betrokken bij het concreet 
op poten zetten van de TpE. Ook de in-
formatieverspreiding voor de huisart-
sen, de CRA’s, de bewoners en hun fa-
milies had beter gekund.” Zorgnet-Icuro 
en de Algemene Pharmaceutische Bond 
(APB) slaan overigens de handen in el-
kaar om de problemen die woonzorg-
centra en apotheken ondervinden bij de 
implementatie van de TpE, in kaart te 
brengen en te signaleren bij het RIZIV 
en bij de minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid, Maggie De Block. Er is 
door het RIZIV een regelmatige evalua-
tie van het systeem aangekondigd. 

Martin Seeuws en Patrick Vyncke: "Het 
gevaar bestaat dat niet alle woonzorgcentra 
softwarematig klaar zullen zijn tegen eind 
augustus 2015. Daarom raden wij de directies aan 
om samen met de apotheek een analyse te maken 
van de actuele situatie en een strikt stappenplan 
op te stellen met een sluitende timing."
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BELEID

Zorgvoorzieningen en zorgverstrek-
kers moeten meer en beter luisteren 
naar de noden, verwachtingen en doel-
stellingen van patiënten. Ook op het 
niveau van de politieke besluitvorming 
wordt onderzocht hoe de patiënt en de 
burger meer betrokken kunnen wor-
den. Het Federaal Kenniscentrum voor 
de Gezondheidszorg (KCE) deed alvast 
een onderzoek naar de voorkeuren 
van burgers als het op keuzes in de ge-
zondheidszorg aankomt. Uit de enquête 
blijkt dat de Belg veel belang hecht aan 
het verbeteren van levenskwaliteit bij 
ziekte, meer dan aan het verlengen van 
de levensduur alleen. Bedoeling is dat 
de KCE-studie de beleidsmakers helpt 
bij het uitbouwen van een meer trans-
parante procedure voor het maken van 
keuzes in de toekomst.

De noden zijn hoog, de middelen be-
perkt. Het verhaal is bekend: the sky is 
al lang niet meer the limit, meer en meer 
moeten we ook in de zorg keuzes maken. 
Maar wie maakt die keuzes? En welke 
criteria worden daarbij gehanteerd? “De 
politieke besluitvorming over de terug-
betaling van gezondheidszorg is vaak 
erg complex”, stelt het KCE-rapport Hoe 
de voorkeur van de bevolking meenemen 
in de beslissing tot terugbetaling van een 
nieuwe behandeling? “Talrijke uiteenlo-
pende en soms moeilijk te verzoenen 
criteria spelen een rol bij de uiteindelijke 
beslissingen. In een democratisch sys-
teem moeten de beslissingen bovendien 
legitiem zijn en moeten beleidsmakers 
verantwoording kunnen afleggen over 
hun keuzes.”

De bevolking, dat zijn de patiënten van 
vandaag, van het verleden of van de 
toekomst. Het is dan ook legitiem om 
de voorkeuren van de bevolking mee te 
laten spelen in belangrijke beslissingen. 

Beleidsmakers hebben evenwel over 
het algemeen maar een vaag idee van 
deze voorkeuren. Er bestaan immers 
geen objectieve gegevens.

Het onderzoek van de het KCE had een 
dubbele doelstelling. “Op korte termijn: 
het bepalen van de voorkeuren van de 
bevolking over een reeks criteria die een 
belangrijke rol spelen bij de beslissin-
gen tot terugbetaling van gezondheids-
zorg. Op langere termijn: een tool ont-
wikkelen die kan helpen bij de complexe 
besluitvorming over de terugbetaling 
van gezondheidszorg. Die tool moet op 
een transparante manier rekening hou-
den met de verschillende overwegin-
gen – waaronder de voorkeuren van de  
bevolking.”

“Dit werk zal de beleidsmakers geen 
magische formule aanreiken”, beseft 
het KCE. “Ze zullen nog steeds, net zo-
als vroeger, moeilijke keuzes moeten 
maken om deze complexe kwesties op 
te lossen. Maar de tool die wij willen 
ontwikkelen zal hen op een betrouwbare 
en reproduceerbare manier informeren 
over de voorkeuren van de bevolking, 
om hen te gidsen bij het doorhakken van 
knopen, een onvermijdelijke taak.”

Beslissingsproces hervormen
Soms is het moeilijk te aanvaar-
den dat nieuwe geneesmiddelen of  
technologieën niet onmiddellijk worden 
terugbetaald door de ziekteverzekering. 
In België worden die beslissingen ge-
nomen volgens een vastomlijnde pro-
cedure. Experten in RIZIV-commissies 
bekijken de resultaten van wetenschap-
pelijke studies en overleggen over de 
meerwaarde van het product voor pati-
ent en maatschappij. Op basis daarvan 
geven ze een advies aan de minister, die 

de uiteindelijke beslissing neemt en er 
ook politieke verantwoording moet over 
afleggen.

