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Recent heeft alweer een aantal Bekende 
Vlamingen de moed gehad om te getui-
gen over een psychische problematiek 
bij zichzelf of bij iemand die hen nauw 
aan het hart ligt. Schrijvers, artiesten, 
journalisten, politici en andere openbare 
figuren helpen het taboe op geestelijke 
gezondheid wegnemen. Dat steeds meer 
BV’s dat ook met volle overtuiging doen, 
is erg bemoedigend voor zowel cliënten 
als zorgverstrekkers in de sector.

Uiteraard moeten ook de overheid en de 
sector zelf hierop blijven inzetten. Ie-
dereen heeft er belang bij dat psychisch 
welbevinden, zich goed in zijn vel voelen 
en geestelijke gezondheidszorg zonder 
schroom bespreekbaar zijn. Alleen zo 
kunnen we kinderen, jongeren en vol-
wassenen in nood tijdig en op de juiste 
manier helpen.

Ook de organisatie en de aanpak van de 
geestelijke gezondheidszorg moet zonder 
taboes en zonder muurtjes bespreekbaar 
zijn. Meer dan ooit is immers duidelijk dat 
geestelijke gezondheid een breed maat-
schappelijk fenomeen is, dat aan alle 
domeinen van onze samenleving raakt: 
volksgezondheid en welzijn uiteraard, 
maar ook onderwijs, economie, werk, wo-
nen, cultuur, jeugd, gelijke kansen, vrije 
tijd enzovoort. Willen we een goed gezond-
heidsbeleid, dan moeten we resoluut de 
kaart van een integrale aanpak trekken.

Geestelijke gezondheid is geen randfe-

nomeen. Mentaal welbevinden raakt de 
kern van ons mens-zijn, het is de motor 
van elk mensenleven. Cijfers tonen echter 
aan dat die motor steeds vaker hapert. Dat 
gaat ten koste van het individu in de eerste 
plaats, maar het raakt ook de samenleving 
in haar hart.

Met het congres Open Minds van 26 en 
27 mei aanstaande, wil Zorgnet-Icuro zijn 
steentje bijdragen tot maatschappelijke 
bewustwording. We blikken er samen met 
u tien jaar vooruit. Hoe zal de samenleving 
er in 2026 uitzien? Wat zal er nodig zijn om 
ons dan psychisch weerbaar te maken? 
Met Open Minds willen we de uitdaging 
aangaan om de juiste antwoorden uit 
te werken. Internationale en nationale 
topsprekers bieden er een referentie-
kader om de broodnodige paradigmashift 
echt vorm te geven. Hoe kunnen we in 
de samenleving beter zorg dragen voor 
ons mentaal welbevinden? Hoe brengen 
we persoonsgerichte zorg innovatie in 
praktijk? Hoe creëren we een positieve 
dynamiek voor een nieuwe geestelijke 
gezondheidszorg?

Het congres wordt voorbereid in overleg 
en in nauwe samenwerking met alle be-
trokken actoren en domeinen. Het richt 
zich ook tot een heel brede doelgroep, 
met name iedereen die zich met een Open 
Mind wil inzetten voor de geestelijke ge-
zondheid van de toekomst: medewerkers 
en beleidsmakers uit de zorgsector, maar 
zeker ook uit alle andere domeinen (on-

EDITORIAAL

Open Minds
derwijs, wonen, werk, welzijn, cultuur…). 
We verwelkomen zowel professionals 
als gebruikers, families en vrijwilligers… 
Kortom iedereen die begaan is met de 
toekomst van de geestelijke gezondheid 
in Vlaanderen.

Teken mee aan de nieuwe rode draad voor 
de zorg voor geestelijke gezondheid. Alle 
informatie op www.openmindscongres.be

Ik hoop u talrijk te mogen begroeten.

Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder
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In4care is een ledenorganisatie en innovatieplatform voor en 
door de zorgsector: ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, 
ouderenzorg, zorg voor personen met een beperking, jeugdzorg 
en kindzorg.

De organisatie is ontstaan uit het vroegere Partezis. In 2011 
werden diens activiteiten doorgeschoven naar bedrijven (Xper-
this, Corilus-CMS, Certacc en 3M); de middelen die Partezis 
historisch opbouwde, worden nu opnieuw geïnvesteerd in de 
zorgsector via In4care.

De focus ligt op 4 kerndoelstellingen: 
1. Innoveren: vanuit een concrete probleemstelling of vraagge-

dreven opportuniteit van een collectief van zorgvoorzieningen 
zoeken naar innovatieve oplossingen.

2. Interfacen: een interface zijn voor partners in de bedrijfs- en/
of academische wereld, die onze projecten (helpen) realiseren. 

3. Incuberen: de omslag maken van succesvolle proof of con-
cept-projecten naar succesvolle ondernemingen door de inzet 
van een geïntegreerd pakket aan diensten.

4. Investeren: aanwenden van de historisch opgebouwde mid-
delen als hefboom om bijkomende financieringsbronnen 
aan te spreken.

Samenwerking tussen In4Care  
en Zorgnet-Icuro
Zorgnet-Icuro en In4Care hebben een strategische samenwerking 
opgezet waarbij de twee organisaties elkaar willen versterken 
om de actuele behoeften binnen de zorgsector aan te pakken 
door middel van innovatie.
 
Concreet wordt gewerkt aan:
1. Nieuwe zorgorganisatiemodellen;
2. Innovatieve zorg- en zorgondersteunende processen;
3. Wendbare zorgorganisaties;
4. ICT voor de zorg;
5. Zorgtechnologie.
 
Zorgnet-Icuro zetelt in de raad van bestuur van het innovatie-
platform en levert tevens de coördinator van de Adviesraad aan.
 

MAAK KENNIS MET INNOVATIEPLATFORM IN4CARE IN UW PROVINCIE!

In een notendop…

In4Care op kruissnelheid
De projecten binnen In4Care worden opgedeeld in drie catego-
rieën: technologische ontwikkelingsprojecten, hefboomprojecten 
en projecten rond innovatieve zorgorganisatiemodellen.

U kunt uw project op elk moment indien bij In4Care (open call 
systeem). Projecten kunnen bottom-up (vanuit de voorzienin-
gen) worden gelanceerd of top-down (vanuit de noden die de 
sector aangeeft via de koepel, e-health…). De expertencomités 
zijn operationeel en een eerste lichting projectvoorstellen pas-
seerde inmiddels de revue. Met een innovatiemanager en een 
projectmanager aan boord is In4care er nu helemaal klaar voor.
 
Maak kennis via ‘In4Care on Tour’
U kunt in uw eigen provincie kennismaken met In4Care, zijn 
medewerkers en de eerste projecten. Daarnaast krijgt u hier 
ook ruimschoots de gelegenheid om uw input en noden ken-
baar te maken. Het zijn immers de zorgvoorzieningen die de 
gemeenschappelijke agenda en bestemming van het platform 
aansturen.

Doelgroep? In de eerste plaats directieleden van ziekenhuizen 
en voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg, oude-
renzorg, zorg voor personen met een beperking, jeugdzorg en 
kindzorg. Daarnaast is ook iedereen welkom die met innovatie 
in de zorgsector bezig is.

Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt:

•	 Concertgebouw Brugge op 13/04 om 16u  
www.in4care.be/agenda/tour-brugge

•	 Aula Schaubroeck Nazareth op 14/04 om 15u  
www.in4care.be/agenda/tour-nazareth

•	 ALM Berchem op 20/04 om 15u  
www.in4care.be/agenda/tour-berchem

•	 PXL Congres Hasselt op 21/04 om 15u  
www.in4care.be/agenda/tour-hasselt

© http://www.in4care.be 
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“Wat doe jij voor werk?”  is een vraag die mensen vaak stellen 
wanneer ze met elkaar kennismaken. Het illustreert hoe be-
langrijk werk is in onze maatschappij en hoe graag mensen aan 
het werk – of minstens zinvol bezig – willen zijn.

Toeleiding naar werk, en bij uitbreiding naar zinvolle (arbeids)
matige activiteiten, moet dan ook een wezenlijk onderdeel vor-
men in het hulp- en ondersteuningspakket voor mensen met 
een zorgvraag die verder afstaan van de arbeidsmarkt. Hetzelfde 
geldt voor scholen die jongeren voorbereiden richting arbeids-
markt en scholen voor buitengewoon onderwijs in het bijzonder. 

Op het terrein zijn de voorbije jaren heel wat initiatieven en 
projecten opgestart om aansluiting te vinden tussen de actoren 
in de sector werk en de welzijns-, zorg- en onderwijssector. We 
zijn bezig met dezelfde jongeren en volwassenen maar spreken 
vooralsnog onze eigen, sectorspecifieke taal.

