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EDITORIAAL

Helen en verbinden
Het eindejaar en de kerstperiode zijn traditioneel momenten van bezinning.
Erg vrolijk kunnen we niet worden als we
het voorbije jaar overschouwen. Angst en
terreur domineerden het nieuws. Vuile
oorlogen, gigantische vluchtelingenstromen en terreuraanslagen beheersen nog
altijd de journaals. Zelfs de paus sprak
eerder al over Kerstmis als een ‘schijnvertoning’. “De wereld heeft de vrede niet
begrepen. De hele wereld is in oorlog”,
zei hij. De gebeurtenissen van de jongste maanden vertroebelen onze blik. De
onrust, de angst en de nervositeit zetten onze samenleving en onze Westerse
waarden danig onder druk. Het gaat niet
louter om filosofische of ideologische
stellingnames, maar om de dagelijkse
organisatie van onze samenleving. Hoe vrij
kunnen we ons bewegen? Hoe vrij kunnen
we spreken? Hoe moeten we omgaan met
de vluchtelingenstroom?
Nooit eerder werd er zoveel gecommuniceerd in de wereld. Nooit eerder waren
mensen zo mobiel. Nooit eerder was er
zoveel diversiteit. Voor 90% zijn dat positieve evoluties, die we met zijn allen moeten omarmen. Samenwerking, dynamiek
en kruisbestuivingen maken de wereld
mooier en het leven boeiender. Maar tegelijk kunnen we niet blind zijn voor de
risico’s die onze moderne samenleving
bedreigen. We zijn kwetsbaar, tot in onze
diepste waarden.
Op welke manier kunnen we hierop best
reageren? Door terug te plooien op onszelf? Door de elk-voor-zich moraal te prediken? Ik denk het niet. Onze westerse
waarden zijn – letterlijk – te waardevol om
overboord te gooien. Op 26 augustus 1789
kondigde de Nationale Grondwetgevende
Vergadering in Frankrijk de Verklaring
van de Rechten van de Mens af. Datzelfde Parijs van de recente aanslagen was
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toen de bakermat van de Nieuwe Tijd. De
Verlichting heeft ons de waarden van de
vrijheid en gelijkheid van alle mensen
bijgebracht. Maar niet alleen vrijheid
en gelijkheid, ook verantwoordelijkheid,
broederlijkheid en solidariteit. Het proces
van emancipatie en solidariteit kreeg in
België na de Tweede Wereldoorlog een
bijkomende impuls dankzij het Sociaal
Pact dat in 1944 werd ondertekend door de
werkgevers en werknemers. Dat Sociaal
Pact vormt tot op vandaag de basis van
onze sociale zekerheid, met inbegrip van
de verplichte ziekteverzekering.
Tegelijk waren er grote denkers zoals
Paul Ricoeur of Emmanuel Levinas die
stevige fundamenten leverden voor een
christelijk-humane visie, niet alleen op
de samenleving, maar ook op de zorgrelatie. Van de hulpbehoevende mens gaat
een appel uit, dat onze eigen existentie
overstijgt. Terugplooien op egoïsme en
individualisme is dus geen optie. Onze
sociale waarden en realisaties willen we
beschermen en koesteren. En er zijn ook
tekenen van hoop. Overal zie je mensen en
groepen die een extra engagement opnemen, de handen uit de mouwen steken en
kwetsbare mensen met open armen ontvangen en ondersteunen. Tienduizenden
doen vrijwilligerswerk of ondersteunen
acties zoals Kom op tegen kanker, de Rode
Neuzen actie en Music for Life. Er beweegt
maatschappelijk veel en we mogen niet
in de val trappen om alleen het negatieve te zien. Laat ons, zonder naïef te zijn,
oog hebben voor de vele mooie dingen die
ontstaan. Laat ons bondgenootschappen
sluiten en netwerken van solidariteit uitbouwen. Dat zal het beste antwoord zijn
op wie ons in onze kern wil treffen.
Een toegankelijke gezondheidszorg blijft
een van de belangrijkste steunpilaren van
onze solidaire maatschappij. We moeten

er alles aan doen om de gezondheidskloof
te dichten. De toegankelijkheid kunnen
we nog verbeteren door de health literacy
van mensen te versterken en als voorzieningen professioneler te communiceren.
Kwaliteit wordt een vast beleidsthema. In
een nerveuze samenleving is ook absoluut meer aandacht nodig voor geestelijke
gezondheid. Het zijn allemaal domeinen
waarop Zorgnet-Icuro in 2016 mee het
verschil wil maken. We gaan met een open
geest, open armen en een open hart mensen helen en verbinden. Ik wens u in naam
van het bestuur en alle medewerkers van
Zorgnet-Icuro een mooie kerstperiode en
een gelukkig 2016 vol solidariteit.
Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder

kort

Rode Neuzen Dag:
zorgvoorzieningen voeren mee actie
Op zaterdag 5 december organiseerden
VTM, Q Music en Belfius de eerste Rode
Neuzen Dag, waarmee ze op een ludieke
manier ijverden voor een betere opvang
en ondersteuning van jongeren met psychische problemen. Veel zorgvoorzieningen van Zorgnet-Icuro onderschrijven deze doelstelling volledig en deden
hun best om mee geld in het laatje te
brengen.
Om deze mooie initiatieven in beeld te
brengen, reden we het Vlaamse land
rond met onze Alles Kids?-Bus. We bezochten de markt van Hamont waar ervaringsdeskundige jongeren van DAGG
Lommel en CGG Overpelt zelfgemaakte
spulletjes verkochten voor het goede
doel.

In Munsterbilzen brachten we een bezoek aan Medisch Centrum Sint-Jozef,
en meer specifiek aan zorgeenheid
K-Delta. Toen de kinderen, jongeren en
begeleiding hoorden over het initiatief
van de Rode Neuzen, staken ze de koppen bij elkaar om zelf een originele actie
te bedenken. Aan de hand van een heuse
triatlon zamelden de jongeren 404 euro
in. Ook bij herstelverblijf Salvator dragen ze de Rode Neuzen actie een warm
hart toe. Clowns Jaspie en Magus kwamen er zelfs een speciale show geven
voor het goede doel. Want voor al wie
het even niet meer ziet zitten, is humor
nog altijd het beste medicijn.
Toen de bus een derde keer uitreed,
kwamen we langs een ludieke actie in

Aalst waar de therapeuten van de centra
voor geestelijke gezondheidszorg een
heuse flashmob organiseerden om de
mensen te sensibiliseren. De volgende
stop in PC Caritas Melle kwam er naar
aanleiding van hun actie op 4 december.
Onder leiding van studenten van de Arteveldehogeschool staken de jongeren
er een heuse show in elkaar.
Bij een aantal acties konden we helaas
niet bij zijn. Nochtans zijn we ervan
overtuigd dat zowel de cupcakes van het
Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst
als die van APZ Sint-Lucia in Sint-Niklaas heerlijk waren en dat de 500 roden neuzen die in Regionaal Ziekenhuis
Heilig Hart Ziekenhuis werden opgezet,
indrukwekkend waren. En ongetwijfeld
waren er nog vele andere mooie acties!
We wensen alvast alle zorgvoorzieningen die een actie opgezet hebben
te bedanken voor hun bijdrage om het
taboe rond de geestelijke gezondheid(szorg) voor kinderen en jongeren weg te
werken. In de beeldreportages lichten
ze heel mooi toe op welke manier ze
zorgen voor de kinderen en jongeren.
U kunt ze herbekijken via onze website
www.zorgneticuro.be (In beeld).

VDIP Antwerpen wint de tweejaarlijkse trofee
Gezinsvriendelijke Geestelijke Gezondheidszorg
Tijdens de Vlaamse Hersteldagen in
Gent werd de tweerjaarlijkse prijs
voor Gezinsvriendelijke Geestelijke
Gezondheidszorg uitgereikt. De zogeheten
“G3-prijs” is de trofee die familievereniging Similes uitreikt aan een persoon,
team of organisatie die aandacht heeft
voor de samenwerking met families van
een persoon met een psychische kwetsbaarheid. Het Antwerpse Vroeg Detectie- en Interventieteam voor jongeren en
jongvolwassenen met een Psychische
kwetsbaarheid (VDIP) is de nieuwe winnaar. Iedereen die zich zorgen maakt over
zijn/haar familielid of vriend kan hier immers een aanmelding doen. Families zijn
erg enthousiast over de laagdrempeligheid
van het team.

VDIP Antwerpen is één van de acht teams
in Vlaanderen die zich richten tot mensen
tussen 16 en 35 jaar met een beginnend
psychiatrisch probleem, en die veelal
zorgmijdend zijn. Ze bevinden zich in een
zorgwekkende situatie en er bestaat een
risico voor suïcide.
Bart Haerens, coördinator van VDIP Antwerpen nam de prijs in ontvangst en bevestigde dat het gezin van de cliënt een
belangrijke rol speelt doorheen het hele
traject. “We beschouwen familieleden in
dit proces als partners, experten in de
zorg.” Iedereen kan een aanmelding doen
bij VDIP vanuit een ongerustheid over een
familielid of vriend. Vanuit dit verhaal
tracht het team binnen de zeven dagen

een eerste contact met de cliënt te realiseren. Ook wanneer iemand erg zorgmijdend is, probeert het team de familie
of andere sleutelfiguren te betrekken om
toch contact te leggen met de aangemelde
cliënt. VDIP organiseert geregeld gezinsgesprekken, geeft psycho-educatie aan
de steunfiguren en reikt hen handvatten
aan in het omgaan met hun naaste met
een psychische kwetsbaarheid. Het psychiatrisch verzorgingstehuis De Passer
uit Sint-Truiden is verkozen als eerste
laureaat en de open opname-afdeling
Oever van het PC Bethanië te Zoersel is
de tweede laureaat.
Proficiat aan alle initiatieven!
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Studiedag over de mogelijkheden van BELRAI in het
Vlaamse zorglandschap.
Op dinsdag 26 januari 2016 organiseert Zorgnet-Icuro, in samenwerking met de vormingswerkgroep Caritas West-Vlaanderen, Huize Ter Walle, vzw
zorgnetwerk Trento en de vzw Emmaüs ouderenzorg, de studiedag ‘De mogelijkheden van BELRAI
in het Vlaamse zorglandschap: kennismaking met
het BELRAI-instrument, de BELRAI-screener, een
demomoment en een toekomstperspectief.’
Deze studiedag wil:
1. De sector kennis laten maken met het BelRAI
instrument en met de BelRAI screener. (wetenschappelijke achtergrond, situering van BelRAI als
zorginstrument, situering van de BelRAI screener,
internationale en nationale context).
2. De sector op de hoogte brengen van de beleidskeuzes vanuit Vlaanderen inzake implementatie
van het BelRAI instrument en de BelRAI screener
(BelRAI als zorg – en beleidsinstrument).
3. Visie van de sector op het BelRAI instrument:
mogelijkheden en voorwaarden, standpunt Zorgnet-Icuro, beleidsaanbevelingen.

Geaggregeerde
statistieken (macro)

maatschappij

Geaggregeerde
statistieken (meso)

Beoordeling en resultaten bespreken
➝ zorgplan

Actuele zorgsituatie: beoordeling ➝ resultaten
Cliënt historiek: individuele statistieken

Op maandag 30 november werden – naar
jaarlijkse traditie – de winnaars van ZORGwerkgever2015 in de bloemetjes gezet. Bijna 200 zorgprofessionals, beleidsmakers
én leveranciers uit de zorgsector maakten
er kennis met voorzieningen die, na een
doorgedreven tevredenheidsbevraging, genomineerd werden of tot winnaar bekroond
werden.
In de categorie Psychiatrische Verzorgingstehuizen ging APZ Sint-Lucia uit Sint-Niklaas met de prijs aan de haal. Bij de woonzorgcentra was er een onderverdeling. De
award voor grote woonzorgcentra ging naar
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team

zorgverlener

Bron: Canadian Institute for Health Information, vertaling: Anja Declercq

BelRAI informatiedoorstroming
Praktisch?
Kostprijs: 95 euro voor leden,
130 euro voor niet-leden van Zorgnet-Icuro
Locatie: Brussel, Husa President Park Hotel
Het programma en verdere informatie over
inschrijving vindt u op www.zorgneticuro.be (Vorming)
Aansluitend op deze studiedag zal de vormingswerkgroep Caritas
West-Vlaanderen kennismakingssessies voor medewerkers organiseren.

Prijsuitreiking ZORGwerkgever2015
ZORGwerkgever is een medewerkerstevredenheidsbevraging die voldoet aan wetenschappelijke standaarden. De organisatoren
gaan hiervoor telkens een samenwerking
aan met de vakgroep verpleeg- en vroedkunde van de Universiteit Antwerpen. Deze audit
brengt in elke voorziening de tevredenheid
van de werknemers in kaart, waardoor leidinggevenden de tools in handen krijgen om
de werking te verbeteren en te optimaliseren.

organisatie

WZC Vincenthove uit Roeselare. Luc Bulckens, algemeen directeur: “Ik vind dit een
zeer grote eer. Het zegt ook wel iets over ons
denk ik. We zijn ons nu bijna 5 jaar echt aan
het verdiepen om uit te zoeken hoe we warme zorg kunnen waarmaken. We hebben dat
eerst gedaan voor onze bewoners en nu doen
we dat voor de medewerkers. “ In de categorie kleine tot middelgrote woonzorgcentra,
mocht WZC Familiehof uit Schelle de nominatie verzilveren.

GGZ

Open Minds op 26 en 27 mei 2016

GGZ in de samenleving anno 2026
Op 26 en 27 mei organiseert Zorgnet-Icuro in Brussel het congres Open
Minds. De voorbereiding van het congres is volop bezig. Na twee grote brainstormsessies in Leuven en Aalter is nu
een team met alle stakeholders aan de
slag. De methodiek is uniek. De focus
van Open Minds zal niet liggen op de
ideale organisatie van de geestelijke
gezondheidszorg (GGZ) anno 2016, maar
op hoe de samenleving er in 2026 uit zal
zien en wat dat betekent voor de geestelijke gezondheid(szorg). Klinkt het wat
abstract? Dat is het voorlopig misschien
nog een beetje, maar tegen mei 2016
wordt het allemaal heel concreet en
praktijkgericht.