De burgers rechtstreeks betrekken bij 
deze discussies is niet evident: wie gaat 
hen vertegenwoordigen? Hoe gaan we 
hen selecteren? Er moet een manier 
worden gevonden om hun mening mee 
te laten wegen bij de beslissingen tot 
terugbetaling. En dat moet op een ob-
jectieve manier gebeuren, zonder dat 
emoties de bovenhand krijgen.

De oplossing die het KCE nu voorstelt 
vormt een stap in de gewenste hervor-
ming van het globale beslissingsproces. 
Het KCE mat voor een aantal van de cri-
teria waarop de RIZIV-experts zich ba-
seren, het ‘gewicht’ dat de burgers aan 
elk criterium hechten. Die gewichten 
werden bepaald op basis van een grote 
enquête bij 4.500 personen, die qua leef-
tijd en geslacht een representatief staal 
van de Belgische bevolking vormen. 

Levenskwaliteit belangrijkste 
criterium
Dankzij de enquête weten we nu welke 
criteria volgens de burgers het meest 
moeten doorwegen bij het maken van 
een keuze bij de terugbetaling. Het KCE 
vroeg aan de deelnemers voor welke 
soort van ziekte een betere behande-
ling dan de bestaande het meest nodig 
is. De deelnemers geven bij hun keuze 
de prioriteit aan ziekten met een sterke 
impact op de levenskwaliteit, vervolgens 
aan ziekten waarbij de huidige behande-
ling veel ongemak veroorzaakt en pas 
daarna komt de impact van de ziekte op 
de levensverwachting.

Concreet vinden de burgers dat de nood 
aan een betere behandeling hoger is 

KCE-STUDIE PEILT NAAR VOORKEUREN BEVOLKING

Belg vindt dat nieuwe behandelingen 
vooral levenskwaliteit moeten verbeteren
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voor een ziekte die een heel slechte  
levenskwaliteit veroorzaakt maar die niet 
dodelijk is, dan bij een ziekte waarbij de 
levenskwaliteit relatief goed blijft, maar 
waaraan de patiënt wel eerder sterft. 

Andere vragen gingen over de frequen-
tie of de zeldzaamheid van een type 
aandoening, de overheidsuitgaven voor 
een ziekte, of de meerwaarde van een 
nieuwe behandeling tegenover een be-
staande behandeling. Opmerkelijk is dat 
de ondervraagde burgers blijk geven 
van een groot budgettair besef, want ze 
houden ook rekening met de kost van 
een ziekte voor de overheid (bv. behan-
delkosten, invaliditeitsuitkering enz.). 

Ondersteuning voor RIZIV bij 
toekomstige evaluaties
Het KCE stelt het RIZIV, op wiens ver-
zoek de studie is gebeurd, voor om de 
resultaten van de studie te gebruiken 
bij de toekomstige evaluaties. Volgens 
een recente wet (Wet houdende diverse 
bepalingen inzake de toegankelijkheid van 
de gezondheidszorg, 7/2/14) moet het 
RIZIV dit voorjaar een lijst van aandoe-
ningen met de hoogste therapeutische 
noden opmaken. Bij dit denkwerk kan 
het KCE-rapport een nuttige ondersteu-
ning bieden.

Het rapport reikt dus geen magische 
formule aan die alle problemen oplost. 
Bedoeling is immers niet de huidige be-
sluitvorming rond de terugbetaling in 
de ziekteverzekering te vervangen. Het 
gaat erom in deze besluitvorming infor-
matie toe te voegen, namelijk over het 
gewicht dat de bevolking hecht aan be-
paalde voor- en nadelen van een nieuwe 
behandeling. Op die manier krijgt de uit-
eindelijke beslissing ook meer legitimi-
teit bij de burger-betaler.

Terugbetaling
aan zelfde

kost

Meerwaarde HOOG

Meerwaarde LAAG

NO
OD

 
LA

AG

NOOD 
HOOG

Geen  
terugbetaling

Terugbetaling
(ifv omvang 

nood)

Misschien

Een geïntegreerd beeld
Het schema hierboven ontleedt en visualiseert de vier 
mogelijke situaties. De horizontale as geeft de thera-
peutische en maatschappelijke noodzaak samen weer, 
die de bestaande behoefte in de maatschappij aan een 
nieuwe interventie weergeeft. De verticale as verwijst 
naar de interventie in kwestie; die as staat voor de glo-
bale meerwaarde. De combinatie van de twee geeft een 
onmiddellijk zicht op het verband tussen de behoeftes 
(van de maatschappij) en de bijdrage van de interven-
tie, waarvoor een terugbetaling wordt voorgesteld.