In het kader van herstel en vermaatschappelijking in welzijn 
en zorg doet de International Classification of Functioning (ICF) 
meer en meer zijn intrede. Dit classificatiesysteem beschrijft 
het  functioneren van mensen op basis van hun sterktes en 
beperkingen. Door deze focus heeft dit systeem het potentieel 
om een gedeelde WERK-Zorg -TAAL te worden tussen verschillende 
sectoren en professionals. 

Vanuit het beleidsdomein werk werd een vertaalslag gemaakt 
van het brede ICF-classificatiesysteem naar een toepasbaar 
instrument, weliswaar in eerste instantie met een focus op 
de toeleiding naar werk. Wanneer in de toekomst het decreet 
werk- en zorgtrajecten wordt uitgevoerd zal ICF een taal wor-
den die meerdere treden van de participatieladder met elkaar 
verbindt en omspant. 

Om deze ontwikkeling te ondersteunen nemen het Vlaams 
Welzijnsverbond, Zorgnet-Icuro en  VDAB en GTB samen het 
initiatief om trajectbegeleiders te ondersteunen in hun onder-
linge communicatie op basis van ICF. 

STUDIEDAGEN 

ICF- een -TAAL?werk
zorg

Als voorbereiding op deze studiedagen zijn we alvast op stap 
gegaan met 10 concrete duo’s van trajectbegeleiders werk – 
GGZ/VAPH/BuSo. Deze eerste ervaringen willen we zeker met 
u delen op deze studiedag.

Waar en Wanneer?
Dezelfde studiedag wordt tweemaal georganiseerd:
Op donderdag 28 april 2016 in Leuven 
Op dinsdag 10 mei 2016 in Gent

Doelgroep?
De studiedag richt zich naar directie en stafleden (voormid-
daggedeelte) en (traject)begeleiders (de hele dag) van voor-
zieningen uit de welzijns- en gezondheidssector en scholen in 
het buitengewoon onderwijs. die zich (willen) toeleggen op het 
ondersteunen van mensen met een wens naar arbeid in hun 
traject naar alle soorten van arbeidsmatige activiteiten.

Programma
Tijdens de voormiddag van deze studiedag verkennen we het 
ruime kader van de ICF en de voordelen als WERK-TAAL voor 
zowel cliënten als begeleiders. In de namiddag gaan we per 
sector concreet aan de slag met de inhoud van de ICF en reiken 
we concrete werkwijzen aan om lokaal een samenwerking tus-
sen de voorzieningen en scholen enerzijds en de actoren werk 
anderzijds op te zetten op basis van deze ICF.

Meer informatie en inschrijvingen via www.zorgneticuro.be 
(vorming -> onze opleidingen) Inschrijven kan tot 21 april 2016.
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INTERVIEW

Samen met Welzijn is het departement 
Onderwijs goed voor 22 miljard euro 
of 55% van de Vlaamse begroting. Bo-
vendien hebben onderwijs, welzijn en 
zorg heel wat raakvlakken: de zorgop-
leidingen, de aandacht voor het fysieke 
en psychische welzijn van kinderen en 
jongeren, gezondheidseducatie, de sa-
menwerking van de Centra voor Leer-
lingenbegeleiding met de geestelijke 
gezondheidszorg, EHBO in de basis-
opleiding enzovoort. Redenen genoeg 
dus voor een bezoek aan de immer goed-
lachse minister Hilde Crevits.

Het kabinet van de minister van Onderwijs 
zetelt in het Consciencegebouw, vlakbij 
het Noordstation en op een boogscheut 
van het kabinet van Welzijn, Volksgezond-
heid en Gezin. Beide CD&V-ministers ken-
nen elkaar goed, hoewel de ene uit het 
verre Limburg en de andere uit het verre 
West-Vlaanderen komt.

Hilde Crevits: Het is een voordeel dat bei-
de departementen bij één partij zitten. Ik 
pleeg geregeld overleg met collega Jo 
Vandeurzen, want Welzijn en Onderwijs 
hebben veel raakvlakken. Onderwijs gaat 
over kennis, bezieling, talentontwikke-
ling en het bijbrengen van attitudes en 
vaardigheden. Om elke jongere de kans 
te geven zijn talenten optimaal te ont-
plooien, investeren we in de kwaliteit van 
het onderwijs.

Ik heb een grote waardering voor jonge-
ren die voor een zorgopleiding kiezen. 
Ik ben in mijn familie een paar keer met 
kanker geconfronteerd en dan stijgt de 
waardering voor de zorgsector alleen 

INTERVIEW MET MINISTER HILDE CREVITS

“Laat ons zoveel mogelijk  
meerwaarde halen uit extra jaar 

verpleegkunde”
maar. Door de vergrijzing zullen we veel 
goed opgeleide jongeren in de zorg nodig 
hebben, op alle niveaus.

De studierichting zorgkundige is een van 
de zeven proefprojecten in het kader van 
de vernieuwing van het duaal leren, zeg 
maar leren en werken. Hiermee gaan we 
in op de vraag vanuit de maatschappij om 
jongeren de kans te geven om naast een 
brede vorming ook ruime ervaring op de 
werkvloer op te doen. We organiseren 
dit samen met het VIVO (Vlaams Instituut 
voor Vorming en Opleiding in de social 
profit). Vanaf 1 september 2016 zal het 
traject tot zorgkundige in een aantal scho-
len en in samenwerking met een aantal 
zorgvoorzieningen, duaal worden aange-
boden. We streven ernaar om ongeveer 
60% van het leertraject op de werkvloer 
te laten plaatsvinden.

De zorgsector is trouwens vandaag al een 
belangrijke sector op het vlak van alterne-
rend leren, met name dan de richting perso-
nenzorg in het deeltijds beroepssecundair 
onderwijs (DBSO). Positief is dat ongeveer 
80% van de bijna duizend leerlingen in dat 
systeem werk hebben. Voor vier op de tien is 
dat een betaalde job in een zorgvoorziening. 
De sector levert hier mooie inspanningen. 
Toch lukt het niet om voor alle leerlingen 
met een zorgopleiding in het DBSO betaalde 
tewerkstelling te vinden. Dat komt onder 
meer omdat in de zorgsector ook het aantal 
stagiairs hoog ligt en omdat de regelge-
ving niet altijd goed afgestemd is op deze  
DBSO-studenten. We moeten hier bijsturen.

In het kader van duaal leren willen we de 
jongeren in elk geval een duidelijk statuut 
geven, rekening houdend met de speci-

fieke situatie van de zorgopleidingen. Het 
proefproject biedt hiervoor ruimte. Samen 
met het onderwijs én met de zorgsector 
zullen we goede afspraken maken over 
de invulling en de organisatie. 

Bachelor verpleegkunde  
naar vier jaar
Op 1 september 2016 verandert ook de 
bacheloropleiding verpleegkunde ingrij-
pend. De opleiding duurt voortaan vier 
jaar in plaats van drie. Een goede zaak?
Als ik eerlijk mag zijn: het was voor mij 
geen gemakkelijke beslissing om de 
studietijd voor verpleegkundige op vier 
jaar te brengen. De evaluaties van de op-
leidingen verpleegkunde zijn altijd goed 
geweest. Maar door Europese regelgeving 
moest het aantal uren stage uiterlijk tegen 
volgend schooljaar drastisch omhoog. 
Daarom wordt de opleiding met een jaar 
verlengd. Laat ons hier dan ook zoveel 
mogelijk meerwaarde uit halen, zodat het 
voor alle betrokkenen zinvol is.

Het vierde jaar wordt voor de helft een 
stagejaar, met een formule van con-
tractstages. Via een contractstage kan 
de verpleegkundige in opleiding al iets 
verdienen en kunnen we de stageplaatsen 
ook veel breder over alle domeinen van 
de gezondheidszorg spreiden. Tegelijk 
willen we zoveel mogelijk de inhoud van 
de bestaande bachelor-na-bachelor-
opleidingen integreren in de vierjarige 
opleiding. Daar waar verdere speciali-
satie nodig is, kan dit nog onder de vorm 
van een postgraduaat in overleg met de 
sector worden aangeboden. We werken 
dus op twee domeinen: het verbreden en 
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verdiepen van de algemene kennis én het 
verdiepen van de praktijkervaring door de 
contractstages. De modaliteiten worden 
op dit ogenblik uitgewerkt. Dat is niet zo 
eenvoudig, omdat naast Onderwijs ver-
schillende overheden en departementen 
betrokken zijn: op Vlaams niveau Welzijn 
en Werk, op federaal vlak Volksgezond-
heid en Werk. We moeten over alle ele-
menten de violen stemmen, bijvoorbeeld 
over de beroepstitels en de aanvullende 
toelagen, wat federale materie is. Hier-
voor is een taskforce opgericht en het 
overleg verloopt goed.

Wie zal de contractstages betalen?
Het lijkt me evident dat dat de zorg-
voorzieningen zullen zijn. Zij zullen een 
contract moeten sluiten met de student 
verpleegkunde in opleiding. Vaak leiden 
contractstages tot vaste tewerkstelling.