Isabel Moens

Na de trendsettende congressen GPS
2021 voor de ouderenzorg en Together
we care voor de algemene ziekenhuizen,
is het hoog tijd voor een fundamentele bezinning over de toekomst van de
geestelijke gezondheidszorg. “De tijd is
er rijp voor”, zegt Isabel Moens, coördinator GGZ bij Zorgnet-Icuro. “De actuele
veranderingen in de sector slorpen veel
aandacht en energie op, maar toch is het
nodig om ook even op langere termijn te
kijken. Hoe zal de samenleving er over
pakweg tien jaar, in 2025 of 2026, uitzien?
En wat betekent dat voor de geestelijke
gezondheid en de geestelijke gezondheidszorg? De samenleving verandert
razendsnel, maar ook de technologie, de
sociaal-economische context, de uitdagingen voor de gezondheidszorg… Alles
hangt nauw met elkaar samen. Daarom
kiezen we er bewust voor om zo veel mogelijk stakeholders bij het congres en de
voorbereiding ervan te betrekken.”
“Het bewustzijn dat geestelijke gezondheid, en dus ook de geestelijke gezondheidszorg in de maatschappij wortelt, is
fundamenteel. Onze maatschappijvisie
bepaalt mee de organisatie van de gezondheidszorg. Dat staat los van een
waardeoordeel. De situatie zoals ze vandaag is, verdient ons respect, want ze
wortelt in de samenleving zoals ze is. Als
we ons willen bezinnen over de toekomst,
dan moeten we ook vertrekken vanuit de
maatschappelijke context in 2026. Bovendien moeten we dat doen vanuit zo
veel mogelijk perspectieven. Daarom
hebben we ter voorbereiding van het
congres twee grote brainstormsessies
georganiseerd in Aalter en Leuven, met
alle stakeholders. Daarom ook hebben
we daarna een team van 24 mensen gevormd, waarin opnieuw alle stakeholders
vertegenwoordigd zijn: zorgverleners uit
diverse hoeken, patiënten, familieleden
van patiënten, vertegenwoordigers van
de overheid, maar ook deskundigen uit
de domeinen welzijn, wonen, werk, onderwijs enzovoort. Een mogelijke valkuil
als je toekomstperspectieven maakt, is
dat je te veel vanuit de huidige context
en het huidige zorgaanbod gaat denken.
Daarvan willen we bewust los komen.
Daarom werken we samen met de Nederlandse ‘Reframing Studio’.”

“Reframing Studio heeft samen met de
Technische Universiteit Delft een unieke
innovatiemethodiek ontwikkeld”, verklaart oprichter prof. Matthijs Van Dijk.
“Centraal in deze methodiek staat wat
we beogen met mensen. Vaak wordt innovatie vanuit middelen gestuurd, bv.
vanuit eHealth of mHealth. Dan focussen we onze aandacht op hoe we de
elektronische en mobiele communicatie
in de gezondheidszorg kunnen verbeteren. Maar eHealth en mHealth zijn geen
doelen, het zijn instrumenten. Daarom
vertrekken wij altijd vanuit het waarom.
Waarom zijn deze interventies betekenisvol voor mensen? De waarom-vraag is
belangrijker dan het hoe of wat.”

Loskomen van huidige context
“Alles begint met het ontwikkelen van
een helder beeld van de context. Concreet: hoe zal de samenleving er in 2026
uitzien? Welke diversiteit aan menselijk
gedrag zal zich in de toekomst openbaren? Welke doelen streven we na als
verantwoordelijke stakeholders? Welk
gedrag willen we zien in die nieuwe context? Wat betekent dat voor de geestelijke gezondheidszorg in 2026? Welke
(GGZ-)interventies zijn nodig in die samenleving anno 2026? We proberen om
los te komen van de huidige context en
te vertrekken vanuit de context van de
toekomst. Een oplossing voor een probleem in het ‘nu’, kan betekenisloos zijn
in de toekomst. Dat geldt ook voor dromen. Een droom voor ‘nu’ is wellicht een
nachtmerrie in de toekomst. Daarvoor
moeten we voorspellingen doen, zonder
hierover op voorhand waardeoordelen uit
te spreken. Bijvoorbeeld: als we gefundeerd tot de voorspelling komen dat de
kloof tussen rijk en arm in 2026 groter zal
zijn dan ooit, dan moeten we dat onder
ogen durven te zien. Is ons doel daarna
dat arm en rijk naar elkaar toegroeien,
dan kunnen we interventies plannen die
dat doel bewerkstelligen. De interventie
zet aan tot een gedragsverandering van
mensen in de toekomst. Dat is waarom
het doel dan ook realistisch is, en met
interventies kan worden gerealiseerd. De
schoonheid van die manier van werken
is dat in het omarmen van hoe de wereld
zich naar alle waarschijnlijkheid gaat
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“Wat we voor ogen hebben is dus allerminst een papieren
plan of een bundel goede voornemens, maar een set van
concrete handvatten waarmee de sector aan de slag kan.”
openbaren, je de wereld kan veranderen.
Die oefening willen we maken voor de
geestelijke gezondheidszorg: aangezien
de samenleving er in 2026 zus en zo zal
uitzien, willen we dat de GGZ dit en dat
gedrag aanmoedigt. Het klinkt voorlopig
wat abstract, maar we maken het samen
met het stakeholdersteam stap voor stap
heel concreet.”
“Om het toekomstige frame te kunnen
bepalen houden we in totaal rekening
met 380 condities die het toekomstige
gedrag van de burger in een kwetsbare
situatie zullen beïnvloeden: financiële
factoren, economische, sociale, godsdienstige, culturele, technologische,
biologische enzovoort. Dat lijkt complex,
maar de wereld is nu eenmaal complex
en we moeten die complexiteit niet uit
de weg gaan. Uit de enorme berg aan
informatie doemen gaandeweg een aantal patronen op, herkenbaar en identificeerbaar, met krachten (driving forces)
die elkaar versterken of net tegenwerken
en die samen het frame vormen van de
samenleving in 2026. Eens we dat frame
helder in kaart hebben, kunnen we vanuit onze gezamenlijke doelen de meest
aangewezen strategie voor de toekomst
uitstippelen: welk gedrag van de burger
in een kwetsbare situatie willen we bevestigen, ontmoedigen of veranderen?
Welk gedrag van de burger zien wij als
betekenisvol binnen het brede domein
‘Zorg en Welzijn’ in 2026? Samen creëren
we als het ware een ‘gemeenschappelijk
geweten’ en een ‘gemeenschappelijk
handelingsperspectief’. Vanuit die ethische positie kunnen we pas gaan begrijpen welke interventies dienen te worden
ontwikkeld.”

Stabiel toekomstframe
Emilie Tromp van Reframing Studio coördineert het GGZ-project met Zorgnet-Icuro. “Als we over de toekomst nadenken, vertrekken we doorgaans vanuit

de wereld die we kennen. We zien allerlei
nieuwe technologieën opkomen en gaan
daarop verder fantaseren. Maar wie weet
is de technologie van morgen overmorgen alweer achterhaald. Daarom zijn we
op zoek naar een stabieler toekomstframe. Niet door alle verschillende visies
naast elkaar te leggen en daaruit een
compromis te distilleren, wel door na
te gaan welke condities in de toekomst
zullen meespelen in het bepalen van het
frame. Dat kunnen heel tegenstrijdige
condities zijn, conflicten ook, maar dat
hoort erbij. Ook tegenstrijdige belangen
zijn op zich niet negatief. Maar hoe duidelijker de kaart van de toekomst wordt, hoe
duidelijker we ook naar gemeenschappelijke doelen kunnen groeien. Elke stakeholder is van in het begin betrokken
en moet uiteindelijk ook zijn plaats in
de toekomst helder kunnen krijgen. We
streven naar een samenwerkingsmodel
vanuit de inhoud van de toekomst, niet
vanuit de situatie van vandaag.”
“Het frame dat zich gaandeweg openbaart wordt telkens getoetst bij de experten aan tafel. Is dit herkenbaar voor
iedereen? Zit er voldoende causaliteit
en logica in? Wordt alle aangereikte informatie er voldoende in verwerkt? Zo
komen we langzaam maar zeker tot
een beeld van de toekomst. In Nederland doen we op dit ogenblik dezelfde
oefening voor de geestelijke gezondheidszorg. Maar het traject ziet er totaal
anders uit, omdat de context helemaal
anders is.”
“We zitten nog volop in de onderzoeksfase, maar heel snel willen we een proeftuin starten. Zo zullen we nog voor het
congres in mei al de eerste, prille resultaten daarvan kunnen presenteren. Wat
we voor ogen hebben is dus allerminst
een papieren plan of een bundel goede
voornemens, maar een set van concrete
handvatten waarmee de sector aan de
slag kan.”

“Hoe zal de samenleving er in 2026 uitzien?
Wat betekent dat voor de geestelijke gezondheid ?
Welke handelingen willen we zien in die nieuwe context?
Welke doelen streven we na?”
7 | december 2015

prof. Matthijs Van Dijk

Emilie Tromp

“Alle maatschappelijke
krachten nodig”
Koen Oosterlinck, gedelegeerd bestuurder
bij vzw Provincialaat der Broeders van
Liefde, is een van de stakeholders van
het kernteam dat het congres Open Minds
voorbereidt. “Verandering is een constante
geworden in onze maatschappij. We zijn
allemaal druk bezig met de GGZ te hervormen, met netwerken te maken, met de
patiënten meer te betrekken enzovoort.
In al die drukte is het noodzakelijk om
momenten van bezinning in te bouwen.
Als de maatschappij verandert, dan moeten we er immers op toezien dat we onze
relevantie bewaren. Een andere context
brengt andere noden en verwachtingen
met zich mee. We evolueren van dag tot
dag, maar we moeten ook verder vooruit
durven te kijken, los van de agenda en
soms ook weg van de waan van de dag.
Hoe zal onze samenleving er over tien jaar
uitzien? Dat is een heel boeiende vraag,
omdat ze ook de toekomst en de richting
van de GGZ bepaalt.”

Alle stakeholders relevant
“Door de vraag naar de samenleving 2026
te stellen, trekken we ons verhaal van
geestelijke gezondheid en GGZ bovendien
breed open. Alle stakeholders en alle bewegingen in de maatschappij zijn immers
relevant voor de geestelijke gezondheid
en voor de zorg. Hoe zien patiënten, economen, sociologen, zorgverleners… de

toekomst? En vanuit dat toekomstbeeld:
wat zijn dan hun noden, hun verwachtingen? Een grondige bezinning en een
diepgaand debat hierover met alle stakeholders is heel zinvol. Door samen
na te denken, te luisteren naar elkaar
en op elkaar in te spelen, corrigeren we
tegelijk het stigma op kwetsbare groepen. We horen van elkaar hoe de ander
kijkt naar wat we doen. Dat leidt tot een
beter wederzijds begrip, tot gedeelde
verwachtingen en van daaruit zelfs tot
gemeenschappelijke doelen. We leven in
een wereld vol paradoxen: het individu
tegenover de groep; de autonomie tegenover de kwetsbaarheid… Het is geen
zwart-witverhaal.”
“Met de methodiek van Reframing Studio
brengen we al die elementen in kaart.
Het is nog onzeker waar we zullen uitkomen. We zitten nog in de fase van het
nadenken over de samenleving in 2026.
Daarna bekijken we vanuit dat perspectief de consequenties voor de gezondheidszorg in al zijn dimensies en maken
we de vertaling naar de geestelijke gezondheid in onze samenleving en de rol
van de GGZ. We doen dat niet vanuit een
geïsoleerde positie, maar vanuit een verbondenheid met andere domeinen: vrije
tijd, vorming, cultuur, arbeid, onderwijs,
justitie enzovoort.”

Positieve dynamiek
“Het congres Open Minds zal voor mij een
succes zijn als het een positieve dynamiek kan ontwikkelen. Vandaag spelen
we allemaal heel kort op de bal in de GGZ.
En dat is ook nodig. Maar we moeten dat
perspectief af en toe kunnen overstijgen
om een dynamiek op langere termijn te
stimuleren. Daarvoor moeten we onze
dagdagelijkse bril even kunnen afzetten
en ons niet alleen op de zorg, maar op de
brede samenleving concentreren. Ik heb
het gevoel dat het stigma op geestelijke
gezondheid stilaan aan het afnemen is.
Maar het is allemaal nog heel broos. Ik
hoop dat het congres Open Minds hieraan
nog een extra boost kan geven. Ons streven blijft om alle mensen, ook de mensen met een psychische kwetsbaarheid,
kwaliteit van leven te bieden. Dat is onze
gezamenlijke focus.”
“Om dat streven te realiseren, hebben we
alle maatschappelijke krachten nodig. We
hebben een groot draagvlak nodig als we
kwetsbare mensen echte kansen willen
geven. Het debat en de ideeën die zich in
de aanloop naar het congres Open Minds
ontwikkelen, werken in elk geval heel
verbindend. Als we diezelfde dynamiek
in het congres kunnen overbrengen, dan
zullen we een krachtig statement maken.”

Koen Oosterlinck: “Als de maatschappij
verandert, dan moeten we erop toezien dat
we onze relevantie bewaren. Een andere
context brengt andere noden en verwachtingen met zich mee.”
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“We gaan voor concrete verbeteringen,
niet voor theoretische concepten”
“Het congres Open Minds kan een mijlpaal worden. Daarom is het goed dat
we de nodige tijd nemen om het congres grondig voor te bereiden en dat we
daarbij alle stakeholders betrekken. We
moeten de deuren opengooien. De GGZ
mag zich niet opsluiten in de eigen sector”, zegt Inge Vervotte, afgevaardigd
bestuurder voor de sectoren geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg en
voorzitter van het dagelijks bestuur van
vzw Emmaüs.
“Samenwerking met andere sectoren
is belangrijk. Als je strategisch over de
toekomst nadenkt, dan is het logisch
om daar van meet af aan ook de andere
stakeholders bij te betrekken. Het delen
van kennis, maar ook van wederzijdse
verwachtingen, werkt erg inspirerend en
verhelderend. Het is ook een verademing
om even niet vanuit de dagelijkse besognes en werkpunten te vertrekken, maar
om als het ware een omweg te maken via
de samenleving van de toekomst. Elke
verandering brengt andere veranderin-

gen met zich mee. Als de samenleving
verandert, dan ook de GGZ. Hoe kunnen
we daarop inspelen?”

Grote interactie
“Het fijne aan deze opbouw van het congres is de grote interactie. We luisteren
niet alleen naar elkaar, we werken ook
actief samen in werkgroepen. Waar we
zullen uitkomen, ligt nog niet vast, maar
nu al is zeker dat het congres Open Minds
actief voorbereid zal geweest zijn vanuit
de meest uiteenlopende perspectieven
en expertises. Leren van elkaar is ongemeen boeiend. Je beseft meer dan ooit
hoe groot de neiging is om vanuit het eigen kader, de eigen praktijk, de eigen ervaringen naar dingen te kijken. Daarvan
kunnen loskomen, geeft een verfrissende blik. Je ontdekt andere klemtonen,
andere nuances en invalshoeken. Patiënten en familieleden leggen andere accenten dan zorgverleners, of andere prioriteiten. Je versterkt elkaar en je houdt
elkaar kritisch en alert.”