In het kwadrant rechtsboven wordt de behoefte en 
de meerwaarde van de nieuwe interventie hoog in-
geschat: logischerwijze zal de terugbetaling worden 
toegekend (tenminste in theorie, want het hangt ook 
af van het beschikbare budget en van de gevraagde 
prijs, die later in de besluitvorming tussenkomen). In 
het kwadrant linksboven is de meerwaarde hoog, maar 
de interventie heeft betrekking op een aandoening die 
niet als prioritair wordt beschouwd (bijvoorbeeld om-
dat er al goede behandelingen bestaan). In dat geval 
kan de terugbetaling worden overwogen, maar zal 
de prijs doorslaggevend zijn: hij moet van dezelfde 
grootte orde (of zelfs lager) zijn dan de referentiebe-
handeling. In het kwadrant rechtsonder is de meer-
waarde beperkt maar de behoefte is groot: men zal 
de terugbetaling eventueel overwegen in functie van 
andere criteria (bijvoorbeeld een ziekte waarvoor geen 
actieve behandeling bestaat, maar waarvan men de te-
rugbetaling toekent om redenen van mededogen of om 
het onderzoek naar verbeteringen aan te moedigen). In 
dergelijke gevallen lijkt het aangewezen om voorwaar-
den voor deze terugbetaling te formuleren en om na 
een zekere tijd opnieuw te evalueren. In het kwadrant 
linksonder heeft de interventie een lage meerwaarde 
en is er geen echte noodzaak. Er is dus geen reden om 
een terugbetaling toe te kennen.

Bron: KCE-rapport ‘Hoe de voorkeur van de bevolking 
meenemen in de beslissing tot terugbetaling van een 
nieuwe behandeling?’ KCE-Reports 234A. Het rapport 
(en de synthese)  kunnen worden gedownload op 
www.kce.fgov.be
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NARRATIEVE ZORG

 “Hoe oud je ook wordt: zolang je leeft, 
doe je nieuwe ontdekkingen over wie je 
bent.” Haruki Murakami vatte de basis-
inzichten van narratieve zorg avant la 
lettre al treffend samen. Bij narratieve 
zorg gaan levensverhaalschrijvers in 
gesprek met kwetsbare ouderen om sa-
men met hen, in een twaalftal sessies, 
terug te blikken op het verleden en een 
levensboek op te tekenen. CGG Brussel 
is pionier in ons land en tekende zijn 
ervaringen op in het boek De kracht 
van het levensverhaal – narratieve zorg 
bij ouderen. Wij gingen in gesprek met  
Marie-Christine Adriaensen (geronto-
loog bij het Centrum voor Geestelijke 
Gezondheidszorg Brussel en bezie-
ler van het project), Rosanne Voets en  
Mikis Dormaels (auteurs van het boek).

Het vroegere ouderenteam, nu Elder van 
het Centrum voor Geestelijke Gezond-
heidszorg (CGG) van Brussel heeft een 
lange traditie in de zorg voor kwetsbare 
ouderen. Vaak worden die voor therapie 
doorverwezen via een partner in de eer-
ste lijn (de huisarts, het centrum voor 
algemeen welzijnswerk…). Een eerste 
screening leert dat sommige ouderen 
misschien wel depressieve gevoelens 
of gevoelens van eenzaamheid  hebben, 
maar zeker geen depressie. Zij hebben 
nood aan een andere ondersteuning dan 
diepgaande therapeutische begeleiding.

Marie-Christine Adriaensen: “We hebben 
een grondige literatuurstudie gedaan 
naar wat die ouderen wél zou kunnen 
helpen. In Amerika en Nederland wer-

Levensverhalen optekenen  
bij kwetsbare ouderen

“Ouderen komen soms in een negatieve spiraal terecht door opeen-
volgende verlieservaringen. De levensverhaalschrijver geeft hen terug 

voeling met hun levenservaringen, zowel positief als negatief. Door 
terug te blikken maken ze de balans van hun leven op.” 

ken ze al langer met verschillende le-
vensverhaalmethodes, zoals life review,  
reminiscentie … die zich richten op het 
ontwikkelen van verhalen over het eigen 
leven. Levensverhalen zijn heel dank-
baar. We zien ouderen soms worstelen 
met het hier en nu. De mooie ervaringen 
en krachtbronnen uit hun leven raken 
ondergesneeuwd door fysieke onge-
makken, sociale beperkingen of huis-
vestingsproblemen. Door herinneringen 
op te halen en ze in hun levenscontext 
te plaatsen, zien ze weer hun eigen 
kracht.”