Zullen er voldoende goede stageplaatsen 
zijn? Dat is vandaag al niet evident?
Het wordt even aanpassen aan de nieuwe 
situatie, maar de zorgvoorzieningen 
snakken naar goed opgeleide 
verpleegkundigen. Contractstages zijn 
ook niet uitzonderlijk. 

Wat betekent de verlenging van de ba-
cheloropleiding voor de opleiding ver-
pleegkunde HBO5? De kloof zal alleen 
maar groter worden?
In Vlaanderen hebben we de rijkdom van 
een sterke HBO5-opleiding verpleegkunde 
én een professionele bacheloropleiding 
verpleegkunde. De complementariteit 
van beide moet blijven bestaan. Voor veel 
jongeren is een HBO5-opleiding een goede 
springplank. We mogen deze instroom 
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niet droogleggen. Samen met de sector 
bekijken we hoe de HBO5-opleiding zich 
ten overstaan van de Europese richtlijn 
kan positioneren. Ook hier ligt de uit-
daging in het aantal uren stage en een 
aantal inhoudelijke en theoretische com-
ponenten die een volwaardige plaats in 
de opleiding dienen te krijgen. Ook hier-
omtrent is een taskforce aan het werk.

De Vlaamse overheid probeert al enkele 
jaren om ook jongens en jongeren met 
een allochtone achtergrond naar de 
zorg te leiden. Dat gaat met wisselend 
succes?
De jongens zijn in elk geval aan een in-
haalbeweging bezig. Nieuwe richtingen 
als zorgtechnologie kunnen daaraan nog 
een extra impuls geven. Wat allochtone 
jongeren betreft, gaat het wat moeiza-
mer. Het fascineert me hoe dat komt. 

Speelt ook de positie van meisjes in al-
lochtone gezinnen hierbij een rol? Bij 
ons is het normaal dat zowel jongens als 
meisjes uit werken gaan. De gelijkheid 
tussen man en vrouw is een belangrijk 
aspect van onze samenleving. Hier is 
nog werk aan de winkel. ‘Tutoringprojec-
ten’ die jonge allochtonen aanzetten om 
voor hoger onderwijs te kiezen kunnen 
hierin een verschil maken. Ik denk dat 
we ook op het gebied van oriëntering 
nog een tandje kunnen bijsteken. Ik wil 
een oriënteringsproef die peilt naar de 
interesses van de jongeren en tegelijk het 
onderwijsaanbod beter bekend maakt. 
Veel jongeren kennen te weinig de vele 
mogelijkheden, ook van de zorgoplei-
dingen. Nog dit schooljaar ontwikkelen 
we een oriënteringsproef voor vijfde-
jaarsstudenten. We zullen starten met 
een proefgroep en de proef gaandeweg 
verder uitrollen. Het kan voor jongeren 
ook een kapstok zijn om met hun ouders 
in dialoog te gaan.

Maar al bij al scoort de instroom voor 
de zorgopleidingen vandaag heel goed, 
zowel kwantitatief als kwalitatief.

School geen plek  
voor therapie
Begin dit schooljaar werd het M-decreet 
ingevoerd, dat meer inclusie moet 
realiseren in de scholen. Hoe staat het 
daarmee?
Ik beken, ik heb geregeld wakker gelegen 
van het M-decreet. Het is moeizamer ge-
gaan dan ik verwacht had. Het decreet is 
door mijn voorganger (Pascal Smet van de 
sp.a, red.) vormgegeven. Ik heb meteen 
een aantal bijsturingen gedaan. Ik wil 
dat we het M-decreet zorgzaam invoe-
ren. Positief is de focus op wat een kind 
kan en niet op wat het niet kan. Maar het 
buitengewoon onderwijs zal altijd zijn nut 
blijven hebben voor kinderen die extra 
zorg nodig hebben.

De maanden voor de invoering heb ik 
middelen vrijgemaakt om de ervaring 
van 180 mensen uit het buitengewoon 
onderwijs te laten delen in het gewoon 
basisonderwijs. Dat was niet voorzien in 
het oorspronkelijke decreet, maar het was 
wel nodig. De expertise van het buiten-
gewoon onderwijs stroomt nu door naar 
het gewoon onderwijs. Leerkrachten van 
het buitengewoon onderwijs zetten hun 
ervaring vaak in voor verschillende scho-
len in het gewoon basisonderwijs, waar 
ze samen met de leerkracht lesgeven.

Een onverwacht effect was de daling van 
het aantal GON-begeleidingen voor kinde-
ren met leerbeperkingen. Allicht door de 
strenge criteria in het M-decreet waren 
er in oktober 2015 715 leerlingen minder 
met recht op GON-begeleiding. Dat was 
niet de bedoeling en daarom heb ik het 
aantal GON-uren bevroren op het niveau 
van 2014. Vandaag hangt GON-begeleiding 
af van een medisch attest. Zo komt het dat 
een kind met ASS bijna automatisch GON 
krijgt, maar een kind met dyspraxie dat 
dezelfde behoeften heeft, niet. Dat moet 
veranderen. Niet het medisch attest mag 
de norm zijn, wel de onderwijsbehoeften 
van het kind.

Een goede opvolging van het M-decreet 
blijft nodig, altijd in het belang van het 
kind. Ik zal blijven bijsturen. De reacties 
zijn vandaag overigens gemengd. Zowel bij 
leerkrachten als bij ouders heb je voor- en 
tegenstanders. Het buitengewoon onder-
wijs blijft voor sommige kinderen de beste 
optie. De Centra voor Leerlingenbegelei-
ding (CLB’s) hebben hier een belangrijke 
opdracht. Hoezeer ze soms ook onder druk 
staan, zij leveren over het algemeen heel 
mooi werk. Ik heb vertrouwen in hun ex-
pertise en werk goed met de CLB’s samen.

Kan ook expertise vanuit de geestelijke 
gezondheidszorg ingezet worden?
We moeten erover waken dat scholen 
scholen blijven. De ondersteuning moet 
vooral gefocust zijn op het pedagogische 
handelen en onderwijskundige vragen van 
leerkrachten. Een leraar vangt wel signa-
len op, legt zijn of haar oor te luisteren en 
kan doorverwijzen naar de CLB’s indien no-
dig. De CLB’s kunnen de verbinding leggen 
met de geestelijke gezondheidszorg. Zo 
worstelen nogal wat leerkrachten met ge-
dragsproblemen bij kinderen en jongeren. 

Draagvlak creëren
Ondertussen wordt ook nagedacht over 
de eindtermen in het onderwijs. Zal hier-
in voldoende aandacht zijn voor gezond-
heid en psychisch welzijn van kinderen 
en jongeren? Vlaanderen kampt nog al-
tijd met hoge suïcidecijfers. Bovendien 
vereisen de vermaatschappelijking van 
de zorg en het empoweren van mensen 
meer dan ooit een basiskennis gezond-
heidszorg en health literacy.
Het debat in het Vlaams Parlement over 
de eindtermen is gestart; ook elke burger 
en elke organisatie krijgt de kans om zijn 
zeg te doen via onsonderwijs.be. Ik wil 
hierop niet vooruitlopen. Maar voor mij 
is de essentie van onderwijs net om de 
psychische draagkracht van kinderen en 
jongeren te versterken. Kennis, vaardig-
heden en attitudes bijbrengen, vergroot 
de psychische draagkracht.

Minister Hilde Crevits: “Veel jongeren kennen te 
weinig de vele mogelijkheden, ook van de zorg-
opleidingen. Nog dit schooljaar ontwikkelen we 
een oriënteringsproef voor vijfdejaarsstudenten.”
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Aandacht voor een gezonde levensstijl en 
een basiskennis over gezondheidszorg, 
zowel fysiek als sociaal-emotioneel en 
psychisch, zit in de vakoverschrijdende 
eindtermen. Op de website www.gezonde-
school.be van het expertisecentrum VIGeZ 
(Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie 
en Ziektepreventie, red.) vinden scholen 
hiervoor praktische tools en documen-
tatie. Het is belangrijk dat kinderen en 
jongeren een goed evenwicht vinden tus-
sen werk, ontspanning en slaap, maar dat 
is heel moeilijk aan te leren. Wat we wel 
kunnen, is leerlingen leren omgaan met 
fouten maken. Werken met de sterktes 
van elk individu, in plaats van te focussen 
op de zwaktes. Het is ook de basisfiloso-
fie van het M-decreet om jongeren uit te 
dagen op hun krachten. De schoolcultuur 
speelt hierin een belangrijke rol.