Inge Vervotte: “Het delen van kennis,
maar ook van wederzijdse verwachtingen,
werkt erg inspirerend en verhelderend.”
9 | december 2015

“Wat ik persoonlijk cruciaal vind voor
een geslaagd congres, is dat het een
praktische en operationele vertaling
krijgt. Het is natuurlijk erg leuk om strategische denkoefeningen te doen, maar
uiteindelijk keren de mensen na het
congres terug naar hun eigen werkplek,
hun voorziening, hun huis en willen ze
concrete oplossingen. Die gaan we ook
proberen te bieden. We zullen niet blijven steken in theorieën en concepten,
we gaan voor concrete verbeteringen,
zowel inhoudelijk als op het niveau van
elke organisatie.”
“We mogen de trein van de toekomst
niet missen. Innoveren is noodzakelijk.
Dat we dit nu proberen te doen vanuit
de context van de toekomst, is een nieuwe invalshoek. Het is heel verrijkend en
ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste
input geeft voor een vruchtbaar en heel
praktijkgericht congres.”

Congres geestelijke gezondheid
26 -27 mei 2016 / The Egg Brussel

www.openmindscongres.be

Communicatie

HEERLIJK HELDER IN DE ZORG

Koppen bij elkaar en handen uit de
mouwen voor een betere health literacy
Bijna 40% van de Vlaamse volwassenen heeft het op de een of de andere manier moeilijk om informatie over gezondheid op te
zoeken, te begrijpen, te evalueren en toe te passen op de eigen situatie. Bij 10% is het niveau van de gezondheidsvaardigheden
echt onvoldoende. Tegelijk wordt onze gezondheidszorg steeds complexer en technischer. Ook van patiënten wordt alsmaar
meer verwacht. Patient empowerment en self management worden hoog in het vaandel gedragen. Maar een patiënt kan pas meer
zelfredzaam worden als de zorg- en gezondheidscommunicatie op hem is afgestemd. Dat geldt zeker voor specifieke groepen
zoals laaggeletterden, kwetsbare ouderen en anderstaligen. Over dit thema gingen we praten met twee boeiende personaliteiten
die elk op hun manier gedreven bezig zijn met health literacy. Prof. Stephan Van den Broucke (UCL), gezondheidspsycholoog en
expert over het thema, spraken we na afloop van de derde European Health Literacy Conference in Brussel. Leen Haesaert,
docente aan Hogeschool Thomas More, lichtte de resultaten toe van het onderzoeksproject “Aan de Monitor” over laagdrempelige inclusieve zorgcommunicatie.
In 2012 maakte de European Health Literacy Survey voor het eerst cijfers bekend over het niveau van health literacy
in Europa. Sindsdien kreeg health literacy,
in het Nederlands ‘gezondheidsvaardigheden’ of ‘gezondheidswijsheid’, jaar na
jaar meer aandacht. De cijfers lopen op
Europees niveau sterk uiteen: met 40%
van de volwassenen die een beperkte
gezondheidswijsheid hebben, bevindt
België zich in de Europese middenmoot.
Bulgarije bengelt onderaan de lijst met
60% van de bevolking, maar ook in landen
als Oostenrijk en Spanje heeft meer dan
de helft van de bevolking te maken met
beperkte gezondheidsvaardigheden.
Nochtans vormt een slechte health literacy
een ernstige bedreiging voor de gezondheid. “Mensen begrijpen de instructies
van artsen of andere gezondheidswerkers
niet en durven hen geen vragen te stellen, de bijsluiters van geneesmiddelen
zijn te complex, de therapietrouw wordt
ondermaats”, stelt prof. Van den Broucke.
“Dat vertaalt zich in ernstige meerkosten
voor het gezondheidszorgsysteem. Uit een
studie die we samen met de Christelijke
Mutualiteiten voerden, blijkt bijvoorbeeld
dat mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden vaker gehospitaliseerd
worden en meer gebruik maken van bepaalde diensten, zoals huisbezoeken door
de arts.” Voor België bestaan hierover
nog geen cijfers, maar in de Verenigde
Staten zouden de meerkosten veroorzaakt
door een lage health literacy oplopen van
een honderdtal tot meerdere duizenden
dollars per patiënt per jaar.
Verbetering is evenwel mogelijk: bij Europees koploper Nederland heeft slechts

29% van de bevolking beperkte gezondheidsvaardigheden. “Dat is onder meer te
danken aan het feit dat hun gezondheidszorgsysteem minder complex is dan het
onze”, verklaart prof. Van den Broucke.
“Én het is ook een uiting van een beter
uitgebouwde gezondheidseducatie. In
Nederland zorgen zowel het onderwijs
als de ziekenfondsen en het netwerk
van gemeentelijke gezondheidsdiensten
(GGD’s) voor de gezondheidseducatie. Bij
ons wordt dit sinds de jaren 1990 intensiever opgenomen door het onderwijs en
zorgen de LOGO’s (lokaal gezondheidsoverleg), VIGEZ en de ziekenfondsen wel
voor meer professionaliteit, maar de ingezette mankracht blijft een pak lager
dan in Nederland.”
De professor is stellig: er bestaat geen
magische oplossing die het probleem van
lage gezondheidswijsheid in één keer oplost. We moeten het probleem aanpakken
op meerdere niveaus.

Plan van aanpak
In de eerste plaats is het belangrijk de
gezondheidsvaardigheden van de bevolking op te krikken. Dat houdt méér in
dan alleen informatie over gezondheid
verspreiden. Er is zo veel, vaak tegenstrijdige, informatie voorhanden dat mensen
verloren lopen en niet kunnen beoordelen
of iets correct is. “Het onderwijs kan jongeren nog beter aanleren waar je informatie vindt en hoe je ze kan beoordelen.
Daarvoor hoeft het lessenpakket niet
aangepast te worden: in de lagere school
wordt gezondheidseducatie geïntegreerd
in de lessen WO, en in zowel lager als
secundair onderwijs is gezondheid nu
al opgenomen in de eindtermen, deels

zelfs vakoverschrijdend. Maar het kritisch
leren omgaan met de informatiebronnen
over gezondheid mag daarin sterker beklemtoond worden”, meent prof. Van den
Broucke. En daar stopt het uiteraard niet.
Ook onze ouderen verdienen bijvoorbeeld
activiteiten op maat die hen wegwijs maken in gezondheidsinformatie. We zien
immers dat zij, net als mensen met een
minder hoge opleiding of van allochtone
afkomst, een kwetsbare groep vormen.
Op de tweede plaats is het belangrijk
ervoor te zorgen dat wie weinig gezondheidsvaardigheden heeft, toch ‘meekan’.
“Daarvoor moeten we de communicatievaardigheden bij onze zorg- en hulpverleners aanscherpen”, verduidelijkt de
professor. “Het gaat daarbij niet alleen om
artsen, maar ook om apothekers, thuisverpleegkundigen… Het is belangrijk dat
ze leren hoe ze, zonder te stigmatiseren,
kunnen toetsen of iemand hun boodschap
daadwerkelijk begrepen heeft. Daarnaast
kunnen ze aandachtig zijn voor een aantal
tekenen die erop kunnen wijzen dat iemand beperkte gezondheidsvaardigheden
heeft: denk aan een patiënt die zegt iets
niet goed te begrijpen en naar zijn bril
grijpt of een patiënt die zijn blad draait
als je iets uitlegt.”
Om de informatie te verhelderen, kunnen
zorgverleners hun boodschap ondersteunen met visueel materiaal of met digitale hulpmiddelen. Een voorbeeld van dat
laatste is de interactieve website ‘Mijn
thuisdokter, mijn gezondheid’. De arts
kan dit platform tijdens de consultatie
gebruiken om via duidelijke illustraties
bepaalde aspecten van de ziekte uit te
leggen. De patiënt kan die illustraties
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mét uitleg in eenvoudige taal thuis nog
eens rustig herbekijken en bespreken
met zijn partner of kinderen. “Uiteraard
zijn daarvoor ook computervaardigheden
vereist, maar het is een misverstand dat
mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden geen gebruik kunnen maken
van computers”.
Een andere belangrijke partner zijn de
media: “Media nemen graag gezondheidsboodschappen op, met de bedoeling de bevolking duidelijk te informeren.
Maar soms draagt dit veeleer bij tot de
verwarring dan dat het verheldert. Dat
bleek recent nog uit de discussie omtrent
de WGO-aanbevelingen over het eten van
vlees. De ene dag schrijven dat rood vlees
de gezondheid schaadt en de volgende
dag beweren dat het allemaal wel meevalt, is toch verwarrend.”

En wat nu?
“Eén van de belangrijkste uitkomsten van
het congres is de boodschap dat effectieve
educatie en communicatie mogelijk zijn”,
reflecteert prof. Van den Broucke. “We begrijpen gezondheidswijsheid steeds beter,
en zien beter in welke rol het kan spelen in
de gezondheid. Er zijn ook heel wat goede
praktijkvoorbeeldbeelden. Maar wat is de
beste methode? Daar moeten we nu een
antwoord op zien te vinden. Een succesfactor is alvast het empoweren van de patiënt
zelf zodat die beter wegwijs raakt in de
beschikbare informatie.”
Minister De Block belooft in haar regeerakkoord om werk te maken van het bevorderen van de gezondheidsvaardigheden
en om in te zetten op de toegang tot laagdrempelige informatie voor de patiënt. “Het
is bemoedigend om te zien dat de minister
het probleem erkent”, vindt ook prof. Van
den Broucke. “Maar écht goed zou zijn dat
er ook een gezondheidsdoelstelling aan
gekoppeld wordt. De minister, het RIZIV,
de ziekenfondsen, de koepels… iedereen
erkent het belang van gezondheidswijsheid
en wil er aandacht aan besteden. Laten we
op dit élan voortgaan en er voluit voor gaan,
met alle actoren samen in een groter geheel, dán kunnen we vooruitgang boeken.”
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Prof. Stephan Van den Broucke:
“Er bestaat geen magische aanpak die
alles in één keer oplost. We moeten
het probleem aanpakken op meerdere
niveaus.”

“Ik durf geen telefonische afspraak te maken. Tegelijk luisteren en dingen moeten
opschrijven kan ik niet.” Het is een van de
treffende uitspraken die het multidisciplinair onderzoeksteam van de Thomas More
Hogeschool te horen kreeg tijdens een
focusgroepsgesprek met laaggeletterde
zorgvragers. Leen Haesaert, taalkundige
met een jarenlange expertise in klare taal
en communiceren met kansengroepen,
leidde het project “Aan de Monitor”, dat
werd uitgevoerd door een team van zorgprofessionals, taalexperten, specialisten
grafische vormgeving, én studenten. Dat
leverde waardevolle inzichten op over de
eisen die zorgomgevingen stellen aan de
doorsnee patiënt op het vlak van communicatie, begrip en informatieverwerking.
Het team verdiepte zich eerst grondig in de
thematiek van gezondheidsvaardigheden
(health literacy) en de eisen van
gezondheidsomgevingen (health literacy
environment) om zich vervolgens op
het echte veldwerk te storten. De focus
werd gericht op het hele traject van een
zorgconsult in een polikliniek. “Hier is
immers een hoge graad van efficiënte
en gestructureerde communicatie aan
de orde”, aldus Leen Haesaert. “Alle
stappen die een zorgvrager doorloopt
als hij op consultatie komt (bv. een
afspraak bij de arts-specialist) werden
in kaart gebracht. Telkens werd nagegaan
welke gezondheidsvaardigheden er van
de patiënt worden verwacht en waar hij
moeilijkheden ondervindt”.
“We gingen hierbij grondig en stapsgewijs
tewerk”, vertelt Leen Haesaert. In focusgroepen met participanten uit basiseducatie (waar men Nederlands leert, of leert
lezen en schrijven) en met 65-plussers
werd het hele zorgproces doorlopen en de
knelpunten in het communicatie- en informatieproces opgetekend. De participanten
beoordeelden ook de onthaalbrochures,

formulieren, vragenlijsten, folders… op
duidelijkheid in boodschap en taal. Ook
andere vormen van communicatie zoals
filmmateriaal, medische tekeningen en
iconen werden becommentarieerd. Vervolgens werden een aantal communicatieverantwoordelijken uit ziekenhuizen
geïnterviewd over het interne en externe communicatiebeleid, hun kennis van
health literacy en de inspanningen die ze
leverden om heldere zorgcommunicatie
te bieden. In een volgende fase werden
Vlaamse ziekenhuizen willekeurig opgebeld door mystery clients die aan de
hand van voorgeschreven scenario’s (o.a.
afspraak maken, wegbeschrijving vragen)
nagingen hoe begrijpbaar de telefoongesprekken waren voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Ten slotte
voerde het team ook wandelinterviews en
observaties uit in een aantal ziekenhuizen
om na te gaan of patiënten makkelijk hun
weg vinden als ze op een afspraak komen
in een polikliniek.

De resultaten: nog veel te
winnen
“Zorg in klare taal is belangrijk voor
elke patiënt, maar doet er heel erg toe
bij laaggeletterden, kwetsbare ouderen
of migranten. De resultaten van het onderzoek bevestigen dat”, onderstreept
Leen Haesaert. De meeste zorgvragers
met beperkte gezondheidsvaardigheden
raadplegen zelden of nooit de website
van een ziekenhuis. Het is ook een hele
uitdaging voor hen om gegevens die via
de telefoon doorgegeven worden, tegelijkertijd te noteren. Algemeen ervaren ze
de communicatie in het ziekenhuis als te
snel. Dat geldt voor zowel de telefoongesprekken als de zorggesprekken, maar
ook voor goedbedoeld ondersteunend
filmmateriaal. Opmerkelijk was echter
de veerkracht van de deelnemers, die
ondanks hun beperkingen toch manieren

zoeken om zich zo goed mogelijk aan te
passen aan de eisen van gezondheidsomgevingen. Bij verschillende vormen
van schriftelijke communicatie die aan
de participanten werden voorgelegd,
heerste onduidelijkheid waarover de informatie ging of wat het doel was van de
teksten. Zowel taal als inhoud en vormgeving lagen hiervan aan de oorzaak.
Uit de interviews met diverse communicatiemanagers bleek dat er nog onvoldoende vertrouwdheid is met het begrip
health literacy. Ook al nemen sommige
ziekenhuizen bepaalde initiatieven rond
patiëntgerichte communicatie en klantvriendelijkheid, een specifieke doelgroep
heeft men hierbij meestal niet voor ogen.
De focus ligt op het algemeen belang van
de doorsnee patiënt. De meeste ziekenhuizen ontwikkelen wel specifiek communicatiemateriaal voor kinderen. Wanneer
ziekenhuizen specifieke aandacht besteden aan toegankelijke communicatie, dan
is dat vooral bij schriftelijke communicatie
het geval (bv. lay-out, herkenbaarheid,
begrijpbare taal). Toch blijkt uit de interviews dat schriftelijke zorgcommunicatie
nog onvoldoende of niet getoetst wordt op
toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen. Communicatieverantwoordelijken
hebben weinig contact met zorgvragers
zelf en kunnen moeilijk inschatten welk
percentage van de zorgvragers laaggeletterd is. Communicatieproblemen worden
hen meestal gemeld via de ombudsdienst.
Goed nieuws in het algemeen ook over
het onthaal. Bij de overgrote meerderheid
van de telefoon- en baliegesprekken wist
de patiënt meteen dat hij in het correcte
ziekenhuis was. De meeste baliemedewerkers waren vriendelijk en behulpzaam
en gebruikten veeleer korte en eenvoudige zinnen. Twee op de drie medewerkers
ging ook na of de zorgvrager de informatie
correct begrepen had. Toch bleek ook één
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Leen Haesaert: “Zorg in klare taal is belangrijk
voor elke patiënt, maar doet er heel erg toe bij
laaggeletterden, kwetsbare ouderen of migranten”

13 | december 2015

Polikliniek - traject medisch consult

1e contact

Onthaal

Afdeling X

Wachtkamer

Onderzoeksruimte
Behandelruimte

'Ontslag'

(Huisarts - doorverwijzing)
website
Telefonisch contact

Mondeling onthaal
Inschrijvingsprocedure

Mondeling wegwijs
Schriftelijke medische info
Signalisatie

Mondeling wegwijs
Medische affiches
Praktische info

Begin consult/info inwinnen/
onderzoek/uitleg, advies en
planning/einde consult
schriftelijke ondersteuning

Uitchecken
Ontslaginfo

op de vijf baliemedewerkers medische
termen of moeilijke woorden tijdens het
gesprek te gebruiken en sommige baliemedewerkers hadden het lastig met
patiënten of bezoekers die gebrekkig
Nederlands praatten. Wat de bewegwijzering betreft, alsook de inrichting van
de balies, hebben ziekenhuizen wel extra
inspanningen geleverd om zorgvragers te
helpen in het makkelijk navigeren naar
hun bestemming.