Aan de slag
Het CGG van Brussel diende een project 
in bij het RIZIV, dat zocht naar voorbeel-
den van alternatieve en ondersteunende 
zorg voor kwetsbare ouderen. Dankzij de 
toegekende subsidies kon CGG Brussel 
de methodiek narratieve zorg ontwikke-
len, die de twee levensverhaalschrijvers 
Rosanne Voets en Mikis Dormaels in de 
praktijk toetsten. 

“De ouderen die we begeleiden worden 
doorverwezen door lokale dienstencen-
tra, de huisarts of de kinderen”, vertelt 
Rosanne Voets. “Kinderen voelen die 
nood vaak goed aan. Ze laten ons weten 
dat hun ouders heel wat hebben mee-
gemaakt en een waardevol verhaal heb-
ben, maar dat ze zich nu eenzaam voe-
len. Even goed kunnen hulpverleners uit 
de thuiszorg het nut van deze methodiek 
voor een kwetsbare oudere inzien.”
Het opmaken van een levensverhaal is 

heel intensief. In een twaalftal sessies 
van anderhalf uur gaan de levensver-
haalschrijvers het gesprek aan over 
acht verschillende thema’s. “Het start 
eigenlijk chronologisch met de kin-
dertijd. Daarna volgt een gesprek over 
de volwassenheid, het werk en de tijd 
waarin de ouderen hun gezin startten. 
Dat schept de context van het verhaal. 
Daarna gaan we dieper in op de ervarin-
gen van de ouderen. Hoe zien zij sociale 
relaties? Wat waren moeilijke periodes 
in hun leven en hoe hebben ze die door-
staan? Aan welke dierbare herinnerin-
gen denken ze graag terug en wat heb-
ben deze voor de oudere betekend?”, 
duidt Rosanne Voets. 

“Het leven bestaat uit dankbare herin-
neringen en pijnlijke gebeurtenissen. 
Het benoemen en/of herbeleven van die 
moeilijke periodes kan de oudere kracht 
geven in het heden. Door erover te spre-
ken met de levensverhaalschrijver leren 
ze weer hoe ze door die periode geraak-
ten. ‘Ik heb dat wel overleefd’, denken ze 
dan. Ze beseffen dat ze in het hier en nu 
nog iets kunnen doen met die kracht-
bronnen van toen”, vult Marie-Christine  
Adriaensen aan. “Ik denk nu aan het 
concrete voorbeeld van een vrouw met 
acht kinderen. Toen ze 50 werd, verloor 
ze haar man. Ze maakte het beste van 
haar leven en liet haar kinderen stude-
ren. Nu is ze 85 jaar, slecht te been en 
ze kan niet meer blijven wonen in haar 
grote huis, wat haar verdrietig maakt. 
Door haar levensverhaal samen met de 
levensverhaalschrijver op te tekenen 
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beseft ze ineens dat ze die acht kinde-
ren wel alléén heeft groot gebracht. 
‘Als ik dat heb gekund, dan ben ik ook 
in staat om afstand te nemen van mijn 
huis’, klinkt het. Ze heeft betekenis kun-
nen geven aan haar levenswerk, een 
toekomst voor haar kinderen.” 

Wetenschappelijk onder-
bouwd?
“Bij aanvang van het project namen we 
LUCAS, het Centrum voor zorgonder-
zoek en consultancy van de KU Leu-
ven, meteen onder de arm”, vertelt 
Rosanne Voets. “Dat zou de methodiek 
wetenschappelijk onderbouwen, eva-
lueren en waar nodig bijsturen. Het 
onderzoek loopt nog, maar de eerste 
resultaten zijn veelbelovend. We zien 
dat ouderen minder angstig zijn en dat 
hun zelfwaarde toeneemt.”

“Op het eind van de twaalf gesprek-
ken krijgt elke oudere zijn levens-
boek. Doorheen alle sessies hebben 
we als levensverhaalschrijver niet al-
leen goed geluisterd, maar ook ade-
quate vragen gesteld om diepgang in 
het verhaal te creëren. We besteden 
vooral aandacht aan belevingsgerichte 
vragen om de oudere toe te laten zijn 
herinneringen te herbeleven. Bij de af-
ronding van het boek, met een aange-
paste titel, een persoonlijke cover en 
door de oudere gekozen foto’s, herne-
men we nog eens het levensverhaal in 
zijn totaliteit. Hierbij trachten we voor-
al oog te hebben voor de betekenisver-