Verder hecht ik veel belang aan EHBO op 
school en het aanleren van reanimatie-
technieken. We hebben een rondetafel-
gesprek hierover georganiseerd en de 
website www.onderwijs.vlaanderen.be/

ehbo-op-school gelanceerd. Mijn doel is 
dat elke jongere de middelbare school 
verlaat met een minimum aan kennis 
en vaardigheden voor levensreddende 
handelingen. Ik ben blij dat hiervoor een 
groot draagvlak is. In oktober 2016 vindt 
ook een symposium over EHBO op school 
plaats, wat mee wordt voorbereid door de 
faculteiten Onderwijs én Geneeskunde van 
de universiteiten van Gent en Antwerpen.

Gezondheid hoeft voor mij geen eindterm 
op zich te zijn, maar moet ingebakken zit-
ten in het totaalplaatje van de school. Niet 
alleen in de educatie, maar bijvoorbeeld 
ook in de infrastructuur. Het volstaat niet 
om kinderen te leren dat ze minstens een 
liter water per dag moeten drinken als 
er geen drinkbaar water ter beschikking 
is op school.

En frisdranken kunnen beter gebannen 
worden?
We kiezen voor een uitdoofscenario, maar 
ik wil dat niet van bovenaf opleggen. We 
moeten hiervoor een draagvlak creëren, 

de leerlingen en hun ouders laten na-
denken en op een participatieve manier 
samen met de leerkrachten beslissin-
gen laten nemen. Het moet een gedragen 
keuze van alle betrokkenen zijn. In het 
basisonderwijs zijn de scholen al fris-
drankvrij en ook meer en meer secun-
daire scholen gaan die weg op. Voeding 
in het algemeen verdient trouwens ook 
onze aandacht. Sommige scholen vragen 
concrete aanbevelingen voor evenwichtige 
schoolmaaltijden en samen met mijn col-
lega Jo Vandeurzen bekijk ik welke maat-
regelen nodig zijn. Ik ben het trouwens 
ook helemaal niet eens met de stelling 
dat een school niet aan armoedebeleid 
moet doen. Het is de taak van de school 
om er mee over te waken dat kinderen 
voldoende gezonde voeding krijgen en 
waar nodig het CLB in te schakelen. Ik 
zal me daarvoor blijven inzetten.
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DEBAT

In april 2014 werd het decreet ‘Werk- en 
zorgtrajecten’ goedgekeurd. Het decreet 
was gebaseerd op een conceptnota met 
een breed draagvlak van alle betrokken 
sectoren: Welzijn, Werk en de Sociale 
Economie. Het biedt een kader voor de 
ondersteuning van mensen die nood 
hebben aan begeleiding op het gebied 
van Werk én van Welzijn. Jammer ge-
noeg blijft het decreet tot vandaag dode 
letter. De uitvoeringsbesluiten laten op 
zich wachten en ondertussen worden 
bestaande initiatieven als Tender Active-
ringsbegeleiding en Doorstroom Arbeids-
zorg geleidelijk aan afgebouwd. Komt 
daar nog bij dat ook de provincies hun 
middelen voor Welzijn verliezen, waar-
mee de steun voor arbeidszorg ook uit 
die hoek wegvalt. De arbeidszorgcentra 
staat het water ondertussen aan de lip-
pen. De GGZ-netwerken willen graag hun 
steentje bijdragen in het kader van hun 
opdracht ‘psychosociale rehabilitatie’, 
maar het ontbreekt hen aan een kader 
en bijhorende hefbomen. Het gevolg is 
dat een groeiende groep van mensen die 
voor de VDAB ‘niet toeleidbaar’ zijn uit 
de boot dreigen te vallen. Een oplossing 
is dringend nodig, zo blijkt uit een debat 
met alle betrokken sectoren.

“Het decreet kwam er mee op initiatief 
van de VDAB”, vertelt Sofie Vandemar-
liere. “Veel langdurig werkzoekenden 
kampen immers niet alleen met een ar-
beidsgerelateerde problematiek, maar 
ook met welzijnsproblemen. In de Ten-
der Activeringsbegeleiding (TAZ) werken 
Welzijn en Werk al samen, maar er is een 
structurele aanpak en oplossing nodig. De 
VDAB is dus zeker vragende partij voor 

WERKVELD KLAAGT STILSTAND AAN IN DECREET WERK- EN ZORGTRAJECTEN

“Is arbeidszorg dan  
voor niemand een prioriteit?”

Deelnemers aan het debat
•	 Dirk Michiels, coördinator activering van 

Bewust en coördinator van arbeidszorg-
centrum Het Heft in Sint-Truiden

•	 Koen Demuynck, netwerkcoördinator 
Accolade | netwerk geestelijke  
gezondheidszorg regio Ieper-Diksmuide, 
bestuurder arbeidszorgcentrum 
Stuurkracht 2 in Ieper en voorzitter vzw 
STAM. Steunpunt activering op maat 
(West-Vlaanderen)

•	 Sofie Vandemarliere, team gespecia-
liseerde klantenwerking van de VDAB

•	 Jos Wouters, stafmedewerker Gebrui-
kersoverleg Handicap, Chronische Ziekte 
en Arbeid en lid van de Commissie diver-
siteit van de SERV (Sociaal-Economische 
Raad van Vlaanderen)

•	 Yves Wuyts, stafmedewerker Zorg-
net-Icuro voor psychiatrische zieken-
huizen, psychiatrische verzorgingste-
huizen en beschut wonen (doelgroep 
volwassenen) en sociale inclusie

de uitwerking van het decreet werk- en 
zorgtrajecten.”

“Ook vanuit de Commissie diversiteit van 
de SERV was er een advies over arbeids-
zorg, dat heel breed ging en onder meer 
de geestelijke gezondheidszorg, de sociale 
werkplaatsen en de zorgboerderijen be-
trok”, weet Jos Wouters. “Er was al jaren 
sprake van een conceptnota. Uiteindelijk is 
die er in 2012 gekomen, in een samenwer-
king van Welzijn en de Sociale Economie.”

“Dat was net het vernieuwende aan dit 
verhaal: dat de conceptnota vanuit de 
diverse stakeholders vorm heeft gekre-
gen”, zegt Yves Wuyts. “Daaruit is dan een 
regelgevend kader ontstaan, dat tot het 
decreet heeft geleid. Het is met andere 
woorden bottom-up gegroeid en het heeft 
een groot draagvlak bij alle betrokkenen.”

“Het verhaal van arbeidszorg bestaat 
natuurlijk al veel langer, maar voor het 
eerst krijgt het in het decreet een plaats 
in het geheel van de zes stappen op de 
participatieladder: van contacten beperkt 
tot de huiselijke kring (stap 1), over sociale 
contacten buitenshuis (stap 2), arbeids-
matige activiteiten onder begeleiding 
met welzijns- en zorgbegeleiding (stap 
3), tijdelijke activerende trajecten (stap 
4), tot betaald werk met ondersteuning 
(stap 5) en betaald werk in het gewone 
economische circuit (stap 6). Op stappen 3 
en 4 vinden de beleidsdomeinen Werk en 
Welzijn elkaar. De Tender Activeringsbe-
geleiding zit bijvoorbeeld op trede 4. Dit 
kader wordt meer en meer gebruikt en 
het decreet had hieraan invulling moeten 
geven”, legt Koen Demuynck uit.
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Aan hun lot overgelaten
“Het punt is dat het Vlaamse beleid te veel 
focust op trede 4: de tijdelijke activerende 
trajecten. Nochtans zit de grootste groep 
mensen met een nood aan ondersteuning 
op trede 3. Die mensen kunnen arbeid ver-
richten, maar alleen onder begeleiding 
van zorg- en welzijnswerkers. Voor trede 
3 en 4 samen gaat het om circa 6.800 ar-
beidszorgmedewerkers in Vlaanderen. Een 
kwart van hen slaagt erin om door te stro-
men naar het vrijwilligerswerk of naar een 
of andere vorm van betaalde arbeid. Maar 
drie kwart blijft op trede 3. Deze mensen 
worden vandaag door het ontbreken van 
de uitwerking van het decreet aan hun lot 
overgelaten”, meent Koen Demuynck.

“Alleen het departement Werk investeert 
nog een beetje in die grote groep”, beaamt 
Dirk Michiels. “Maar eigenlijk is het het 
beleidsdomein Welzijn dat zich om deze 
mensen moet bekommeren.”"Wie in aan-
merking komt voor tijdelijke activerende 
trajecten (stap 4) wordt begeleid door een 
casemanager Werk en een casemanager 
Zorg. Samen gaan die voor maximaal 18 
maanden aan de slag, met als doel door 
te stromen naar betaald werk. Trede 4 
wordt als een springplank gezien en is 
gericht op doorstroming naar reguliere 
arbeid. In die mensen zit groeipotentieel. 
Voor wie daarentegen op trede 3 wordt 
ingeschaald, kan dit ook een springplank 
zijn, maar het kan ook een eindstation 
zijn”, zegt Yves Wuyts.