Handige toolkit
Op basis van de expertise opgebouwd in
het onderzoek, realiseerde Leen Haesaert met haar team een handige toolkit
waarmee zorgprofessionals aan de slag
kunnen. De toolkit bestaat uit een 7-tal
handige boekjes met checklists die helpen
om inzicht te verwerven in communicatieknelpunten met mensen met lage of
beperkte gezondheidsvaardigheden. Bij
elke checklist hoort een gids die handvaten biedt om de communicatiemiddelen
van bij de start zo toegankelijk mogelijk
voor een zo breed mogelijke doelgroep
te concipiëren. De toolkit bevat ook een
herkenningswijzer voor beperkte gezondheidsvaardigheden.

Helder in de zorg loont
Leen Haesaert is overtuigd dat investeren in heldere zorgcommunicatie loont.
“Uit onderzoek wereldwijd blijkt dat klare
taal in de zorg een betere kennis van de
gezondheid stimuleert wat in een grotere autonomie en kritische ingesteldheid
resulteert. Zorginstellingen die helder
communiceren kunnen op een hogere
therapietrouw en minder afsprakenverzuim rekenen bij hun patiënten en dat

zorgt finaal voor betere gezondheidsuitkomsten. Bovendien kan je er overmatige zorgconsumptie en de kosten voor de
overheid mee helpen inperken”, aldus
Leen Haesaert.
“De inspanningen die zorgomgevingen
zullen moeten leveren om hun communicatie op diverse doelgroepen af te
stemmen, kaderen in een ruimere trend
van marktwerking in de zorg. Een toegankelijke gezondheidsomgeving, inclusief
toegankelijke communicatie en informatie
is één van de kwaliteitsindicatoren binnen een patiëntervaring”, besluit Leen
Haesaert.

Training

Om zorgprofessionals op weg te helpen
met de toolkit biedt Thomas More
Hogeschool in het voorjaar van 2016
trainingen aan. Geïnteresseerden kunnen kiezen voor een inleidende module
over health literacy, voor verdieping in
één specifiek communicatiekanaal of
voor een combinatie van beide. Interesse? Neem dan contact op met leen.
haesaert@thomasmore.be of geef je
naam en contactgegevens door aan de
coördinator van Memori Trainingen,
het trainingscentrum van de Thomas
More Hogeschool: kathleen.charliers@
thomasmore.be. Dan houden zij je op
de hoogte wanneer je deze trainingen
kan volgen. De toolkit zal vanaf begin
2016 beschikbaar zijn.
CZ/LD

Dit najaar vond de derde editie
plaats van de MSD Health Literacy
Well Done Awards. Dit initiatief, dat
kwam overgewaaid vanuit Ierland,
wil mooie praktijkvoorbeelden inzake de bevordering van gezondheidswijsheid in de kijker plaatsen.
Drie verschillende awards worden
uitgereikt: de First Line Award, de
Specialty Care Award en de Community Award. Grote voordeel is
dat alle belangrijkste stakeholders
(koepel- en gezondheidsorganisaties, ziekenfondsen, verenigingen voor cardiologen, media…) op
de een of de andere manier hun
medewerking verlenen aan deze
awards.
Heeft u ook een mooi project dat
in aanmerking komt voor deze
Awards, dien het dan nu al in via
www.welldoneawards.be

zorgwijzer | 14

ICT

Nieuwe roadmap e-Gezondheid legt ambities vast

“Laat ons het momentum grijpen”
De negen ministers van Volksgezondheid stelden
half oktober de nieuwe ‘Roadmap e-Gezondheid
2.0’ voor. Deze roadmap bundelt 20 actiepunten
voor e-gezondheidsdiensten in ons land. De rode
draad is meer multidisciplinaire samenwerking
tussen zorgverleners. Eén van de architecten van
de nieuwe roadmap is apotheker Dirk Broeckx. We
hadden een gesprek met hem, samen met dr. Guy
Buyens (AZ Jan Portaels) en stafmedewerker Peter
Raeymaekers van Zorgnet-Icuro. “De komende twee
jaar kunnen we een reuzenstap vooruit zetten.”
Het vernieuwde plan telt 20 concrete actiepunten
(www.plan-egezondheid.be). De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de eerste versie zijn een
grotere focus op multidisciplinaire samenwerking;
een volledig nieuw luik over mobile health; een betere
governance en opvolging van de uitvoering van het
plan; extra aandacht voor een gezondheidszorg met
zo weinig mogelijk paperassen.
Begin oktober 2015 hadden volgens de overheid al
1,93 miljoen Belgen hun toestemming gegeven voor
de digitale uitwisseling van hun medische gegevens
tussen zorgverstrekkers, tegenover 352.000 begin
oktober 2014. In juli van dit jaar wisselden de zorgverstrekkers in ons land 3,7 miljoen berichten met
elkaar uit via de beveiligde eHealthBox, tegenover
2,5 miljoen in juli 2014. De cijfers spreken voor zich:
e-gezondheid zit in de lift.
“De doelstelling van eHealth of eGezondheid is een
betere kwaliteit van zorg door meer samenwerking
en meer gegevensdeling”, opent Dirk Broeckx het
gesprek. “Als we op een goede manier meer informatie uitwisselen, dan worden de patiënten daar
beter van. Daarvoor zijn twee dingen noodzakelijk.
Ten eerste, zelf gegevens gestructureerd opslaan,
zodat ze gedeeld kunnen worden. Ten tweede, werken
op een platform om gegevens te kunnen delen. We
spreken hier niet over vooruitstrevende technologie:
alles wat we nodig hebben bestaat al tien tot vijftien
jaar. Qua technologie zit het dus wel goed. Wat het
verhaal echter complex maakt, is het lappendeken
van systemen dat vandaag gebruikt wordt. Al die systemen moeten we met elkaar laten communiceren.
Samenwerken vergt ook een cultuurverandering. Het
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Peter Raeymaekers:
De nieuwe roadmap creëert een momentum.
Laat ons deze kans grijpen.

digitaal ondersteunen van de klinische
processen in de ziekenhuizen zal nog veel
optimalisatie vergen en ook tussen de
ziekenhuizen moeten gegevens vlot gedeeld kunnen worden, zoals ook tussen
de ziekenhuizen en de eerste lijn.”

Samenwerken in de praktijk
“Op dit ogenblik loopt een zogenaamd
‘clusterproject’ met een huisarts, een
apotheker en een verpleegkundige die samen vijf patiënten delen. Pas in de praktijk
besef je de volle draagwijdte. eGezondheid
gaat immers niet louter om het delen en
laten lezen van gegevens: zorgverstrekker
A zal een medicatieschema opstellen om
even later vast te stellen dat zorgverstrekker B daarin iets gewijzigd heeft. Dat heet
‘geïntegreerd samenwerken’. Hier is nog
werk aan de winkel. Alleen als we die cultuuromslag maken, kunnen we een betere
outcome garanderen voor de patiënt. Veel
meer dan om technologie gaat het om een
mentale klik die we moeten maken. Eens
die klik gemaakt is, dan zal al de rest veel
vlotter gaan.”
“In de werkgroep ICT van Zorgnet-Icuro
zijn al heel wat initiatieven gegroeid”,
vertelt dr. Guy Buyens, algemeen directeur van AZ Jan Portaels in Vilvoorde
en voorzitter van de werkgroep ICT van
Zorgnet-Icuro. “Maar we beseffen dat
we een versnelling hoger moeten schakelen. Wat we nu eerst en vooral nodig
hebben, is een stevig fundament voor
gegevensuitwisseling. Vandaag hebben
nog niet alle ziekenhuizen een goed werkend elektronisch patiëntendossier. Dat
is nochtans de basis. Het heeft geen zin
om allerlei applicaties te gaan uitbouwen
als de basis niet in orde is. Het is alsof
je een penthouse zou bouwen op een
gebouw zonder funderingen. Dat is veel
te wankel.”
“In de ziekenhuizen zien we een te grote
diversiteit in het beleid. Bovendien speelt
de onderfinanciering voor ICT ons parten.
Het is niet evident voor een ziekenhuis
om in een penibele financiële situatie de
juiste, essentiële keuzes te maken. Daarom hebben we de overheden er proberen
van te overtuigen om meer te investeren
in de implementatie van een integraal
elektronisch patiëntendossier. De overheid heeft dat signaal opgepikt. Dat moet
ons toelaten om een flinke stap vooruit
te zetten en als ziekenhuizen onderling
gegevens in real time te delen en niet
met pdf’jes zoals nu soms het geval is.”

“Het zorglandschap verandert drastisch.
We werken samen in horizontale en verticale netwerken, tussen ziekenhuizen,
maar ook met de eerste lijn. Een hedendaags ziekenhuisbeleid kan niet anders
dan die samenwerking te faciliteren met
ICT. Sommige ziekenhuizen hebben een
achterstand. Dankzij de overheidssteun
kunnen ze nu een inhaalbeweging maken. Ze mogen de kloof met de andere
ziekenhuizen niet groter laten worden.
Daar heeft niemand belang bij. De gegevensdeling moet over alle zorgverstrekkers heen gaan, het is niet iets voor de
happy few. Met de werkgroep ICT staan
we daarom achter de doelstellingen van
de Roadmap 2.0, maar het fundament
vraagt onze eerste aandacht.”

Lappendeken
“De metafoor van het huis bouwen is
heel juist”, beaamt Dirk Broeckx. “Tot
vandaag hebben we te veel op zijn Vlaams
gebouwd: een huis met een achterbouw
en met de jaren steeds meer ‘koterij’
als toevoegsels. Het plaatje klopt niet
meer. In sommige ziekenhuizen lukt de
interne communicatie al moeilijk. Nu

krijgen ze een mooie opportuniteit om
alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en één entiteit te worden met een
gezamenlijk beleid.”
“Voor de ziekenhuizen zijn enkele hoofdstukken in de roadmap eGezondheid grondig herschreven. Het hoofdstuk ‘delen
om samen te werken’ vertrekt vanuit de
huidige lappendeken. Het voorstel is om
alle puzzelstukken op tafel te leggen en
gezamenlijk te bekijken wat we nu precies nodig hebben. We willen dus niet van
nul af aan beginnen, maar voortbouwen
op wat er al is. Hiervoor moeten de ziekenhuizen hun data ook op tafel leggen,
maar omgekeerd zullen ze ook kunnen
aanduiden welke informatie ze van de
eerste lijn willen krijgen.”
“Wat het elektronisch patiëntendossier
betreft, is het doel te komen tot een beperkt aantal softwarepakketten, die allemaal de garantie bieden dat ze ook onderling kunnen communiceren. De federale
overheid is bereid daarin te investeren.
Die financiering is één ding, maar er zal
ook change management nodig zijn.”
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Dirk Broeckx en Guy Buyens: “Wat
we nu eerst en vooral nodig hebben, is een stevig fundament voor
gegevensuitwisseling. Vandaag
hebben nog niet alle ziekenhuizen
een goed werkend elektronisch
patiëntendossier. Dat is nochtans
de basis.”

goed overleg met de overheid en wordt
ook de nodige ondersteuning voorzien.
Ik geloof dat er nu veel meer wil en
daadkracht in de ziekenhuizen leeft. De
ambities en de motivatie liggen hoger.
Iedereen beseft dat we aan de slag
moeten gaan, anders dreigen we hopeloos
achterop te hinken.”
“Met de werkgroep ICT brengen we de
huidige situatie in de ziekenhuizen in
kaart”, vult Guy Buyens aan. “We leggen
de lat hoog. Veel ziekenhuizen halen de
hoge vereisten voor het elektronisch patiëntendossier vandaag nog niet. Samen
met de ziekenhuizen bekijken we welke
investeringen nodig zijn. Al dertien ziekenhuizen hebben ons inzage gegeven
in hun ICT-investeringen.”
“Een derde grondig gewijzigd hoofdstuk
gaat over de standaarden. In de eerste
versie van de roadmap lag de focus op de
codering van gegevens. Nu voorziet men
ook een betere aanpak voor (modernere)
berichtenstandaarden en functionele
standaardisatie. Die laatste moet ervoor
zorgen dat gebruikers quasi instinctief
kunnen werken in hun software. Vergelijk het met een huurauto: waar ook ter
wereld je een auto huurt, na vijf minuten
kun je ermee rijden. Dat komt omdat
auto’s functioneel gestandaardiseerd
zijn: elk dashboard en interieur is verschillend, maar het stuur zit altijd op
dezelfde plaats en ook de knipperlichten
en de ruitenwissers vinden we meteen.
Zulke functionele afspraken hebben we
ook nodig in onze ICT-systemen.”