lening van het leven in het algemeen 
en specifieke levenservaringen in het 
bijzonder”, vervolgt Rosanne Voets. 
Daarbij wordt ook nog een identiteits-
cirkel toegevoegd. “Die vind ik zelf 
heel belangrijk”, stelt Mikis Dormaels. 
“Op een kernachtige manier vat die 
samen wie de oudere is, waarvoor hij 
staat en wat belangrijk is in zijn leven.” 
Centraal in de cirkel staan de waarden 
en de kernkwaliteiten uit het verhaal. 
Daarrond staan vier thema’s: contac-
ten (bv. ‘ik vind bezoekjes van mijn 
kleinkinderen heel fijn’), activiteiten 
(bv. ‘ik lees graag’), ruimte en omge-
ving (bv. ‘ik zie graag planten, ook al 
heb ik geen groene vingers’), zorg en 
omgang (bv. ‘lichamelijk contact heb 
ik niet zo graag’). De levensverhaal-
schrijver vult die samen in met de ou-
dere. “Op die manier kan bijvoorbeeld 
de stap van thuis naar een woonzorg-
centrum veel vlotter verlopen”, meent 
Mikis Dormaels. “Zorgverstrekkers 
ontdekken zo wat de oudere kan hel-
pen op moeilijke momenten en leren 
de oudere kennen als persoon, en niet 
als zieke oudere.”

Marie-Christine Adriaensen merkt dat 
de mogelijkheden van narratieve zorg 
ook andere sectoren aanspreken: “We 
zien bijvoorbeeld oprechte interesse 
vanuit de woonzorgcentra. Ook vele 
pastorale werkers zien het opmaken 
van een levensverhaal als iets wat een 
deel zou kunnen uitmaken van hun ta-
kenpakket”, zegt ze.

Een boek dat je niet meer 
loslaat …
Voor de jonge levensverhaalschrijvers 
zijn de ervaringen kostbaar. Rosanne 
Voets herinnert zich nog levendig hoe 
goed het klikte met Maria, de eerste 
oudere van wie ze het levensverhaal 
schreef, slechts drie maanden nadat 
ze haar man verloor. “Achteraf kreeg 
ik nog een kaartje toegestuurd, waarop 
ze schreef: ‘Je kwam op het juiste mo-
ment’. Dat vond ik heel bijzonder.”

Mikis Dormaels draagt ook een herin-
nering mee die hem niet meer loslaat. 
Hij tekende het verhaal op van een ou-
dere dame met beginnende dementie, 
die toen nog thuis woonde. Op een be-
paald moment bleek de overstap naar 
een woonzorgcentrum toch nodig. In het 
begin vertoonde ze er regelmatig weg-
loopgedrag. Ze vertrok, gepakt en ge-
zakt met een paar belangrijke spulletjes 
die ze niet kon missen: een tandenbor-
stel, haar portemonnee en haar levens-
boek omdat ze er zo aan gehecht was…  
Wanneer Mikis eens op bezoek kwam, 
herkende ze hem toen ze samen het 
levensboek doornamen: “Jij bent toch 
die jongen die mijn verhaal heeft geno-
teerd?” Alvast een prachtige illustratie 
van wat narratieve zorg voor ouderen 
kan betekenen. 

CZ

Marie-Christine Adriaensen (CGG Brussel)
Rosanne Voets (Auteur  
De kracht van het levensverhaal)
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“Een aantal dossiers is vandaag duide-
lijk rijp.” Guy Tegenbos strooit kwistig 
in het rond met begrippen zoals ‘ken-
tering’, ‘tijdsgewricht’ en ‘scharnier-
punt’, wanneer hij een stand van zaken 
opmaakt van de gezondheidszorg. Als 
journalist bij De Standaard beet hij zich 
jarenlang vast in dat domein. Dat zijn 
pen als Wetstraatjournalist sinds zijn 
recente pensioen meer aan de kant 
blijft liggen, betekent in geen geval dat 
hij het gezondheids- en welzijnsbeleid 
loslaat. Een gesprek met Tegenbos 
staat garant voor bespiegelingen die 
soms slaan, dan weer zalven, maar 
steevast prikkelende inzichten opleve-
ren.

Niet alleen als journalist van De Stan-
daard was Guy Tegenbos betrokken bij 
het gezondheidsbeleid, ook bij de Ko-
ning Boudewijnstichting werkte hij mee 
aan projecten over ongelijkheid en de 
gezondheidskloof, geestelijke gezond-
heidszorg (GGZ) en patiëntenparticipa-
tie. Tegenbos heeft onderzoek gedaan 
aan het departement politieke weten-
schappen van de KU Leuven en vijf jaar 
gewerkt op het rectoraat van de Uni-
versiteit Antwerpen. Daarna werkte hij 
onder meer op CVP-kabinetten voor hij 
in 1984 voor De Standaard als journa-
list aan de slag ging. Regelmatig duikt 
hij ook op als moderator van debatten 
met beleidsmakers en topmensen in de  
gezondheidszorg.