“Ik ben nooit gelukkig geweest met het 
beeld van de ladder en de treden”, be-
kent Dirk Michiels. “Die metafoor vertelt 

eigenlijk dat betaald werk het hoogst be-
reikbare is en dat alles daaronder tijdelijk 
moet zijn of toch minder waardevol is. 
Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn, 
zeker niet voor alle mensen.”

“Het is het bekende spanningsveld tussen 
de beleidsdomeinen Werk en Welzijn”, 
beaamt Jos Wouters. “Mensen willen ook 
zelf bij voorkeur een betaalde job, maar 
we moeten durven inzien en toegeven dat 
dit niet voor iedereen is weggelegd. Daar 
schiet het beleid tekort. Het laat deze 
mensen voor wie er weinig perspectief 
is op een betaalde job te zeer aan hun 
lot over. Er is te weinig ondersteuning 
voor hen.”

“Dat klopt helemaal”, zegt Koen 
Demuynck. “Het doel kan en mag niet 
enkel en alleen zijn om mensen naar het 
reguliere arbeidscircuit te leiden. Mensen 
hun gevoel van zelfwaarde teruggeven 
is ook een heel mooie betrachting. 
Mensen betrekken en ze een bijdrage 
laten leveren aan de samenleving, is 
bijzonder waardevol. Ook al is die bijdrage 
op hun eigen tempo en volgens hun eigen 
mogelijkheden.”

“Het feit alleen dat de buurman die men-
sen ’s morgens naar hun werk ziet ver-
trekken, maakt een hemelsbreed verschil. 
Het bewijst dat ze erbij horen. Hoe zinvol-
ler het werk dat wij hen kunnen aanbie-
den, hoe groter het gevoel van zelfwaarde 
en welzijn”, zegt Dirk Michiels.

“En toch blijkt regulier werk voor het 
beleid als enige doelstelling overeind te 
blijven”, zucht Jos Wouters. “Nu, als je wilt 

Het doel kan en mag 
niet alleen zijn om 
mensen naar het  
reguliere arbeids-
circuit te leiden. 
Mensen hun gevoel 
van zelfwaarde terug-
geven is ook een heel 
mooie betrachting.

vlnr. Yves Wuyts, Dirk Michiels & Jos Wouters
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dat mensen méér doen, dan zal ook méér 
begeleiding nodig zijn. Daarom moeten we 
arbeidszorg structureel aanpakken, in een 
samenwerking tussen de departementen 
Werk én Welzijn. Ik snap heel goed dat 
het departement Werk niet langer bereid 
is om te betalen voor ondersteuning die 
eigenlijk tot het domein Welzijn behoort.”

“Mensen die ‘niet toeleidbaar’ zijn moeten 
verder begeleid worden door de casema-
nager Welzijn. We moeten die mensen een 
kans geven om te blijven groeien”, meent 
Dirk Michiels. “Het etiket ‘niet toeleidbaar’ 
hoeft trouwens niet definitief te zijn”, weet 
Sofie Vandemarliere. “Mensen kunnen 
groeien. Maar het is voor iedereen beter 
om, op zijn minst tijdelijk, een stukje die 
hardnekkige focus op betaald werk los te 
laten. Eerst moet bij deze mensen op wel-
zijn gewerkt worden. Als die problemen 
zijn opgelost, kunnen we een stap verder 
kijken en eventueel een traject naar werk 
starten. Jammer genoeg blijven succes-
verhalen de uitzondering. Er is hiervoor 
te weinig ondersteuning.”

“Een en ander zorgt ervoor dat ook de 
geestelijke gezondheidszorg meer en 
meer onder druk komt”, zegt Koen De-
muynck. “In het kader van de GGZ-net-

werken en met de initiatieven Beschut 
Wonen en de revalidatiecentra GGZ willen 
we de functie 3 ‘Psychosociale rehabilita-
tie’ realiseren, maar hiervoor ontbreekt 
een kader. Er is heel wat onduidelijkheid 
op het terrein. Kunnen we hierin een rol 
opnemen? Mogen psychiatrische zieken-
huizen een rol blijven spelen? De sterkte 
van arbeidszorg is net dat ze niet-catego-
raal is. Maar zoals het er nu naar uitziet, 
bestaat het gevaar dat GGZ-partners zich 
terugtrekken om andere functies in het 
netwerk GGZ in te vullen. Het gaat over 
een grote groep mensen, van wie velen 
ook met een psychische kwetsbaarheid.”

“Onduidelijkheid is er ook over de be-
voegdheden die van de provincies naar 
Vlaanderen zijn overgeheveld”, vertelt Jos 
Wouters. “Elke provincie gaat hier op haar 
eigen manier mee om. Zo ontstaat een heel 
diffuus beeld, waarin een lijn ontbreekt. 
Om sommige vormen van ondersteuning 
te krijgen, kan je zelfs best van provincie 
verhuizen. Daarnaast zouden alle middelen 
die door de provincies in welzijn geïnves-
teerd werden, naar welzijn moeten blijven 
gaan, ook na de overheveling van de be-
voegdheden naar Vlaanderen.”

“Er worden wel mid-
delen voorzien voor 
proeftuinen, maar wie 
zit daar eigenlijk nog op 
te wachten? We weten 
ondertussen  wat wel 
werkt en wat niet. Laat 
ons gewoon consequent 
zijn en het afgesproken 
beleid ook uitvoeren.”

Koen Demuynck & Sofie Vandemarliere
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“Je raakt daar een heel complex en teer 
punt aan”, valt Koen Demuynck bij. “De 
ene provincie beschouwt arbeidszorg als 
grondgebonden materie en neemt het op 
binnen het domein Sociale Economie, de 
andere ziet het als persoonsgebonden 
materie en dus als Welzijn en laat het 
voortaan over aan Vlaanderen.”“Op die 
manier wordt arbeidszorg het slachtoffer 
van de interne staatshervorming én van 
de hervorming onder artikel 107”, vat Yves 
Wuyts de situatie samen.

“De West-Vlaamse arbeidszorginitiatie-
ven krijgen maar voor 40% van de men-
sen die begeleid worden een vorm van 
financiering of subsidiëring. Als ook de 
provinciale subsidie wegvalt, wordt het 
helemaal onhaalbaar”, constateert Koen 
Demuynck. “Psychosociale rehabilitatie 
heeft, als functie 3, een duidelijke plaats 
binnen de vermaatschappelijking van de 
GGZ (artikel 107), maar er zijn geen mid-
delen voor voorzien.”

Stilstand heerst
“Het decreet ligt op tafel, twee van de 
drie partijen die het hebben goedgekeurd 
voeren nog altijd het beleid; alles is dus 
klaar voor een oplossing. En toch laten 
de uitvoeringsbesluiten op zich wachten. 
De stilstand heerst. Ook de gemeenten 
haken af door een gebrek aan middelen”, 
aldus Dirk Michiels. 

“Artikel 107 zou een mooi vehikel kunnen 
zijn om arbeidszorg de plaats te geven die 
ze verdient. Maar er moeten middelen 
tegenover staan. De ministers moeten 
ophouden de zwarte piet naar elkaar door 
te sturen”, vindt Jos Wouters. 

“Iedereen zegt arbeidszorg belangrijk te 
vinden, maar het blijft bij lippendienst. 
Blijkbaar is het voor niemand een echte 
prioriteit”, meent Yves Wuyts. “Het gevaar 
is reëel dat de mensen die nu in de kou 
blijven staan nog verder afglijden”, zegt 
Koen Demuynck. “Trede 3 heb je sowieso 
nodig om mensen te activeren. Maar zelfs 
los van de activering moet je die mensen 
een plaats geven in de maatschappij. De 
doorstroming is beperkt, laat ons realis-
tisch blijven. Die mensen hebben in de 
eerste plaats nood aan een veilige basis”, 
vindt Sofie Vandemarliere.

“Activering moet op een juiste manier 
gebeuren”, vult Jos Wouters aan. “Om 
resultaat te halen, moet je investeren. 
Vandaag worden alleen middelen onttrok-
ken.”“De Ronde Tafel Arbeidszorg (RTA) 
werkt sectoroverstijgend en brengt alle 
partners samen. Dat lijkt me het juiste 
forum om oplossingen uit te werken”, zegt 
Koen Demuynck. “Maar ook de RTA valt 
zonder stafmedewerker als de provincies 
zich terugtrekken. Hoe kan ze dan nog 
beleidsvoorbereidend werk verrichten?”

“Er worden wel middelen voorzien voor 
proeftuinen, maar wie zit daar eigenlijk 
nog op te wachten”, vraagt Jos Wouters 
hardop. “We weten ondertussen wat wel 
werkt en wat niet. Laat ons gewoon con-
sequent zijn en het afgesproken beleid 
ook uitvoeren. Het decreet is gemaakt 
door CD&V en N-VA, die nog steeds sa-
men in de regering zitten. Consequent 
het eigen beleid uitvoeren: hoe moeilijk 
kan het zijn?”