Ambities hoger

“Dit nieuwe plan wijkt inderdaad
sterk af van het eerste”, beaamt Peter
Raeymaekers. “Het plan toont meer
begrip van de overheid voor de context
van de ziekenhuizen. In 2013 kregen de
ziekenhuizen op een eenzijdige manier
deadlines opgelegd, deze keer is er een
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“Ik ben positief gestemd”, zegt Peter
Raeymaekers. “Ook de interesse bij de
artsen groeit gaandeweg. De artsen
opleidingen zouden hier nog een tandje mogen bijsteken. De investeringen
nemen in elk geval stelselmatig toe.
ICT wordt meer en meer op strategisch
niveau besproken. De bewustwording
groeit dat gegevensdeling en elektronisch samenwerken de toekomst is.”
“Dat klopt helemaal”, meent Guy Buyens. “Veel ziekenhuizen vinden in de
accreditatie een mooie kapstok om hun
processen te optimaliseren. ICT kan dat
faciliteren. Hoe meer op het terrein wordt
samengewerkt in netwerken, hoe meer
men de nood voelt om informatie te delen. De wil en de overtuiging zijn vandaag sterker aanwezig dan enkele jaren
geleden. Nu eindelijk ook de financiële
incentive er is en de overheid inziet dat
ondersteuning nodig is, zie ik de zaken
vooruitgaan. Men vergeet weleens dat
ziekenhuizen krap in de middelen zitten.
Het is niet zo vanzelfsprekend om grote
budgetten te investeren, noch om mensen vrij te stellen. Dat is geen gebrek aan
interesse. Integendeel, in veel zieken-

huizen gaan werkgroepen met artsen,
verpleegkundigen, apothekers, ICT’ers
en andere medewerkers enthousiast aan
de slag. De appetijt is er, daarvan ben ik
overtuigd.”

Netwerkcultuur
“We vooral mikken op efficiëntiewinst”,
meent Dirk Broeckx. “Dankzij slimme
investeringen in ICT kunnen we met
dezelfde mensen en dezelfde middelen
meer doen. Dat is een positief verhaal.
Daarnaast is een cultuurverandering
nodig. Strakke structuren, hiërarchie
en bureaucratie werken niet zo goed in
netwerken van zorg. We moeten evolueren naar een netwerkcultuur waarin we
samenwerken op basis van helder geformuleerde doelstellingen. Samenwerken in netwerken veronderstelt samen
zoeken naar oplossingen en niet blijven
hangen op de knelpunten. Ook in de ICT
is een cultuuromslag nodig. In plaats van
administratie- of registratiegericht te
zijn, moet ICT outcome-gerichte oplossingen uitwerken. Natuurlijk blijft registratie
nodig, maar dan moet het once only-principe gelden: één keer registreren en dan
gegevens hergebruiken.”
“Laat ons eerst en vooral voor een goed
fundament zorgen”, stelt Guy Buyens
voor. “Parallel moeten we alle nieuwe
tendensen goed in het oog houden en zo
veel mogelijk future proof werken, ook wat
mobiele applicaties betreft. De nieuwe
roadmap creëert een momentum. Laat ons
deze kans grijpen. De komende twee jaar
kunnen we samen een reuzenstap zetten.”
“De tijd is er rijp voor”, vindt ook Peter
Raeymaekers. “We slaan trouwens de
handen in elkaar met iMinds voor een
proeftuin elektronisch patiëntendossier.
We werken in grote transparantie met de
ziekenhuizen en de softwareleveranciers.
Best practices moeten we delen en standaardiseren.”
“Efficiëntiewinst is mogelijk, maar eerst
moeten we samen een berg over”, zegt
Guy Buyens. “Zorgnet-Icuro kan de ziekenhuizen hierin ondersteunen en de
verwachtingen juist stellen. Het is nu aan
de overheid om de toegezegde steun concreet te maken. De budgetbesprekingen
voor volgend jaar zullen een belangrijk
signaal zijn. Als ziekenhuizen willen we
in elk geval de krachten bundelen, zodat
de middelen zo efficiënt mogelijk ingezet
worden.”

GGZ

Vlaamse Hersteldagen
lokken veel
belangstelling

Hans Meganck: “Op school zouden alle
leerlingen lessen mentale hygiëne’
moeten krijgen. Hoe jonger, hoe beter.”

“Het beleid
laat op
zich wachten”
Op 17 en 18 november vond in Kunstencentrum Vooruit in Gent de tweede editie van de Vlaamse Hersteldagen plaats. Twee dagen lang waren er
in tien zalen vele tientallen lezingen,
debatten en workshops. Meer dan duizend mensen namen eraan deel. Rode
draad doorheen het programma was de
herstelvisie, die meer en meer opgang
maakt.
De hersteldagen zijn een initiatief van
de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) en het Vlaams
Herstelplatform. Hier komen ervaringsdeskundigen, vertegenwoordigers van
mensen met een psychische kwetsbaarheid en professionele zorgverleners die
de herstelgerichte zorg genegen zijn,
geregeld samen. Hans Meganck, welzijnswerker, ervaringsdeskundige en
auteur van het boek Depressief. Goede
zorg voor kwetsbare mensen, is een van
hen. “Herstelgerichte zorg is erg actueel, maar heeft nog een hele weg te
gaan”, zegt hij. “Ik getuig regelmatig
over mijn ervaringen en ontmoet daarbij tal van zorgverleners en lotgenoten.
Ik wil me niet uitspreken over de psychiatrie in het algemeen, maar er zijn
nog centra waar patiënten veeleer als
medisch-biologisch zieke mensen dan
als mensen met een psychische kwetsbaarheid worden beschouwd. Elke persoon met een psychische kwetsbaarheid heeft ook krachten. Alleen zijn die
krachten door omstandigheden ondergesneeuwd. De herstelgerichte visie wil
die krachten weer naar boven halen om
herstel mogelijk te maken. De kwetsbaarheid blijft weliswaar vaak aanwezig, maar het functioneren in de maat-

schappij lukt wel weer. Een psycholoog
vertelde me onlangs met enige trots dat
ze in zijn centrum multidisciplinair beslissingen nemen. Alleen is de patiënt
daar niet bij aanwezig. Nochtans zou de
patiënt de centrale persoon moeten zijn.
Zelf heb ik in dat opzicht het geluk gehad
in PC Sint-Hiëronymus in Sint-Niklaas
behandeld te zijn. Daar bleef ik als patiënt zelf de spil van mijn eigen zorgplan.
Het kan dus, alleen is het nog lang geen
evidentie.”

Mentale hygiëne op school
“Gelukkig is er een evolutie merkbaar.
De interesse voor de herstelgerichte visie groeit. Maar het zou wat sneller mogen gaan. De opleidingen kunnen mee
het verschil maken. Zolang studenten
opgeleid worden met het beeld van pa-

tiënten die je moet behandelen vanuit je
eigen deskundigheid, zijn we verkeerd
bezig. We moeten af van dat beeld van
de passieve, onmondige, lijdzame patiënt zonder krachten.”
“Natuurlijk zijn initiatieven als Te Gek!?
en Rode Neuzen Dag zinvol. Ze sensibiliseren en zamelen geld in. Maar we
kunnen er niet naast kijken: amper 6%
van de uitgaven in de gezondheidszorg
gaat naar geestelijke gezondheid. Als je
weet hoeveel mensen psychisch kwetsbaar zijn, hoeveel antidepressiva in ons
land geslikt worden, hoe hoog de suïcidecijfers liggen… We hebben nood aan
meer onderzoek en meer preventie. Op
school zouden alle leerlingen lessen
‘mentale hygiëne’ moeten krijgen. Hoe
jonger, hoe beter. Guy Tegenbos pleitte
er al voor om naar analogie van Kom op
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Herstelvisie ook
relevant in
ouderenzorg
tegen Kanker een Kom op tegen Psychische problemen te organiseren. Ik vind
dat een mooi voorstel. We moeten met
vereende krachten zorgen voor minder
taboe en meer middelen. Maar het taboe blijft in de weg zitten. Een meerderheid van psychisch kwetsbare mensen
spreekt liever niet over zijn ervaringen,
uit schrik voor negatieve reacties in de
omgeving. Ook op beleidsniveau is geestelijke gezondheid geen prioriteit, wat
men ook mag beweren. De erkenning
van psychotherapie sleept al jaren aan.
Zonder die erkenning is geen terugbetaling mogelijk. Nu denkt men erover om
alleen masters die erkenning te geven.
Mijn ervaring is dat niet het diploma telt,
wel hoe je als mens kunt omgaan met
kwetsbare mensen. Natuurlijk heb je
een opleiding nodig, maar een beperking tot masters zou doodjammer zijn.”

Het blijft een loterij
“Een mooie evolutie is de betrokkenheid
van ervaringsdeskundigen. Ik hoop dat
deze mensen heel breed ingezet zullen
worden, ook in opleidingen voor zorgverstrekkers. Toekomstige hulpverleners
moeten de herstelverhalen kennen en
weten hoe belangrijk die verhalen zijn
om andere mensen hoop en moed te geven. Zelf heb ik in de donkerste periodes
ook lang gedacht dat ik nooit meer zou
herstellen. En vandaag besef ik: ik ben
hersteld, maar niet genezen. Ik heb al
meerdere depressies gehad en ik weet
dat de kans op herval daardoor groter
is. Ik ben te lang onbehandeld gebleven.
Daarom vind ik preventie, vroegdetectie
en een lage drempel om hulp te zoeken
zo belangrijk. Neen, ik pleit er niet voor
dat iedereen meteen naar de psychiater
gaat, integendeel. De huisartsen en de
eerste lijn in het algemeen kunnen in
principe al veel doen en waar nodig kunnen ze doorverwijzen. Maar daar knelt
meteen het schoentje. Je moet als patiënt geluk hebben om naar de beste zorg
geleid te worden. Veel hangt af van bij
welke huisarts of andere zorgverlener je
aanklopt. Is het iemand die onderlegd is
in geestelijke gezondheidszorg? Iemand
die het brede aanbod aan zorg in zijn
regio goed kent? Iemand die weet wanneer hij de patiënten zelf kan helpen en
wanneer hij moet doorverwijzen? Voor
hetzelfde geld kom je terecht bij een
huisarts die uitsluitend medicatie voorschrijft. Het blijft een loterij.”
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“Het kan nochtans perfect georganiseerd worden. Neem nu het wijkgezondheidscentrum Brugse Poort in Gent,
waar een professionele ‘praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg’
werkt. Zo moet het. Alle huisartsen zouden een beroep moeten kunnen doen
op zo iemand. Regionaal moet dat te
organiseren zijn. Zo zou de huisarts snel
de link naar de geestelijke gezondheidszorg kunnen leggen. De praktijkondersteuner GGZ, iemand met voldoende
kennis én een goed zicht op het zorgaanbod, kan trouwens meer tijd maken
om authentiek te luisteren naar het verhaal van de patiënt. Hij zou laagdrempelig aan psycho-educatie kunnen doen,
bv. rond slaapproblematiek, relaxatieoefeningen, mindfulness… Ik vrees alleen dat het geen prioriteit is voor het
beleid. Ik zie weinig signalen dat het
beleid meer aandacht wil besteden aan
geestelijke gezondheid. Op het terrein
bestaat veel goede wil. Maar cruciale,
fundamentele beslissingen moeten van
het beleid komen: de terugbetaling van
psychotherapie, meer preventie, meer
onderzoek… We moeten hiervoor een
draagvlak creëren. We hebben de media
nodig om dingen in beweging te krijgen.
Hoe meer verhalen we vertellen, hoe
beter. Want door te zwijgen, houden we
mee het taboe in stand en laten we toe
dat labeltjes op mensen gekleefd worden. We moeten psychisch kwetsbare
mensen net aanspreken op hun krachten en ze toelaten in onze maatschappij.”
Geniet dankzij Zorgnet-Icuro en Uitgeverij Lannoo van 15% korting op het
boek ‘Depressief’ bij aankoop via www.
lannooshop.be/zorgneticuro. De actie is
enkel geldig via deze specifieke link van
LannooShop zolang de voorraad strekt. De
korting wordt automatisch toegekend zodra u een exemplaar aan uw winkelmandje toevoegt. Ontdek ook de andere titels
uit de Zorgnet-Icuro-selectie aan dezelfde
voorwaarden.

Jan Delvaux is voorzitter van vzw Uilenspiegel, een vereniging van mensen
met een psychische kwetsbaarheid. “We
organiseren lotgenotencontact en vormingsactiviteiten. Daarnaast doen we
aan belangenbehartiging. Ons doel is om
het stigma op geestelijke gezondheidszorg te doorbreken en de zorg te verbeteren.”
“Met de Vlaamse Hersteldagen willen we
de herstelvisie promoten bij patiënten,
hun familie, hulpverleners en het brede
publiek. Dat gaat druppelsgewijs, maar
de belangstelling is groot. Dat bewijst
hoe hoog de nood aan informatie is.”
“Herstelgerichte zorg is overigens niet
alleen relevant in de geestelijke gezondheidszorg, maar ook in de ouderenzorg
en de zorg voor personen met een beperking. Focus op de krachten in plaats
van op de beperkingen, is ons devies.
De maatschappij heeft daarin een grote
verantwoordelijkheid. Met de werkgroep
Kwartiermaken binnen de VVGG werken
we eraan. Kwartiermaken betekent: een
plek creëren waar mensen kunnen verblijven. Dat is de kern van de vermaatschappelijking van zorg. Daar willen wij
aan werken.”

Jan Delvaux: “Herstelgerichte zorg is niet
alleen relevant in de geestelijke gezondheidszorg, maar ook in de ouderenzorg en
de zorg voor personen met een beperking.”

REVALIDATIE

Revalidatieziekenhuizen bereiden zich voor op overheveling naar Vlaanderen

“Organisatie en financiering
van de toekomst moeten
samenwerking stimuleren”
Terwijl de financiering voor de algemene
ziekenhuizen federaal hervormd wordt,
bereiden de acht categorale of revalidatieziekenhuizen zich voor op een overheveling naar het Vlaamse niveau. Om
die overgang zo goed mogelijk voor te
bereiden, werd een portfolio voor de revalidatieziekenhuizen opgesteld. Zorgnet-Icuro werkt ook in overleg met alle
ziekenhuizen aan een cahier, dat de basis
legt voor de toekomstige organisatie en
financiering van revalidatie. Wij gingen
praten met Ann Wynant, voorzitter van het
overlegplatform revalidatieziekenhuizen
en algemeen directeur van het Nationaal
MS-Centrum, en met stafmedewerker
Ingrid Nolis van Zorgnet-Icuro.
In het kader van de zesde staatshervorming
worden de acht ‘categorale ziekenhuizen’
overgeheveld van het federale niveau naar
Vlaanderen. Dat zorgt voor heel wat onzekerheid in de sector. Hoe zal de nieuwe
context eruit zien? Hoe kunnen de revalidatieziekenhuizen hun rol optimaal spelen
in die nieuwe context? Wat betekent de
overheveling voor de financiering?

er niet achter te zoeken, maar het is wel
de realiteit waarin we moeten werken.
Gelukkig is er vandaag al een overgangsprotocol tot eind 2017. We zitten nu dus in
de transitiefase. Tegen eind 2017 moet er
duidelijkheid komen. Om de overheveling
vlot te laten verlopen, willen we dat alle
betrokkenen, onder wie ook de kabinetten
en de parlementairen, goed op de hoogte
zijn. Daarom bereiden we een portfolio van
de revalidatieziekenhuizen voor die we
ruim zullen verspreiden. In de portfolio
stellen we het complexe geheel van de
revalidatieziekenhuizen voor: wie zijn ze,
wat doen ze en wat zijn hun verwachtingen
naar de Vlaamse overheid toe. Dit zowel
op het gebied van HR, organisatiestructuur en financiering.”