Momenteel werkt hij ook aan een nieu-
we publicatie, De patiënt onder de scan-
ner. Dat boek volgt op de nota ‘Minister 
ik heb ook iets voor te stellen’, die dan 
weer een vervolg was op het boek Dokter 
ik heb ook iets te zeggen (Lannoo Cam-
pus, 2013). Die publicaties, net als de 
Kievitgroep die erachter zit, werden tot 
voor kort getrokken door professor Yvo 
Nuyens, die begin  dit jaar plots over-
leed. Tegenbos probeert het boek af te 
maken – “Een eerbetoon aan Yvo Nuy-
ens” – en de Kievitgroep op de sporen te 
houden. De groep verzamelt “topmen-

GUY TEGENBOS MET PENSIOEN, MAAR ENGAGEMENT ZEKER NIET OP RUST GESTELD

“Het tijdperk van de sprookjes  
is voorbij”

sen van koepelorganisaties, van patiën-
tenplatforms, uit de academische we-
reld en van overheidsdiensten zoals het 
RIZIV, die open willen nadenken over de 
toekomst van de gezondheidszorg. We 
moeten dit forum koesteren”, vertelt Te-
genbos. “Wat ons verbindt, is het besef 
dat het huidige stelsel van onze gezond-
heidszorg zijn limieten heeft bereikt en 
een nieuwe richting uit moet.”

Zes hefbomen voor vernieu-
wing
De ziekenhuisfinanciering staat van-
daag hoog op de agenda. Welke andere 
hete hangijzers spot u verder nog?
Guy Tegenbos: Ik juich toe dat zieken-
huizen voortaan in netwerken de krach-
ten verstandig zullen bundelen en dat 
voorspelbare ingrepen nu een vooraf 
bepaalde prijs per patiënt zullen heb-
ben. Voor mij is dat evenwel maar een 
stukje van een grotere puzzel.

Naast de financiering kaart de Kievit-
groep nog vijf andere thema’s aan als 
hefbomen voor de broodnodige veran-
dering of paradigmaverschuiving in de 
gezondheidszorg. De gezondheidskloof 
is een van die dossiers. We stellen vast 
dat de ongelijkheid tussen patiënten 
toeneemt. Onze levensverwachting 
stijgt in het algemeen, maar voor hoog-
opgeleiden stijgt die verwachting ster-
ker dan voor laagopgeleiden. Het weg-
werken van die gezondheidskloof staat 
zowel in het federale als in het Vlaamse 
regeerakkoord; wij kijken ernaar uit hoe 
het beleid die problematiek concreet 
gaat aanpakken.

Een ander prangend issue is preventie. 
Het is aan de deelstaten om daar einde-
lijk degelijk werk van te maken. Patiën-
tenparticipatie en inspraak is eveneens 
een prominent thema. Dokters zijn niet 
langer tovenaars die op eigen houtje een 
formule voorschrijven; iedereen is het 
er ondertussen over eens dat behande-
lingen en de gezondheidszorg in het al-

gemeen beter werken als artsen in dia-
loog gaan met hun patiënten en samen 
afspreken wat ze gaan doen. Informed 
consent, heet dat.

De twee laatste sleuteldomeinen voor 
de vernieuwingsbeweging van onze 
gezondheidszorg zijn de GGZ en het 
HR-beleid. Wat de GGZ betreft, stem-
men het overleg tussen de federale 
overheid en de deelstaten en de recente 
Gids naar een nieuw geestelijk gezond-
heidsbeleid voor kinderen en jongeren me 
hoopvol. Het HR-beleid werpt een reeks 
actuele vraagstukken op. Welke taak-
verdeling stellen we voorop voor speci-
alisten, artsen en verpleegkundigen als 
we patiënten steeds meer via casema-
nagement en in groepspraktijken behan-
delen? Hoe trekken we voldoende des-
kundige zorgverleners aan om efficiënt 
in te spelen op de vergrijzing en nieuwe 
uitdagingen? De kwaliteit van onze ge-
zondheidszorg is onlosmakelijk verbon-
den met een goede manpower planning.

Kwaliteit: meten en weten
De bezorgdheid om de kwaliteit is een 
van de belangrijkste krachten achter 
het debat over de hervormingen in de 
zorgsector.
Ik ben ervan overtuigd dat ‘het tijdperk 
van de sprookjes’ voorbij is. In België 
hebben we – in tegenstelling tot wat we 
graag geloven – niet de beste gezond-
heidszorg ter wereld. De bevolking is 
weliswaar zeer tevreden over de keuze-
mogelijkheden en de toegankelijkheid, 
maar studies geven aan dat de kwaliteit 
van de Belgische gezondheidszorg niet 
boven het Europese gemiddelde uit-
torent. Onze zorg is bovendien niet zo 
goedkoop en het aanzienlijke medicatie-
gebruik, de hoge zelfdodingscijfers en 
problematieken zoals de verspreiding 
van de ziekenhuisbacterie kunnen we 
moeilijk onder de mat vegen. Organisa-
ties kunnen zich niet langer verschui-
len achter argumenten zoals: ‘Maar we 
doen toch ons best.’ Kwaliteit en indica-
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toren om die te meten winnen aan be-
lang. Dat besef is gegroeid bij het beleid 
en in het veld. Dat is een kentering.