“En ondertussen gaan we van de regen in 
de drup. De Tender Activeringsbegeleiding 
loopt eind dit jaar definitief af, waardoor 
er 1.100 mensen aan hun lot overgelaten 
zullen worden. De projecten Doorstroom 
Arbeidszorg, die tot 400 mensen per jaar 
begeleidden, werden eerder al stopgezet. 
Het wordt hoogtijd dat het domein Welzijn 
over de brug komt”, stelt Dirk Michiels.

“Onrechtstreeks draagt Welzijn natuurlijk 
wel al bij”, nuanceert Yves Wuyts. “40% 
van de arbeidszorg wordt gesubsidieerd 
door Werk, maar de overige 60% komt 
indirect van Welzijn, hetzij via het VAPH, 
het zij via de initiatieven Beschut Wonen 
of de Revalidatiecentra GGZ. Maar die 
middelen volstaan niet om alle mensen 
met een nood aan arbeidszorg te helpen. 
Een eerste ruwe schatting leert ons dat 
er 3.500 euro per jaar per arbeidzorg-
medewerker nodig is. Eén medewerker 

Yves Wuyts
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Minister Jo Vandeurzen 
over werk en zorg:  
een zinvolle plaats  
in de samenleving

Vlaanderen kent een waaier aan voorzieningen en diensten die 
mensen aan werk helpen en houden en hen op de werkvloer be-
geleiden. Door de handen nog meer in elkaar te slaan kunnen we 
voor ieder van hen de ontwikkelingskansen gaaf houden, zodat 
inclusie en vermaatschappelijking het tastbaar resultaat worden 
van onze inspanningen.

Wie niet onmiddellijk in het reguliere arbeidscircuit terechtkan, 
kan in Vlaanderen beroep doen op  diensten en voorzieningen als 
maatwerkbedrijven (voorheen beschutte en sociale werkplaatsen), 
arbeidszorg, begeleid werken, groene zorg, de Tendering activerings-
begeleiding van VDAB. Zij beschikken over de expertise om diverse 
doelgroepen via werk ook aan de samenleving te laten participeren.

Meer en meer mensen zijn niet langer in staat volledig aan het 
maatschappelijke leven deel te nemen, vaak onder invloed van on-
gunstige trends in onze maatschappij. Het SERV-advies van maart 
2011 betreffende arbeidszorg spreekt van een cascade-effect: door 
de hoge eisen op de arbeidsmarkt is er een verdringing van arbeid 
van het normaal economisch circuit naar het beschermde circuit en 
van het beschermde circuit naar arbeidszorg. Daarenboven worden 
nog een aantal mensen ‘niet toeleidbaar’ bevonden, waardoor ook 
arbeidszorg niet meer tot de mogelijkheden behoort.

Vermaatschappelijking en inclusie
Bij de uitvoering van het werk- en zorgdecreet moeten we erop let-
ten dat iedereen de participatieladder – van mensen die van werk 
geïsoleerd zijn tot mensen die werken in het normaal economisch 
circuit – kan opklimmen in plaats van afdalen. We zullen het tij moeten 
keren. Hoe kunnen we het watervalprincipe omzetten in een zalm-
principe? Hoe kunnen we mensen stroomopwaarts doen evolueren, 
steunend op hun capaciteiten?

Vanuit de overheid zullen mijn collega’s bevoegd voor Werk en voor 
Sociale Economie en ikzelf dat tij proberen te keren. Maar de wis-
selwerking tussen werk en zorg is bij uitstek een verhaal van ver-
maatschappelijking. De hele samenleving moet het als haar taak 
zien om mensen met al hun kwetsbaarheden een zinvolle plaats te 
laten innemen en hen daarbij zo nodig te ondersteunen. 

Finaal moet dit een verhaal van inclusie worden. Daarvoor moeten 
we een werk- en zorgmodel concretiseren waarbij de vermaatschap-
pelijking van de zorg en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
hand in hand gaan. Daar kunnen we de komende jaren aan werken. 
De inclusiegedachte zit al vervat in modellen als begeleid werken 
en groene zorg, maar zullen we uitbreiden naar de volledige sa-
menwerking tussen werk en zorg. Dat vraagt denkwerk en overleg 
met de andere betrokken domeinen (Werk en Sociale Economie), 
andere overheden (lokaal en federaal) en uiteraard: het werkveld 
zelf. Vanuit Welzijn, Volksgezondheid en Gezin willen we onze rol als 
procesbegeleider en bruggenbouwer voluit spelen.

kan gelijktijdig 5 mensen begeleiden, wat 
neerkomt op een 15-tal mensen op week-
basis, aangezien de meeste mensen maar 
een 2-tal dagen komen.”

“Uiteindelijk gaat het om relatief weinig mid-
delen”, zegt Koen Demuynck. “We vragen ook 
niet om de grote middelen in te zetten, wel 
dat op zijn minst het bestaande wordt voort-
gezet. We kunnen die mensen niet zomaar 
aan hun lot overlaten. Het probleem zal zich 
niet vanzelf oplossen. Er moet iets gebeuren.”

“Op het federale niveau is ondertussen sprake 
van een verplichte gemeenschapsdienst voor 
langdurig werklozen. Het positieve hieraan 
is dat je mensen niet aan hun lot overlaat”, 
meent Jos Wouters. “Maar het negatieve is 
dat dit een oneigenlijk verhaal is. Vlaanderen 
heeft de structuren om die mensen op te van-
gen. We hebben een kader, een conceptnota 
en een decreet.”
“Deze mensen doen trouwens vandaag al 
gemeenschapsdienst binnen de zogenaam-
de activerende werkvloeren”, meent Koen 
Demuynck.

“Mensen worden meer en meer opgejaagd. 
We moeten hiermee stoppen, want je ver-
schuift er alleen het probleem mee. Geef de 
mensen de plaats die hen toekomt en laat ze 
groeien, leven en werken naar eigen moge-
lijkheden. Kwetsbare mensen voelen zich zo 
onzeker”, besluit Jos Wouters.

Bekijk de reportage over wat arbeidszorg in de 
praktijk is en betekent via www.youtube.com/
zorgneticuro

Jos Wouters



15   |   maart 201615   |   maart 2016

Eerst het slechte nieuws. “Iedereen is 
vatbaar voor burn-out”, stellen de vier 
auteurs van het nieuwe boek Burn-out 
in de zorg. Wat je moet weten. Het goede 
nieuws? “Wij als individuen zijn niet de 
enigen die daaraan iets kunnen doen. 
Ook organisaties en de samenleving 
spelen een niet te onderschatten rol.” 
Zorgnet-Icuro zet al jaren in op sensi-
bilisering en studiedagen over stress in 
zorg- en welzijnsorganisaties. Dit boek 
is daarvan het sluitstuk. Zorgnet-Icuro 
bundelt in de publicatie concrete tips 
over signalen en aanpak. “Het is ideale 
trein- of bedlectuur voor iedereen die 
in de zorg werkt. De kwaliteit van onze 
zorg gaat immers hand in hand met het 
welzijn van onze medewerkers.”

Voor het boek legden prof. Elke Van Hoof, 
prof. Erik Franck, prof. Lode Godderis en 
Gorik Kaesemans – elk vanuit hun exper-
tise (zie kaderstuk) – hun inzichten over 
burn-out samen. Burn-out in de zorg. Wat 
je moet weten is geen zelfhulpboek. “An-
ders dan andere boeken over burn-out zijn 
we vertrokken vanuit het idee dat burn-out 
niet alleen een persoonlijk probleem van 
werknemers is. In ons boek bekijken we 
ook de rol van ondernemingen en de sa-
menleving. En dat is nieuw”, vertelt Lode 
Godderis.

Het boek wijkt nog op een tweede manier 
af van ‘het klassieke burn-outboek’. “We 
werken met de verhalen van vijf erva-
ringsdeskundigen uit de zorgsector. Een 
arts, verpleegkundige, stafmedewerker, 
hoofd van een logistieke dienst en een 
vormingswerker vertellen openhartig 
over hun burn-out”, vertelt Gorik Kaese-
mans. “Dat was een bewuste keuze. Hun 
verhalen zuigen je zo mee in het boek. 
Ze maken ons als lezer bewust van hoe 
dicht we zelf of onze collega’s soms bij 
een burn-out kunnen staan. Het boek is 
wetenschappelijk onderbouwd, maar het 
is geen wetenschappelijk werk. Iedereen 
kan er zich in herkennen.”