Gelijkwaardige partners

“In 2013 werd voor het eerst gesproken
over een overheveling van de categorale ziekenhuizen naar Vlaanderen”, zegt
Ann Wynant. “De algemene ziekenhuizen
zouden federaal blijven. Dat zorgde bij de
revalidatieziekenhuizen meteen voor onrust en heel wat vragen. Om die vragen
en bezorgdheden te bundelen, hebben we
de koppen bij elkaar gestoken. Afgelopen
zomer besloten we een overlegplatform
revalidatieziekenhuizen op te richten.”

“We willen in elk geval onze erkenning
in het statuut ‘ziekenhuizen’ behouden.
Die erkenning is niet alleen belangrijk
voor de financiering, maar evenzeer voor
de verdere uitbouw van het medischinhoudelijke en sociale luik. Wij willen
volop inzetten op een vlotte en professionele continuïteit van zorg en we zien
de revalidatieziekenhuizen dan ook als
een gelijkwaardige én sterke partner voor
de algemene ziekenhuizen. Het is in de
eerste plaats de patiënt die belang zal
hebben bij een goede samenwerking en
een afstemming over zorgprogramma’s.
Daarnaast kunnen we door netwerking
allemaal winnen aan efficiënte en doelmatige aanwending van financiële middelen”, zegt Ann Wynant.

“De overheveling naar het Vlaamse niveau
is een politieke beslissing”, zegt stafmedewerker Ingrid Nolis. “Veel logica valt

“Naast de portfolio die de revalidatieziekenhuizen beter moet bekendmaken,
werken we tegen komende zomer ook aan

een cahier over revalidatie, meer specifiek
over de musculoskeletale en neurologische revalidatie. Hierin willen we nog
dieper inzoomen en concrete voorstellen
formuleren voor de toekomstige organisatie en financiering. De ambities voor het
cahier zijn hoog. Het wordt ontwikkeld
in samenspraak met een stuurgroep van
75 mensen met directies, artsen, diensthoofden… uit zowel de algemene als de
universitaire en de revalidatieziekenhuizen. Al wie van dichtbij of veraf betrokken
is, denkt met ons mee. We starten met
een concept over revalidatie, van waaruit
we dan revalidatienetwerken gaan ontwikkelen. We willen ook normen voor de
revalidatiebedden voorstellen en tot een
patiëntenclassificatiesysteem komen. De
einddoelstelling is de uitbouw van een
functioneel netwerkmodel inzake revalidatie voor de ziekenhuizen.”
“Al die input samen kan een stevig fundament bieden voor de toekomstige organisatie en financiering van de revalidatieziekenhuizen en de revalidatie-activiteiten in
de federale ziekenhuizen. Die financiering
kan best pathologie- en resultaatgeboden
zijn”, zegt Ingrid Nolis.
“De samenwerking in netwerken is voor
ons erg belangrijk. Algemene ziekenhuizen, universitaire ziekenhuizen en revalidatieziekenhuizen moeten onderling goed
afstemmen, van bij de conceptfase. Ook
de financiering moet afgestemd zijn. Revalidatieziekenhuizen blijven veelal onder de radar, maar ze zijn een onmisbare
schakel. Veel dure en complexe operaties
in ziekenhuizen krijgen pas hun echte
finaliteit in het revalidatieziekenhuis. Ze
vullen elkaar aan en versterken elkaar.
Het model zal daarom ontwikkeld wor-
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Ann Wynant en Ingrid Nolis: “Revalidatieziekenhuizen blijven veelal onder de
radar, maar ze zijn een onmisbare schakel in de zorg. Veel dure en complexe
operaties in ziekenhuizen krijgen pas hun echte finaliteit door tijdige revalidatie. Deze kan aangeboden worden in algemene en revalidatieziekenhuizen.
Ze vullen elkaar aan en versterken elkaar.”

den in dialoog met alle betrokkenen. Ook
de medewerkers van de Vlaamse administratie zijn erbij betrokken. We pleiten
voor transparantie en dialoog. Hoe beter
we elkaar kennen, hoe beter we elkaar
kunnen versterken.”
“De financiering van de algemene ziekenhuizen wordt op dit ogenblik hervormd
op het federale niveau, de financiering
van de revalidatieziekenhuizen zal aangepakt worden op het Vlaamse niveau.
Toch hebben we er allemaal belang bij dat
beide financieringssystemen op één lijn
zitten. Een toekomstige financiële regeling
moet rekening houden met zorgzwaarte
en zorgcomplexiteit. Daarnaast zou het
nieuwe financieringsmodel samenwerking moeten stimuleren en faciliteren.
We mogen deze kans niet missen. Hoewel
het aantal revalidatieziekenhuizen beperkt
is – 8 tegenover 56 Vlaamse universitaire/
algemene ziekenhuizen – zijn ze goed over
Vlaanderen verspreid en hebben ze samen
één derde van de Sp-bedden. Als we de
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patiënten optimale zorg willen bieden en
de beperkte middelen efficiënt willen aanwenden, dan is een nauwe samenwerking
absoluut nodig. We moeten samen zoeken
naar een win-win voor alle partijen”, zegt
Ann Wynant.
“Ook in het kader van de Vlaamse Sociale
Bescherming is het goed om de revalidatieziekenhuizen op de kaart te zetten. De
noden van de patiënten moeten centraal
staan en de organisatie en de financiering
van de revalidatiecentra moeten hierop
afgestemd zijn”, aldus Ingrid Nolis.

Modern HR-beleid
“Ten slotte is er ook het sociaal-juridische kader, waarbij we naast het juridisch
statuut vooral vragen hebben op HR-vlak.
Vandaag vallen we onder paritair comité
330, net zoals de algemene ziekenhuizen.
Dat willen we ook zo houden. Daarnaast
pleiten we om ruimte te krijgen om een
modern en performant HR-beleid te kunnen voeren. We vragen niet noodzakelijk

meer middelen hiervoor, maar wel een
andere en meer flexibele aanwending van
de middelen. Zo lijkt het ons logisch dat
de zorgzwaarte en -complexiteit ook meegenomen wordt bij het bepalen van een
optimale personeelsinzet en een correcte
verloning. Zowel fysiek als emotioneel is
het voor een aantal beroepsgroepen heel
zwaar in de revalidatieziekenhuizen. Wat
opleiding en training van onze professionals betreft, zien we opportuniteiten
in een samenwerking met de algemene
ziekenhuizen. Een dubbele opleidingskost
kan wellicht vermeden worden. Een modern en toekomstgericht HR-beleid moet
onder meer met die elementen rekening
houden”, besluit Ann Wynant.

De Portfolio revalidatieziekenhuizen wordt gepubliceerd in januari
2016, en kan vanaf dan gedownload
worden via www.zorgneticuro.be
(publicaties).

KB 78

Naar een nieuwe visie op de gezondheidszorgberoepen

De zorg organiseren vanuit de
zorgvraag, niet vanuit het aanbod
Hoe kunnen we kwaliteitsvolle zorg
organiseren waarin de zorgvrager centraal staat? Dat is de kernuitdaging voor
de hervorming van KB 78, de wet die de
gezondheidszorgberoepen regelt. Het
regeerakkoord biedt een momentum
voor de noodzakelijke veranderingen.
Dat momentum mogen we niet laten
voorbijgaan, vindt Zorgnet-Icuro.
Dit voorjaar heeft een ‘oppoetsbeurt’ oftewel coördinatie plaatsgevonden van de
wet op de gezondheidszorgberoepen. Juridisch spreekt men dan ook niet langer
van het KB 78 dan wel over de wet van
10 mei 2015 betreffende de uitvoering
van de gezondheidzorgberoepen. Voor
het gemak wordt in wat volgt gesproken
over het KB 78. Deze regelgeving dateert
al van 1967 en hoewel ze door de jaren
heen ettelijke keren werd aangepast, is
ze volgens alle deskundigen hopeloos
verouderd. In het federaal regeerakkoord is daarom afgesproken om het KB
78 grondig te herzien. “Dit momentum
mogen we niet voorbij laten gaan”, zegt
stafmedewerker Jozefien Bauwens van
Zorgnet-Icuro. “We moeten af van het
huidige model, door prof. Herman Nys
het ‘piramidemodel’ genoemd (zie illustratie), met een strikte hiërarchie waarin de geneeskunde alles bepaalt en alle
andere disciplines slechts als ondersteuning worden gezien. Hoe lager je in de piramide gaat, hoe minder autonomie. De
opdracht van verpleegkundigen en zorgkundigen bijvoorbeeld, staat in het KB 78
op taakniveau beschreven. Dat werkt beperkend en stemt niet meer overeen met
de realiteit vandaag. Een realiteit waarin
onder meer ‘evidence based’ medicine &
-nursing, interdisciplinaire samenwerking en zorg in netwerken centraal staan.
Het KB 78 beperkt de ruimte voor goede
zorg en bestempelt tal van handelingen
als ‘onwettig’. Om maar een voorbeeld
te geven: een zorgkundige mag niet helpen bij het geven van eten en drinken aan
patiënten/bewoners zodra er sprake is
van slikstoornissen. Dat wordt nooit gecontroleerd of bestraft, maar omdat het

illegaal is, blijft er onzekerheid. We hebben een flexibeler systeem nodig, dat
rekening houdt met de multidisciplinaire
realiteit die al in de praktijk ingang heeft
gevonden. Rigide taakomschrijvingen
passen daar niet in, want de zorgcontext
verandert voortdurend. Zo betekent de
evolutie naar transmurale zorg opnieuw
een fundamentele verandering, waarbij
we moeten nagaan welke zorgverlener
wanneer het best aan zet is.”

Op naar een model waarin de
patiënt centraal staat
“Het kabinet van minister De Block
werkt intussen aan een kader voor een
nieuwe wet. De leidende principes hierin zijn de autonomie van de patiënt en
de subsidiaire autonomie van elke verstrekker. Hierbij wordt uitgegaan van
een paritaire samenwerking tussen beoefenaars, met een sturende en evaluerende rol van de arts. Cruciaal in dit model is het ontwikkelen van een gedegen
visie op een geïntegreerd medisch dossier, ook toegankelijk voor de patiënt, en
het omschrijven van wat een therapeu-

tische relatie is naargelang de context
waarin deze zich afspeelt. Dat zou dan
het piramidemodel kunnen vervangen”
“Het is in elk geval een goede zaak dat
de patiënt eindelijk centraal staat, in
tegenstelling tot het huidige model. De
concrete uitwerking van dit model maakt
echter nog voorwerp uit van debat. Zorgnet-Icuro kan hierin een neutrale rol
spelen, omdat we niet voor één specifieke beroepsgroep opkomen, maar veeleer
voor de totale organisatie van de zorg.
Daarom werken we een totaalvisie uit,
die we met de sector zullen toetsen. Zo
willen we het debat aanzwengelen en in
de richting van een goede oplossing gaan
die voor iedereen werkbaar is.”
“Het gaat overigens niet alleen om de
positie van artsen, verpleegkundigen,
zorgkundigen en andere gezondheidsberoepen. Vandaag zijn zelfzorg en
mantelzorg van wezenlijk belang, maar
ook die mensen werken onder het KB
78 vaak op het randje van de illegaliteit.
Een moeder die bij haar kind een wonde
verzorgt, verricht volgens de letter van
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Psychologen

Artsen
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Vroedvrouwen
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KB 78

Voorstelling van huidige model KB 78 door Herman Nys

zorgwijzer | 22

Krachtlijnen voor
een nieuwe visie
Bevoegdheid op basis van bekwaamheid en
bekwaamheid op basis van competentie
Vandaag werkt KB 78 met erg afgebakende
domeinen, die flexibiliteit en autonomie in de
weg staan. In de praktijk is er veel overlap
tussen de verschillende functies. Competenties moeten centraal staan in het nieuwe
kader. Het moet ook mogelijk zijn dat zorgbeoefenaars zich bijscholen en dus meer bekwaam worden on the job.
Minder hiërarchie, meer samenwerking
Multidisciplinariteit is de norm geworden.
De eindverantwoordelijkheid moet echter
voor alle partijen duidelijk blijven en moet,
waar mogelijk, gecontroleerd en desnoods
gesanctioneerd kunnen worden. De algemene invoering van een elektronisch patiëntendossier is hier een hulpmiddel voor dat absoluut eenduidig moet omschreven worden.
Licensing
Op dit ogenblik kan een verpleegkundige die
20 jaar geleden haar diploma behaalde en al
die tijd niet aan de slag ging als verpleegkundige, toch perfect legaal haar beroep uitoefenen. Een systeem van periodieke herregistratie zou hieraan een mouw kunnen passen.

Jozefien Bauwens: “We hebben geen nood aan
alweer enkele kleine aanpassingen, neen, we
moeten naar een fundamenteel ander model.”

de wet ‘onwettige verpleegkunde’. Zorgkundigen moeten zich houden aan een
taakomschrijving van 18 concrete taken.
Die is zo restrictief dat je er onmogelijk
de zorg voor patiënten mee kunt vatten.
Medisch-technologen voeren vandaag
een aantal taken uit die eigenlijk voorbehouden zijn aan artsen. En zo zijn er
tientallen voorbeelden van ongerijmdheden in het KB 78.”

Gevoelige materie
“Alle experten zijn het erover eens dat
het KB 78 grondig aangepakt moet worden: Zorgnet-Icuro en andere werkgeverskoepels, de vakbonden, de beroepsorganisaties, de zorgverleners,
academici… Alleen over de manier
waarop, is er nog geen eensgezindheid.
Het ligt allemaal gevoelig. Het KB 78 bepaalt naast wie wat wel en wat niet mag
doen ook de minimum kwaliteitsvereisten en de diplomavereisten. Het geheel
is vanuit de diverse beroepen vormgegeven, wat het KB 78 erg aanbodgericht
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maakt. Veel beroepsgroepen hebben in
de loop van de tijd een zeker corporatisme ontwikkeld dat interdisciplinaire
samenwerking in de weg staat. Terwijl
we vandaag meer dan ooit nood hebben
aan een kader dat vertrekt vanuit de
zorgnoden en de zorgvragen. Dat is een
andere en veel doeltreffender manier
om de zaken te organiseren. Principes
als subsidiariteit moeten ingebouwd
worden: je moet een arts niet laten doen
wat een verpleegkundige kan en een
verpleegkundige moet niet doen wat
een zorgkundige kan. En tegelijk moeten we rekening houden met de realiteit,
zie bijvoorbeeld de thuiszorg: het gaat
niet op om voor elke zorghandeling een
andere zorgverlener op pad te sturen.
Te veel verschillende hulpverleners aan
het bed is voor niemand goed. Zorgambassadeur Lon Holtzer houdt een pleidooi voor een bredere basisopleiding
voor zorgverleners. Daar zit zeker iets
in. Alleen moeten we kijken hoe ver we
daar met zijn allen in kunnen en willen
gaan.”