De Standaard speelde hier ook een 
voortrekkersrol door de auditversla-
gen van de ziekenhuizen en de kwali-
teitsmetingen van de woonzorgcentra 
te publiceren. Dat werd u allicht niet 
door iedereen in dank afgenomen?
In eerste instantie waren de reacties 
niet bepaald positief. ‘Wij worden al-
weer in een negatief daglicht gezet’, 
kregen we vaak te horen. Toen de zie-
kenhuizen en woonzorgcentra evenwel 
de kans kregen om te reageren op hun 
cijfers, kwamen de negatieve reacties 
en ongerustheid tot bedaren. De dialoog 
met de wetenschappelijke verenigingen 
– die op gang gekomen is in het project 
kwaliteitsindicatoren van de Vlaamse 
overheid en de ziekenhuiskoepels  Icuro 
en Zorgnet Vlaanderen – was even-
eens van groot belang. Ziekenhuizen en 
woonzorgcentra begrepen uiteindelijk 
ook wel dat transparantie nodig is voor 
geloofwaardigheid. Door die openheid 
worden organisaties steeds beter en 
krijgen patiënten de correcte informatie 
waarop ze recht hebben.

Participatie en betrokkenheid
De patiënten zijn mondiger en kriti-
scher geworden. Hoe kan volgens u de 
patiëntenparticipatie verder worden 
uitgebouwd?
De relatie tussen zorgverlener en pa-
tiënt verloopt vandaag meer in overleg 
en op een meer open manier dan vroe-
ger. Nu moet er een tweede stap wor-
den gezet, op het collectieve niveau in 
de voorzieningen én in het beleid. Pa-
tiëntenorganisaties moeten structureel 
betrokken worden in het beleid, en in 
dat van bijvoorbeeld de ziekenhuizen. 
Minister De Block heeft alvast 750.000 
euro vrijgemaakt voor de participatie 
van patiëntenorganisaties in ziekenhui-
zen. Goed zo. Ik zie in het buitenland nog 
andere interessante voorbeelden. Zo 
werkt de National Health Service in het 
Verenigd Koninkrijk vaak met platfor-
men waar goed geïnformeerde individu-
ele patiënten in debat treden met artsen 
en ziekenhuizen. De uitkomsten van die 
debatten leveren vervolgens input voor 
de ziekteverzekering. Wij zouden die  
oefening ook kunnen maken, bijvoor-
beeld met het Vlaams Patiëntenplat-
form. Dat veronderstelt natuurlijk wel 
mondige patiënten en voldoende health 
literacy, zodat mensen een beter inzicht 
krijgen in de manier waarop ons ge-
zondheidssysteem werkt.

"Een 17-jarige
patiënte van de GGZ die op straat staat.  
Ben ik daar blij om? Neen, maar zo  
genereer je nu eenmaal publieke  
aandacht. Die concrete, persoonlijke  
verhalen maken vaak het verschil.  
Als journalist moet je die concrete cases 
wel kunnen overstijgen en duiden."
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Van de mensen wordt vandaag sowieso 
meer verantwoordelijkheid, inzet en 
zelfzorg verwacht. Kunt u zich vinden 
in die ‘vermaatschappelijking’?
(lacht) Hoewel ik ‘vermaatschappelij-
king’ een afschuwelijke term vind – ik 
plaag minister Vandeurzen er constant 
mee – ben ik ervan overtuigd dat het een 
logische stap is. Het is niet langer houd-
baar om zoals vroeger alle problemen 
zonder meer af te wentelen op de maat-
schappij of de overheid. Collectieve or-
ganisaties kunnen de toevloed van zorg-
vragen niet meer slikken en bovendien 
willen veel mensen dat eigenlijk ook zelf 
niet. Niet iedereen wil naar een woon-
zorgcentrum verhuizen. Een deel van de 
zorg moet bijgevolg dichter bij de men-
sen worden gebracht. Enerzijds krijgen 
we zo de regie over onze zorg iets meer 
in eigen handen, anderzijds betekent het 
dat we zelf meer verantwoordelijkheid 
moeten dragen.

Die beweging werd trouwens al ingezet in 
de jaren 1980 onder toenmalig minister 
van Sociale Zaken Jean-Luc Dehaene. 
Dezelfde principes zag je ook opduiken 
in het discours van Frank Vandenbroucke 
over de actieve welvaartsstaat. We gaan 
dus stelselmatig de goede kant uit en 
vandaag zitten we ook op dat gebied naar 
mijn aanvoelen op een keerpunt.