BOEK

BURN-OUT IN DE ZORG: WAT JE MOET WETEN

Burn-out gaat veel verder  
dan een individu

Voor de auteurs is burn-out geen los-
staand fenomeen. Wie burn-out zegt, 
zegt context, luidt het. “Wij zien het 
meer bepaald als een werkgerelateerd 
fenomeen. Als we werknemers met een 
burn-out willen helpen, moeten we niet 
alleen aandacht hebben voor het individu, 
maar ook voor de werkplek en de invloe-
den vanuit de maatschappij”, stelt  Lode 
Godderis. “Als werkgevers geconfronteerd 
worden met medewerkers met een burn-
out, moeten ze dat als een signaal zien. 
Vergelijk het met de kanarievogeltjes die 
mijnwerkers vroeger meenamen om gas 
in de mijnen te detecteren. Wanneer die 
dieren onwel werden, was dat een signaal 
voor een gevaarlijke situatie. Een werkne-
mer die moet afhaken wegens burn-out, 
is voor een werkgever op dezelfde manier 
een duidelijk signaal dat er iets schort in 
de organisatie of een team.”

werknemer op korte termijn iets kan doen 
aan het risico op burn-out, kunnen zorg-
organisaties op de lange termijn het ver-
schil maken om burn-outs te voorkomen.”

Rol van werkgevers
Twee elementen zijn daarbij volgens 
Erik Franck van bijzonder groot belang 
voor werkgevers. “Ten eerste is werk-
druk een belangrijk aandachtspunt. 
Het klinkt evident, maar medewerkers 
overlaad je beter niet met taken. Zeker 
met medewerkers die heel gemotiveerd, 
werkwillig en perfectionistisch zijn, moet 
je bedachtzaam omgaan. Onze tip: neem 
hun enthousiasme niet zomaar aan en stel 
in hun plaats grenzen. Zij zeggen name-
lijk zelden nee en zonder dat zij of hun 
werkgevers het beseffen, is de emmer 
op een dag meer dan vol en verglijden ze 
in een burn-out.

Ten tweede is de rol van leidinggevenden 
cruciaal. Zij zijn de geknipte personen 
om taken, jobs en verwachtingen goed 
te omschrijven. Voor medewerkers die 
risico lopen om een burn-out te krijgen, 
is duidelijkheid op die punten een hulp- 
of redmiddel. Leidinggevenden kunnen 
bovendien een context scheppen om 
successen en problemen samen te be-
spreken. Coachend leiderschap, waarbij 
we medewerkers meer autonomie in hun 
job gunnen, maakt daarvan ook deel uit. 
In plaats van mensen te overladen met 
opdrachten, is het beter om te focussen 
op het resultaat dat je samen wil bereiken. 
De cultuur in een organisatie is uiteinde-
lijk een van de belangrijkste factoren die 
de kans op een burn-out bepalen.”

Vaardigheden en screening
Omdat niet iedereen in de zorgsector 
vaardigheden heeft om werkdruk op een 
juiste manier in te schatten en teams te 
coachen, pleit Lode Godderis voor aan-
gepaste curricula. “Onze artsen zijn in de 

“In ons boek bekijken 
we ook de rol van onder-
nemingen en de samen-
leving. Dat is nieuw.”

Burn-out is dus werkgerelateerd, maar 
geen specifiek probleem voor de zorg- en 
welzijnssector, benadrukken de auteurs. 
“Vroeger ging men ervan uit dat burn-outs 
voornamelijk voorkwamen in beroepen 
waarbij je contact hebt met mensen, zoals 
in het onderwijs en in de zorg. Dat blijkt 
niet te kloppen; iedereen is vatbaar, geen 
enkele sector is immuun”, merkt prof. 
Lode Godderis op.

“Zowel kleine als grote organisaties kun-
nen er bovendien mee te maken krijgen”, 
vertelt Gorik Kaesemans. “Voor de zorg 
blijft het in elk geval een bijzonder gege-
ven. De kwaliteit van zorg hangt samen 
met het welzijn van de mensen die die 
zorg verstrekken. Waar je als individuele 
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De auteurs

Gorik Kaesemans is psycholoog en stafmedewerker bij Zorgnet-Icuro.

Elke Van Hoof is klinisch psycholoog, gespecialiseerd in psychodiagnostiek, trauma, 
stress en burn-out. Als geassocieerd professor aan de Vrije Universiteit Brussel 
(VUB) doceert ze medische en gezondheidspsychologie en coördineert ze de op-
leiding ‘Hoogsensitiviteit voor Professionals’. Ze is bovendien ook gecertifieerd 
EMDR-practitioner, biofeedbacktrainer en coach.

Lode Godderis is arbeidsgeneesheer, directeur Kennis, Informatie en Onderzoek bij 
IDEWE en geassocieerd professor aan de KU Leuven. In 2011-2012 voerde hij een 
onderzoeksproject uit over burn-out en bevlogenheid in Belgische ziekenhuizen.

Erik Franck is klinisch psycholoog, erkend gedragstherapeut en hoofd van het exper-
tisecentrum Psychisch Welzijn in Patiëntenzorg van de Karel de Grote Hogeschool. 
Hij is ook actief als geassocieerd professor aan de Universiteit Antwerpen.

Lode Godderis, Elke Van Hoof, Gorik Kaesemans 
en Erik Franck: “Dit boek is ideale trein- of 
bedlectuur voor iedereen die in de zorg werkt. 
De kwaliteit van onze zorg gaat immers hand in 
hand met het welzijn van onze medewerkers.”
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eerste plaats opgeleid om goede zorg te 
verstrekken. Gezien de toename van de 
groepspraktijken en samenwerkingen, 
zouden ze wat mij betreft ook meer thuis 
moeten zijn in het managen. Die vaardig-
heden zouden dus ook in hun curriculum 
een plaatsje moeten krijgen.”

Elke Van Hoof vult aan: “Elke werkgever 
en leidinggevende moet alert zijn. De cij-
fers over langdurig ziekteverzuim en pro-
ductiviteit zijn in deze context bijvoorbeeld 
richtingaanwijzers. Organisaties doen 
er ook goed aan om burn-out bespreek-
baar te maken. In persoonlijke contacten 
en binnen teams moeten medewerkers 
kunnen aangeven dat ze vastlopen. Met 
ons boek willen we daarom ook bijdra-
gen aan de destigmatisatie van burn-out. 
Voor organisaties bestaan er intussen ver-
schillende screeningsinstrumenten zoals 
vragenlijsten om het fenomeen aan de 
oppervlakte te brengen. Hier kunnen we 
wetenschappelijke ondersteuning bieden.”

Bewust grenzen trekken
Individuele werknemers kunnen ook voor-
zorgen inbouwen. “Mensen die nauwelijks 
of nooit nee zeggen en dus burn-outge-
voelig zijn, overbelasten zichzelf. Het 
evenwicht tussen hun gedachten, ge-
voelens en gedrag raakt verstoord”, legt 
Erik Franck uit. “Onlangs had ik nog een 
succesvolle arts op consultatie die dag en 
nacht werkt. Genieten kon hij gewoonweg 
niet meer. Mensen denken vaak dat een 
professioneel doel bereiken hen geluk-
kiger zal maken. Maar dat klopt niet als 
je in overdrive gaat. Leer dus nee zeggen 
en trek bewust grenzen. Als het je te veel 
dreigt te worden, stap je beter naar jouw 
leidinggevende of zoek je externe hulp.”

Een biologische test om burn-out te di-
agnosticeren bestaat niet, maar enkele 
symptomen waarschuwen ons. Elke Van 
Hoof: “Er zijn meerdere signalen. Licha-
melijke en emotionele uitputting is een 
belangrijk symptoom. Mensen klagen dan 
weleens over ‘niet meer kunnen geven’. 
Daarnaast hoor je klachten over onder 
meer hoofdpijn en slaapproblemen. Vaak 
komt er ook een portie cynisme bij kijken. 
Medewerkers voelen zich professioneel 

niet meer goed in hun vel. Onze stresshor-
monen en de hormonen die ons herstel 
geven, zijn niet meer op elkaar afgestemd. 
Die chaos beïnvloedt ons lichaam en re-
sulteert in bepaalde klachten.”

Soms zijn werknemers niet langer in 
staat om bepaalde signalen van hun li-
chaam op te pikken en zitten ze vast in 
een tunnelvisie. Gorik Kaesemans: “Als je 
mensen vraagt of ze hun burn-out zagen 
aankomen, zeggen velen achteraf dat ze 
inderdaad het gevoel hadden dat ze op een 
muur afstevenden. Maar meestal sluiten 
ze zich daarvoor af en willen ze het niet 
meer hebben over een burn-out. Ze zitten 
vast in een tunnelvisie. Ons boek is bijge-
volg ook een oproep aan leidinggevenden 
en collega’s om op de rem te gaan staan 
en feedback te geven. We hopen dat onze 
vijf verhalen herkenbaar zijn en lezers 
bewustmaken.”