Mantelzorger
De bepaling in KB 78 dat mantelzorgers mits
opleiding door een arts of verpleegkundige
en mits een attest bepaalde verpleegkundige
handelingen mogen stellen, is niet wenselijk.
Het is een heel logge procedure die niet aan
de realiteit en de noden beantwoordt.
Legitimatie van nieuwe gezondheidszorgberoepen
Er komen voortdurend nieuwe gezondheidszorgberoepen bij, gestuurd vanuit nieuwe
opleidingen. Een ‘federale koepelraad voor
gezondheidsberoepen’ zou kunnen waken
over hun zinvolheid, met de patiënt en de
zorgnood als centraal criterium.
Deontologie
Naast een wettelijk kader is ook goed georganiseerde zelfregulatie van belang. Ook die ‘zelfreinigende’ zelfregulatie moet verder kijken
dan het eigen specialisme en een duidelijke link
maken met de multidisciplinaire realiteit.
Kwaliteitstoetsing van de beroepsuitoefening
Het is cruciaal dat de toegangsvoorwaarden en de minimale kwaliteitsvereisten die
de wet de gezondheidszorgbeoefenaars oplegt, ook worden gecontroleerd en dit op een
transparante wijze.
Internationalisering
Ook voor zorgverleners die in andere landen
hun diploma of competenties behaalden,
moet een duidelijk kader komen.

Ouderenzorg

Nieuwe zorgcampus Pelle Melle in Overpelt

“Creativiteit en samenwerking als
sleutels voor de toekomst”

Roel Eerlingen in zorgcampus Pelle Melle:
“Onze doelstelling is het zoeken naar synergieën om te rationaliseren en de versterking
van de kwaliteit van onze dienstverlening.”

De Woonzorgcentra Zusters Augustinessen bereiden zich voor op de toekomst. Samenwerking en creativiteit
zijn de sleutels voor een rationeel beleid
met meer kwaliteit van zorg. Een mooi
voorbeeld is de nieuwe zorgcampus
Pelle Melle in Overpelt, waar Zusters
Augustinessen de krachten bundelt met
de gemeente en het OCMW. Maar ook elders beweegt van alles. Directeur Roel
Eerlingen vertelt er meer over.
“In het kader van het woonzorgdecreet
zijn we al jaren geleden beginnen zoeken naar synergieën. Vandaag is het resultaat er: de nieuwe zorgcampus Pelle
Melle (zie kaderstukje), met alle faciliteiten onder één dak. Zo rationaliseren
we niet alleen in de overheadkosten, we
bieden de senioren ook één aanspreekpunt voor al hun vragen én we garanderen continuïteit van zorg met een goede
informatie-uitwisseling.”

“We hebben samen met de gemeente een bouwteam gevormd en vandaag
doen we samen het beheer van de zorgcampus. Het patrimonium is met een
heldere verdeelsleutel toegewezen en
we hebben een ‘kostendelende vereniging met vrijstelling van btw’ opgericht,
zodat we met gesloten portefeuilles
kunnen samenwerken, zonder elkaar
btw te hoeven aanrekenen. Die vereniging is een perfect vehikel om financiële
afspraken te maken, om elkaars lokalen
te gebruiken en om bv. een gezamenlijk
onthaal te organiseren.”
“Ja, de medewerkers hebben een ander
statuut. Maar dat vormt geen probleem,
omdat ze niet fysiek samenwerken. In
het onthaal doen de OCMW-medewerkers en de medewerkers van Zusters
Augustinessen gescheiden shiften.
Natuurlijk is er wel een gezamenlijke
teamvergadering en laten we beide cul-

turen zachtjes naar elkaar toegroeien.
Dat verloopt overigens vlot. Het zijn de
laatste loodjes van een lang toenaderingsproces. De groepsdynamiek begint
te werken.”
“We zijn pas open sinds oktober. Het
is nog iets te vroeg om een grondige
evaluatie te maken. Het is alvast onze
doelstelling om de residentiële, de
transmurale en de thuiszorgondersteunende zorg beter te organiseren en te
desinstitutionaliseren. Meer dan vroeger richten wij ons tot de dorpsgemeenschap. Er is een fysieke verwevenheid
tussen het woonzorgcentrum en het
lokaal dienstencentrum. Grote ramen
zorgen letterlijk voor een venster op de
samenleving en een inkijk. Ook figuurlijk is er meer transparantie en verbinding. Vroeger was het woonzorgcentrum
voor veel mensen de plek waar ze hun
leven kwamen afsluiten, een eiland in
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de samenleving. Vandaag is ons woonzorgcentrum een toegankelijke plaats,
waar we de ouderenzorg willen destigmatiseren. We hebben net een grote
opendeurdag georganiseerd en de reacties waren heel positief. Dat is goed om
bewoners aan te trekken, maar ook op
het gebied van HR. Ook onze gezamenlijke expertise kunnen we nu beter uitspelen. We hebben een mantelzorghuis
voor jongdementie dat heel actief is en
samenwerkt met andere zorgpartners.
Er is ook een inloophuis dementie, een
expertisefunctie palliatieve zorg enzovoort. Met al die deskundigheid willen
we ons meer dan ooit profileren, ook
buiten de muren van de zorgcampus.”

Samenwerking
met privépartners
“We werken trouwens ook samen met
privépartners. Hier vlakbij is een flatgebouw met 80 flats; we hebben afspraken gemaakt over ons zorgaanbod. Dat
doen we ook meer en meer in de andere
woonzorgcentra van Zusters Augustinessen. Het lokaal dienstencentrum De
Kring in Hamont is paritair samengesteld en vanuit wzc Sint-Jan-Berchmanstehuis werken we weldra samen met
een vastgoedproject met 30 flatjes. Er
zal een ondergrondse fysieke verbinding
gebouwd worden voor een thuiszorgondersteunend aanbod. We richten ons
niet langer uitsluitend op de residentiële zorg, we zetten onze ervaring, onze
expertise en ons aanbod ook in voor
thuiszorgondersteuning. Ook in wzc Cecilia in Alken hebben we een masterplan
voor een nieuwbouw volgens hetzelfde principe, ook hier in samenwerking
met het OCMW en het lokaal dienstencentrum. De doelstelling is telkens het
zoeken naar synergieën om te rationaliseren én het versterken van de kwaliteit
van onze dienstverlening. Dat kan ook
op kleine schaal. In wzc Home Elisabeth
in Sint-Truiden doen we een dienstenaanbod van de bewoners van een flatgebouw met amper 5 flatjes. Die mensen
kunnen bij ons de maaltijden gebruiken
en deelnemen aan ons aanbod animatie.
We staan ook open voor samenwerking
met het initiatief op de tegenovergelegen site Sint-Annakliniek, waar i.s.m. de
Vlaams Bouwmeester een project werd
goedgekeurd. Overal zoeken we synergieën.”
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“Ja, dat is een bewuste strategie van de
raad van bestuur. Een strategie die ook
perfect kadert in onze missie om geen
enkele zorgvraag van een kwetsbare
oudere uit de weg te gaan. Dat noopt
tot samenwerking en creativiteit. Die
evolutie past ook in de voorbereiding op
de persoonsvolgende financiering die
er allicht komt. De bewoner krijgt de
regie over zijn zorg. We zijn ons daarop
terdege aan het voorbereiden. Zo zijn
we overgeschakeld op een analytische
boekhouding, die ons toelaat de kosten
beter toe te wijzen aan concrete activiteiten. Als ouderen in de persoonsvolgende financiering een rugzakje krijgen en selectief zorg kunnen inkopen
bij verschillende zorgaanbieders, dan
wordt een correcte kostprijsberekening
tot op dienstenniveau cruciaal. Ook op
het gebied van communicatie willen we
een tandje bijsteken. Met meer marktwerking zullen we rekening moeten
houden met een aantal basale economische wetmatigheden. We hebben grote
troeven als Zorgnet-Icuro woonzorgcentra: we zijn sterk in kwaliteit en moeten
dat de komende jaren ook aantoonbaar
maken. Daarom zijn we overigens ook
actief mee in PREZO Woonzorg gestapt.
Vandaag de dag komen we daar echter
nog te weinig mee naar buiten.”

Flexibel bouwen,
flexibele zorg
“Ook in onze bouwprojecten houden we
rekening met de evoluties. In Sint-Truiden breiden we uit van 65 naar 90 bedden, maar we doen dat op zo’n manier
dat als de vraag naar residentiële zorg
in de toekomst zou dalen, we de infrastructuur anders kunnen inrichten. We
werken met minder steunmuren op cruciale plekken, zodat we kleine ruimtes
kunnen herinrichten tot grote ruimtes
voor een ander doel. Flexibel bouwen
is de toekomst. Zoals we ook onze zorg
flexibel zullen moeten aanbieden. Kijk
naar wat er gebeurt in de sector van
personen met een beperking. Misschien
moeten we onze 25 assistentiewoningen
en onze 90 RVT-bedden wel samenvoegen tot één geheel van 115 plaatsen,
waar ouderen zelf vrij de formule kunnen kiezen die het best bij hen past. Als
hun situatie verandert, hoeven ze dan
niet langer te verhuizen, maar past het
zorgaanbod zich aan. Creativiteit en samenwerking, dat zijn de sleutels voor de
toekomst.”

Campus Melle Pelle:
alle ouderenzorg
onder één dak
“De naam Pelle Melle verwijst naar de
kaders die een collage van foto’s tonen”,
verklapt Roel Eerlingen. “Zo bieden wij
op onze zorgcampus een collage van
zorg aan. We hebben in ons huis her en
der zulke fotokaders gebruikt. Pêle-mêle betekent in het Frans overigens ‘mengelmoes’ of ‘smeltkroes’. Dat zijn wij in
zekere zin ook, met ons totaalaanbod
aan zorg onder één dak.”
Zorgcampus Pelle Melle in Overpelt
bestaat uit:
• het lokaal dienstencentrum,
uitgebaat door de gemeente;
•

het zorgloket ouderen van het
OCMW;

•

wzc Immaculata, dat met dit project
uitgebreid werd van 75 naar 120
wooneenheden, waarvan 10 in
MS-conventie;

•

4 kamers kortverblijf;

•

een dagverzorgingscentrum voor
15 personen (bijzondere erkenning
van 8);

•

een inloophuis dementie, met
mantelzorghuis voor jongdementie;

•

5 assistentiewoningen van de rusthuizen Zusters Augustinessen;

•

68 assistentiewoningen van het
OCMW;

•

80 aanleunwoningen van een
privé-ontwikkelaar.

De zorgcampus beslaat in totaal 5.600
m², waarvan ca. 900 m² van de gemeente
en 4.700 m² van Zusters Augustinessen.
Het VIPA-budget voor uitbreiding van het
woonzorgcentrum en het lokaal dienstencentrum bedroeg 5.4 miljoen euro.

Communicatie

Strategische communicatie in geestelijke gezondheidszorg

“We vertellen te weinig
over de mirakels”
GGZ-voorzieningen voelen de nood aan
professionele communicatie toenemen,
maar hebben hiervoor te weinig handvatten, kennis en middelen. Dat blijkt
uit een gezamenlijk onderzoek van
Zorgnet-Icuro en Zorgcommunicatie.be.
Vooral op het gebied van ‘strategische
communicatie’ voelen GGZ-voorzieningen
zich tekortschieten. Op 25 februari 2016
organiseren Zorgnet-Icuro en Zorgcommunicatie.be een opleiding over het hoe
en waarom van strategische communicatie in de GGZ. Daar wordt ook een template ‘strategische communicatie’ op maat
van de GGZ voorgesteld en toegelicht.
Het onderzoek met de steun van het
Agentschap IWT was erop gericht de
specifieke noden van de sector GGZ op
het gebied van interne en externe communicatie in kaart te brengen en er vervolgens een antwoord op te bieden. Met
een literatuurstudie, een enquête onder
de GGZ-leden van Zorgnet-Icuro en 12
diepte-interviews bij voorzieningen en
andere stakeholders, werd een genuanceerd beeld van de communicatienoden
in de GGZ geschetst.

lieleden, de communicatie met andere
zorgorganisaties en crisiscommunicatie
het hoogst. De grootste uitdagingen en
knelpunten liggen voor de GGZ-organisaties op het gebied van profilering
en strategische communicatie, interne
communicatie, sociale media en andere
online toepassingen, beeldvorming en
crisiscommunicatie.

Bij sommige voorzieningen leidt dat tot
een gevoel van frustratie. “We brengen
vaak de verkeerde boodschappen op de
verkeerde momenten met de verkeerde
mensen.” Of nog: “We moeten ons voor
alles verantwoorden, maar de vele mooie
dingen die we doen, ziet niemand.”

Goede bedoelingen,
weinig achtergrond

Zoomen we dieper in op enkele concrete
thema’s, dan blijkt er een groot besef dat
zeker de online communicatie heel wat
beter kan. “Vraaggerichte zorg vergt een
vraaggerichte website”, zegt iemand. “De
informatie moet meer afgestemd zijn op
wat mensen nodig hebben.” Dat besef
wordt overigens bevestigd door de patiëntenvertegenwoordigers met wie we een
diepte-interview hadden in het kader van
dit onderzoek.

De diepte-interviews zetten een en ander
in een breder perspectief. De algemene
teneur in veel gesprekken met directies
en medewerkers die de communicatie in
GGZ-voorzieningen verzorgen is er één
van: “We nemen het erbij. We hebben
veel goede bedoelingen, maar te weinig
achtergrond.” Het besef dat communicatie
professioneler aangepakt moet worden,
leeft sterk. “We doen te veel ad hoc. Er
ontbreekt een strategie. Ik zou zelfs niet
weten hoe dat eruit ziet, een communicatiestrategie. En ja, dat gebrek aan coherentie ervaar ik als een groot gemis”, vat
een deelnemer het mooi samen.