Staatshervorming nummer 
zeven
Hoe belangrijk is de zesde staatsher-
vorming voor de omwentelingen in de 
zorg- en welzijnssector?

De staatshervorming is een van de 
scharnierpunten, maar een volgende – 
zevende – staatshervorming dringt zich 
op als we echt werk willen maken van 
homogene bevoegdheden. Eind jaren 
1980 heb ik zelf nog de berekeningen 
gemaakt over de transfers in de gezond-
heidszorg van Vlaanderen naar Wallo-
nië. Waren die transfers voor mij een re-
den om de gezondheidszorg te splitsen? 
Neen. Het punt is dat Vlaanderen en 
Wallonië er fundamenteel andere visies 
op nahouden. Zo houdt men in Frans-
talig België net als in sommige andere 
landen vast aan het hospitalocentrisme, 
terwijl Vlaanderen inzet op de huisarts 
en de eerste lijn als vertrekbasis, zo-
als de Wereldgezondheidsorganisatie 
aanbeveelt. De defederalisering van de 
eerstelijnszorg, de GGZ en de ouderen-
zorg is een belangrijke stap, maar gaat 
absoluut niet ver genoeg. Ook niet in de 
zorg voor personen met een handicap, 
bijvoorbeeld. Hoe dan ook, het keerpunt 
is gemaakt en een belangrijke dynamiek 
is op gang gebracht.

Media als stuwende kracht
Regelmatig maken verhalen in de me-
dia knelpunten in ons gezondheids-
beleid plots pijnlijk zichtbaar. In een 
recent commentaarstuk noemde u dat 
een ‘efficiënte truc’ om de publieke 
opinie wakker te schudden en politieke 
doorbraken te forceren.
Vandaag heb je blijkbaar incidenten en 
treffende mediaverhalen nodig om za-
ken aan de kaak te stellen. Een 17-ja-
rige patiënte van de GGZ die op straat 

staat. Ben ik daar blij om? Neen, maar 
zo genereer je nu eenmaal publieke 
aandacht. Die concrete, persoonlijke 
verhalen maken vaak het verschil. Als 
journalist moet je die concrete cases 
wel kunnen overstijgen en duiden.
Toch is er meer nodig. Krachten uit 
verschillende hoeken moeten op een 
bepaald moment samenvallen. De sa-
menleving moet de problematiek be-
grijpen en oppikken, er moet politieke 
bereidheid zijn en ook spelers zoals het 
onderwijs en de media moeten het ver-
haal duiden. Tijdens mijn carrière bij De 
Standaard heb ik dat meermaals kunnen 
vaststellen. Op het moment dat wij bij-
voorbeeld de weekendongevallen uit de 
rubriek van de faits divers haalden en 
elke maandagochtend  als een volwaar-
dig nieuwsitem naar voren schoven, 
groeide het publieke bewustzijn en kre-
gen ministers van Mobiliteit zoals wijlen 
Steve Stevaert meer ruggensteun voor 
hun beleid.

Dat sectoren zoals de GGZ niet altijd in 
een goed daglicht komen te staan, is 
niet alleen op het conto van de media 
te schrijven. Er zijn ook andere factoren 
die hun imago kleuren, zoals de onenig-
heid onder gerechtspsychiaters tijdens 
assisenprocessen of het tekort aan de-
gelijk wetenschappelijk onderzoek. De 
GGZ heeft al een lange weg afgelegd 
als je denkt aan de taboes die vroeger 
de sector zowat verstikten. Je kan een 
campagne zoals ‘Iedereen tegen kan-
ker’ niet zomaar kopiëren, maar de GGZ 
heeft nood aan een wervende campagne 
van dat kaliber.

“Ik blijf gepassioneerd om zaken mee 
in gang te zetten en om vastgeroeste 
denkpistes uit te dagen”, antwoordt Te-
genbos op de vraag welke plannen hij 
koestert nu hij met pensioen is. Het af-
scheid van de journalistiek stelt hij nog 
even uit. Eén dag per week is hij nog te 
vinden op de redactie van De Standaard 
en elke woensdag verschijnt zijn column 
‘De Bomen en Het Bos’ in die krant. Voor 
Actua-Zorg, het wekelijkse tv-program-
ma van Actua-TV en Zorgnet-Icuro, blijft 
hij daarenboven debatten en interviews 
doen. Daarnaast is hij nog actief in en-
kele vzw’s zoals Bednet, dat zieke kin-
deren vanop afstand live laat deelnemen 
aan de lessen met hun klasgenoten. 
Op Tegenbos’ engagement zit duidelijk 
geen sleet. “Ik zal nog regelmatig deel-
nemen aan het maatschappelijke de-
bat”, verzekert hij.
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