Verhalen

Een ander heikel thema blijft de aanwezigheid op sociale media. Voor de ene
voorziening is actief zijn op Facebook
en Twitter een evidentie, voor de andere
een ver-van-mijn-bed-show. Opvallend:
GGZ-organisaties die op sociale media

Zowat alle GGZ-voorzieningen vinden communicatie belangrijk tot heel belangrijk. In
zowat twee op de drie organisaties is communicatie ook expliciet een agendapunt op
het directiecomité. Maar veruit de meeste
organisaties hebben geen communicatieplan, wat allicht samenhangt met het feit
dat de meeste GGZ-voorzieningen, anders
dan bijvoorbeeld algemene ziekenhuizen,
geen communicatieverantwoordelijke, laat
staan een communicatiedienst hebben.
Communicatie in de GGZ is iets wat een
directeur, een stafmedewerker of iemand
van het directiesecretariaat ‘erbij neemt’.
Als we peilen naar welke communicatiedomeinen GGZ-voorzieningen zelf als
de belangrijkste naar voren schuiven,
dan scoren interne communicatie, de
communicatie met cliënten en fami-
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Het besef dat communicatie in de GGZ professioneler aangepakt
moet worden, leeft sterk. “We doen te veel ad hoc. Er ontbreekt
een strategie. Ik zou zelfs niet weten hoe dat eruit ziet, een communicatiestrategie. En ja, dat gebrek aan coherentie ervaar ik als
een groot gemis”, vat een deelnemer het mooi samen.
actief zijn, hebben daar goede ervaringen mee.
Eén van de voordelen van sociale media is
de laagdrempeligheid en de mogelijke inzet
ervan voor een correctere beeldvorming.
Want daarover is zo goed als iedereen
het eens: “We vertellen te weinig over de
‘mirakels’ die in de GGZ gebeuren.” De
voorzieningen zijn zich terdege bewust
van hun opdracht om mee het taboe en het
stigma op de geestelijke gezondheidszorg
weg te halen, maar ze worstelen met de
manier waarop dat moet gebeuren. Privacy
is een belangrijk aandachtspunt, maar het
besef wordt breed gedeeld dat privacy geen
excuus mag zijn om zich communicatief
af te sluiten. Verhalen van patiënten en
cliënten kunnen de geestelijke gezondheidszorg dichter bij de mensen brengen
en het taboe helpen doorbreken.

Strategische communicatie
Op basis van alle input heeft Zorgcommunicatie.be een aantal communicatiediensten ontwikkeld op maat van de GGZ.
Veel voorzieningen waren vragende partij

voor een basisopleiding communicatie.
Zorgnet-Icuro organiseert daarom samen
met Zorgcommunicatie.be een studiedag
rond ‘Communicatie voor GGZ-voorzieningen’. De klemtoon van deze studiedag zal
liggen op de specifieke uitdagingen waar
GGZ-organisaties vandaag voor staan (netwerkvorming, profilering, transparantie …),
op het hoe en waarom van strategische
communicatie en op de return on investment van communicatie. De opleiding richt
zich daarom niet alleen op communicatiemedewerkers, maar zeker ook op directies
en bestuurders die vragen hebben over de
zin en de noodzaak van investeren in meer
communicatie. Tijdens de opleiding wordt
een template voorgesteld die op maat van
de GGZ-voorzieningen is ontwikkeld en die
als hefboom kan dienen om werk te maken
van strategische communicatie.
Op basis van de ervaringen op de studiedag
wordt bekeken welke vervolgtrajecten er
nadien kunnen worden ontwikkeld.
Meer informatie over de dienstverlening
van Zorgcommunicatie.be vind je op www.
zorgcommunicatie.be

Opleiding
‘strategische communicatie
voor GGZ-voorzieningen’
25 februari 2016, Gent, Virginie Lovelinggebouw (vlakbij station Gent Sint-Pieters)
Context
• Veranderingen in maatschappelijke verwachtingen;
•

Veranderingen en uitdagingen in de geestelijke gezondheidszorg (o.m. beeldvorming, artikel 107 en Gids kinderen en
jongeren);

•

Veranderingen in communicatie (nieuwe
media, nieuwe verwachtingen).

•

Wat betekenen al deze veranderingen samen voor de communicatie van
GGZ-voorzieningen?

Strategisch communiceren
in de huidige context
• Wat is de ROI van communicatie?
• Hoe kunnen we communicatie strategisch inzetten om onze beleidsdoelstellingen te realiseren?
• Communicatieplanning – voorstelling
van een template communicatieplan
GGZ met toelichting over het
praktische gebruik.
Programma en mogelijkheid tot onlineinschrijving op www.zorgneticuro.be,
rubriek “vorming”
Organisatie: Zorgnet-Icuro i.s.m.
Zorgcommunicatie.be.
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HR-beleid

Arbeidsorganisatie schuift op naar meer zelfsturing

“Meer verantwoordelijkheid leidt
tot meer arbeidsvreugde”
Het Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen koos
enkele jaren geleden voor een nieuw
organisatiemodel met een horizontale
structuur en zelfsturende teams. Het
transitieproces verloopt sindsdien met
vallen en opstaan, maar vooral ook met
veel ‘goesting’. Meer dan ooit is de organisatie overtuigd van haar keuzes. Zopas
verscheen hierover het boek De naakte
waarheid over zelfsturing – een handleiding
voor managers. Op een studiedag op 13
november in Gent vertelde het Wit-Gele
Kruis over zijn ervaringen. De belangstelling vanuit de zorgsector was groot,
ook bij ziekenhuizen en woonzorgcentra.
We peilden bij enkele aanwezigen naar
hun reacties.
De noden in de zorgsector nemen toe, de
middelen zijn beperkt – het verhaal is bekend. Ook de verwachtingen van zorgvragers nemen toe. Omdat organisaties hun
medewerkers niet kunnen blijven vragen
om een tandje bij te steken, zoeken velen
naar creatieve oplossingen, bv. op het gebied van arbeidsorganisatie. Zelfsturende
teams worden dan vaak als mogelijke oplossing naar voren geschoven. Maar hoe
begin je daaraan? Het lijkt geen evidentie
te zijn. Dat was het ook niet voor Wit-Gele
Kruis Oost-Vlaanderen.
“Om eerlijk te zijn: ook wij wisten niet waar
we voor stonden toen we eind 2009 voor het
eerst begonnen na te denken over nieuwe vormen van arbeidsorganisatie. Dat
was toen overigens helemaal niet onze
primaire doelstelling. We voelden dat we
op diverse vlakken dreigden vast te lopen
en we zochten uitwegen. Doordat steeds
meer mensen erin slagen om steeds langer
thuis te blijven wonen, was de druk op onze
zorgmedewerkers de voorgaande jaren
almaar groter geworden. Het aantal patiënten nam zienderogen toe, maar ook de
zorgzwaarte, de mate van specialisatie en
de nood aan samenwerking en coördinatie
stegen voortdurend. Onze zorgmedewerkers zetten zich elke dag met hart en ziel in
voor hun patiënten. Als zij voelen dat ze hun
patiënten niet langer altijd optimaal kunnen

helpen, dan voelen zij zich niet gelukkig.
Het is aan ons, managers, bestuurders
en directieleden, om ervoor te zorgen
dat onze medewerkers de structuur, de
middelen, de ruimte en de bevoegdheden
krijgen om hun opdracht naar behoren te
kunnen uitvoeren”, klinkt het bij Katalien
Dendooven, directeur zorg van Wit-Gele
Kruis Oost-Vlaanderen.
Het Wit-Gele Kruis koos voor een geleidelijke manier van veranderen. “De visie
hebben we samen met de medewerkers
ontwikkeld. Toen het doel duidelijk was,
wisten we meteen dat we de weg ernaar
toe aan de medewerkers moesten overlaten. De manier waarop de transitie verloopt, moet overeenstemmen met hoe we

voortaan willen werken: zoveel mogelijk
zelfsturend. Dat is niet evident. Noch voor
de medewerkers, noch voor de directie.
Het is een leerproces. Ja, ook wij hebben
fouten gemaakt. We zijn het zo gewend
om leiding te nemen en te zeggen hoe het
moet, dat we het bewust moeten afleren.
Dat vraagt tijd en inspanning. We zijn tijdens het proces met zijn allen incompetent
mogen zijn en we zijn samen competent
geworden”, zegt algemeen directeur Katlyn
Colman in het boek.
Met het boek en de studiedag wil het
Wit-Gele Kruis zijn ervaringen delen. Het
boek bevat een stappenplan om de overgang naar een platte organisatiestructuur
met zelfsturing te maken. Het biedt hand-
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Op de studiedag van het Wit-Gele Kruis
Oost-Vlaanderen over zelfsturing was
ook veel belangstellingen vanuit woonzorgcentra en ziekenhuizen.

voegdheid op teamniveau. Wij geven de
teams waar het kan de mogelijkheid om
zichzelf te organiseren en te structureren
binnen bepaalde afgesproken kaders.”
“Dat zorgt ook bij ons voor een hogere
productiviteit en werktevredenheid.
Zopas werden we nog met vzw Pamele
Zorgwerkgever 2015 in de categorie
‘voorzieningen voor personen met een
handicap’. Een duidelijke taakomschrijving
en het benoemen van de bevoegdheden in
het gedeeld leiderschap zijn van cruciaal
belang.”
Toch blijft Dave Dewachtere ook na de
studiedag nog met bedenkingen en vragen
zitten. “Zelfsturende teams ontwikkelen
elk hun eigen cultuur. De vraag is dan of
er plaats is voor diversiteit binnen een
team en hoe je dat kan coachen zodat
iedere werknemer gelijke kansen krijgt.
Of nog: hoe kan je bij zelfsturende teams
productiviteit, performantie en output
meten? En hoe breed zien de teams het
begrip kwaliteitszorg? Het ene team gaat
hierin misschien verder dan een ander
team? Het lijkt me erg belangrijk om alles
duidelijk te definiëren en de teams goed
te coachen. Dat wordt ook bevestigd door
het verhaal van het Wit-Gele Kruis. Hun
teams zijn zelfsturend, maar er is wel een
duidelijk kader en een strikte opvolging
van de resultaten.”
“Ik zie een belangrijke rol voor de coaches
en de directie. Zelfsturende teams moeten
te allen tijde kunnen terugvallen op hun
coach om hen te beluisteren, te adviseren
of bij te sturen. Je kunt en mag je mensen
niet in de steek laten.”

vatten om aan de slag te gaan. Maar hoe
denken andere zorgorganisaties hierover?

Autonomie stimuleren
Een van de aanwezigen op de studiedag
was Dave Dewachtere, stafmedewerker
van Zorggroep Heilig Hart in Kortrijk. “Het
concept van zelfsturing gaat in principe
over gedeeld leiderschap of gedeeld eigenaarschap. Het is een concept waar wij
als Zorggroep Heilig Hart sterk in geloven.
Alleen hangt de praktische invulling af van
de context waarin je werkt. De opdracht
van het Wit-Gele Kruis in de thuissituatie kun je niet vergelijken met die in een
woonzorgcentrum. Toch stimuleren ook
wij de autonomie en de beslissingsbe-
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Zelfsturing in de cultuur
Voor wzc Leiehome in Drongen is het verhaal van het Wit-Gele Kruis herkenbaar.
Stafmedewerker kwaliteit Els Van Kerckhove: “Wij werken al vrij lang met zelfsturende teams in het woonzorgcentrum. Het
concept was voor ons dus niet nieuw, maar
het is altijd boeiend om eens de ervaringen
van anderen te horen. Ook wij kozen voor
een geleidelijke aanpak. Het is een evolutie
die zich ontwikkelt. We hebben bv. wel nog
afdelingsverantwoordelijken, maar hun rol
is sterk veranderd. Vandaag zijn ze vooral
coach van hun team. Het hiërarchische
blijft op de achtergrond aanwezig, maar
in de praktijk zijn de teams zelfsturend,
zeker op inhoudelijk gebied.”

“Herkenbaar in het verhaal van het Wit-Gele Kruis is het belang van een duidelijk
kader. Als dat er is, kun je teams meer
vrijheid geven. Dat werkt heel goed. De
tevredenheid en de betrokkenheid van
onze medewerkers is sterk toegenomen.
Meer verantwoordelijkheid leidt tot meer
arbeidsvreugde. We zijn er als voorziening
ook aantrekkelijker door geworden. En het
allerbelangrijkste: ook de kwaliteit van de
zorg vaart er wel bij.”
“Of zelfsturing voor alle medewerkers
weggelegd is? Het blijft een uitdaging.
Zelfsturing zit voor een stuk al in onze
cultuur ingebakken, maar voor nieuwe
medewerkers is het vaak even wennen. Bij
elk sollicitatiegesprek komen zelfsturing
en de verantwoordelijkheid die hiermee
gepaard gaat expliciet ter sprake. Medewerkers kunnen rekenen op begeleiding
en coaching. Al bij al loopt het vlot en de
resultaten mogen gezien worden.”

Alles staat of valt
met mensen
Ook ziekenhuizen tonen interesse voor
zelfsturing. Eric Podevyn, diensthoofd
personeelsdienst AZ Maria Middelares in
Gent: “Zelfsturende teams installeren is
een hele uitdaging. Het kan maar efficiënt
werken in een sterk uitgebalanceerd team.
Alles staat of valt met de mensen van het
team: hun bereidheid, hun begeestering,
hun inzetbaarheid.”
“Is het een goede zaak voor de patiënt? Dat
lijkt mij af te hangen van in welk team hij
terechtkomt. Alles wordt voor de patiënt
geregeld vanuit het team. Het team heeft
dan ook wel alle informatie nodig op het
juiste moment. Hoe kunnen we dat garanderen?”
“Een andere vraag bij het effectief werken
van een zelfsturend team is de efficiëntie.
Aan alles kleeft een kostenplaatje. Blijft
het op termijn betaalbaar en waar trekt
men de grens? In ziekenhuizen werkt men
multidisciplinair. Uiteindelijk moet er wel
iemand de beslissing nemen. Ook de vraag
naar de verantwoordelijkheid speelt een
rol in dit verhaal.”
“Ik vind dit heel boeiende evoluties, maar
ik kijk nu al uit naar een grondige evaluatie van zo’n initiatief, bv. na verloop van
een jaar.”

zorg
verhaal
v/h jaar

LAST CALL

Doe mee en win €10.000!

Rode Kruis-Vlaanderen en Dag van de Zorg organiseren in samenwerking met het Leuvens Instituut voor
Gezondheidszorgbeleid het ‘Zorgverhaal van het jaar’.
Elke voorziening die deelneemt aan Dag van de Zorg
2016 kan exclusief aan deze wedstrijd deelnemen.
Op dinsdag 15 maart 2016 wordt de laureaat tijdens
het Dag van de Zorgcongres bekendgemaakt. Het
‘Zorgverhaal van het jaar’ ontvangt een geldprijs van
€10.000 om het project verder uit te bouwen.
www.rodekruis.be/zorgverhaal
www.dagvandezorg.be

We zijn op zoek naar inspirerende verhalen van
kleine en grote organisaties die zich elke dag met
veel goesting inzetten om de beste zorg te bieden
aan cliënt, patiënt of bewoner. Een structurele
samenwerking met andere zorgactoren en een
focus op innovatie zijn een extra troef.
Het ‘Zorgverhaal van het jaar’ staat model voor
kwaliteitsvolle zorg: doeltreffend en doelmatig,
tijdig en veilig, met een meerwaarde voor de
patiënt.
Doe mee aan onze award! Ga snel naar www.rode
kruis.be/zorgverhaal en dien uw zorgverhaal in voor
21 december. We zijn benieuwd naar jullie bijdrage.
Veel succes!

Een
wakkere
kijk op zorg.
KBC blijft investeren in een wereld vol
verandering. Als sectorspecialist zijn we
daarom graag uw partner in al uw
bank- en verzekeringszaken.

KBC Social Profit staat
voor u klaar.