Geen verplicht nummertje
Burn-out wordt weleens een ‘ziekte van 
onze tijd’ genoemd, maar dat klopt niet 
volgens de auteurs. “Tijdens de indus-
triële revolutie sprak men al van ‘ze-
nuwoverspanning’, waarmee stress en 
burn-out bedoeld werden”, vertelt Gorik 
Kaesemans. “Een nieuw gegeven is dit 
dus niet. De zorgsector is natuurlijk wel 
voortdurend in verandering. Dat brengt 
complexiteit en onzekerheid met zich 
mee. We verwachten van medewerkers 
dat ze daarmee kunnen omgaan, terwijl 
dat niet zo evident is. Het klopt hoe dan 
ook dat burn-out nu meer onder de aan-
dacht gebracht wordt, ook binnen orga-
nisaties. Maatregelen tegen burn-out zijn 
geen verplicht nummertje in het beleid, 
maar zitten stilaan meer en meer vervat 
in de structuur van zorgorganisaties.

De voorbije jaren hebben we vanuit Zorg-
net-Icuro het project 'Burn-out voorko-
men, bevlogenheid koesteren' op poten 
gezet om onze leden te ondersteunen in 
hun aanpak van stress op de werkvloer. 
We hebben twee studiedagen en een af-
fichecampagne georganiseerd. Met ons 
boek Burn-out in de zorg. Wat je moet we-
ten zetten we nu de kroon op dat werk.”

“De verhalen van vijf ervaringsdeskundigen maken er ons van bewust  
hoe dicht we zelf of onze collega’s soms bij een burn-out kunnen staan.”

Het boek Burn-out in de zorg. Wat je 
moet weten wordt uitgegeven door 
Lannoo Campus. Op 20 april 2016 
wordt het boek feestelijk voorge-
steld tijdens een lunchcauserie in 
Huis Muntpunt in hartje Brussel. 
Presentator Chris Van den Abeele 
(VRT) zal er in debat gaan met de 
vier auteurs. Inschrijven voor het 
event kan via www.zorgneticuro.be, 
rubriek vorming.

PROMOTIE
Tot 15 mei 2016 kunnen leden van 
Zorgnet-Icuro het boek Burn-out in 
de zorg. Wat je moet weten aankopen 
met korting. U betaalt dan 20 euro 
i.p.v. 24, 99 euro en krijgt bovendien 
het boek kosteloos toegestuurd.
Bestellen? Stuur dan een mailtje 
naar Anita Scheers (anita.scheers@
zorgneticuro.be) met uw naam en 
het adres waarop u het boek wenst 
toegestuurd te krijgen. 
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Op dinsdag 26 januari 2016 namen meer 
dan 240 mensen deel aan de studiedag 
van Zorgnet-Icuro over BelRAI. Doel is 
om op een uniforme en webbased ma-
nier gegevens over cliënten/bewoners 
te registreren en zo – over de sectoren 
heen - de zorgbehoefte van ouderen 
te bepalen. Prof. dr. Anja Declercq van 
LUCAS – Centrum voor Zorgonderzoek 
en Consultancy, geeft tekst en uitleg.

“We komen van ver”, lacht prof. Declercq. 
“Ik herinner me dat onder Frank Van-
denbroucke als minister beslist werd om 
een instrument te ontwikkelen dat beter 
zou zijn dan de KATZ-schaal. Het nieuwe 
instrument moest bruikbaar zijn in alle 
sectoren – thuiszorg, ouderenzorg en zie-
kenhuizen – en het moest internationaal 
gevalideerd zijn. De belangrijkste doel-
stellingen waren om een beter zorgplan 
op te stellen en om de multidisciplinaire 
samenwerking te bevorderen.”

“Een groep onderzoekers onder leiding 
van dr. Jan De Lepeleire heeft toen om te 
beginnen vier internationale instrumen-
ten met elkaar vergeleken. Het rapport 
daarover verscheen in 2005 en kwam tot 
de conclusie dat InterRAI het best aan-
sloot bij de doelstellingen. RAI staat voor 
Resident Assessment Instrument, maar 
het is ondertussen véél meer dan dat.”

“In 2006 werd  een oproep gelanceerd 
voor onderzoek naar de beste manier om 
dit instrument in België te implemente-
ren. We startten met de vertalingen uit 
Nederland en Frankrijk en dat instrument 
gingen we dan testen in verschillende 
voorzieningen. Dat bleek geen onverdeeld 
succes te zijn, integendeel. Ons eerste 
rapport las als een dik klachtenboek. 
We wisten na die eerste testen vooral 
wat we niet wilden. Daarom hebben we 
geopteerd voor een grondiger aanpassing 

BELRAI KLAAR VOOR IMPLEMENTATIE

“We wachten op groen licht  
van de overheid”

aan de Belgische situatie en zo is BelRAI 
ontstaan.”

“BelRAI is uiteraard sterk gelinkt aan 
InterRAI, zodat het een internationaal 
gevalideerd instrument blijft. Op som-
mige terreinen zijn we met onze versie 
zelfs internationaal pionier. De koppe-
ling tussen thuiszorg, ziekenhuizen en 
woonzorgcentra is uniek. Voor ons was 
dat belangrijk, omdat het de continuïteit 
van de zorg verbetert.”

Structuur in het verhaal
Hoe komt het dat het allemaal zo lang 
duurt? Anja. Declercq: “Mensen hebben 
tijd nodig om te wennen aan verande-
ring. Bovendien heb ik al gewezen op 
het eerste rapport, het klachtenboek: 
daarin stonden pertinente vragen. Als 
je niet de tijd neemt om die ernstig te 
beantwoorden, dan verlies je draagvlak. 
En zonder draagvlak sta je nergens met 
een project als BelRAI.”

“Wat ook meespeelt, is dat BelRAI als fe-
deraal project begonnen is, maar onder-
tussen zit het bij de Gemeenschappen. 
Dat proces zorgt soms voor enige ver-
traging en verschillende snelheden. En 
zoals bij elke verandering is er ook tegen 
BelRAI weerstand geweest. Door de jaren 
heen is het aantal believers gaandeweg 
toegenomen. Op een bepaald moment 
moeten we durven zeggen: we gaan er-
voor. De tijd is rijp voor dat moment. We 
zijn er klaar voor.”

“Natuurlijk zijn er nog sceptici. Zij vrezen 
dat het instrument te veel tijd vergt om in 
te vullen. En ja, de eerste keer zal dat een 
uurtje duren. De vragen die gesteld wor-
den zijn echter relevant en peilen naar 
het functioneren, het cognitieve en de 
beleving: voelen mensen zich soms een-

zaam, kunnen ze zelf nog een maaltijd 
bereiden, hebben ze last van depressieve 
gevoelens… Zonder die basisinformatie 
kan je geen goede zorg bieden.”

“Een andere bemerking is dat de im-
plementatie extra middelen vergt voor 
informatisering en opleiding. Dat ar-
gument snijdt hout. De financiering is 
vandaag al heel krap. Het is een terecht 
signaal aan de overheid. BelRAI gaat over 
de kwaliteit van de zorg. Alle gegevens 
die BelRAI verzamelt, zijn vandaag ook 
bekend bij zorgmedewerkers, maar dan 
verspreid en diffuus. De ene zorgverlener 
weet dat, de andere heeft oog voor iets 
anders, maar niemand heeft overzicht op 
het gehele verhaal. Dat is net de sterkte 
van BelRAI: het brengt structuur in het 
verhaal en het maakt het voor iedereen 
toegankelijk, zowel binnen de eigen or-
ganisatie als voor de andere partners in 
de zorgverlening.”

BelRAI op alle niveaus
Af en toe komt BelRAI ook ter sprake 
als het gaat over de persoonsvolgende 
financiering die voor de ouderenzorg 
wordt voorbereid. Anja Declercq zet dit 
in perspectief. “De belangrijkste moti-
vatie is en blijft een goede zorgplanning 
voor meer kwaliteit. Gestructureerde 
informatie ondersteunt de continuïteit 
van de zorg. Dat is cruciaal: de mensen 
op de werkvloer moeten het nut van Bel-
RAI inzien voor goede zorg, anders zal 
het niet gebruikt worden. BelRAI geeft 
bijvoorbeeld handige rapporten die op 
een teambespreking als leidraad kunnen 
dienen: bv. over het risico op depressie 
bij een bewoner of iemand die nog thuis 
woont.”

“Als je al die gegevens voor al je bewo-
ners hebt, dan kan je hiermee ook op 

SCREENINGSINSTRUMENT
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Prof. dr. Anja Declercq:  
“De belangrijkste motivatie is  
en blijft een goede zorgplanning  
voor meer kwaliteit. Gestructu-
reerde informatie ondersteunt  
de continuïteit van de zorg.  
Dat is cruciaal: de mensen op  
de werkvloer moeten het nut 
van BelRAI inzien voor goede 
zorg, anders zal het niet  
gebruikt worden.”
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organisatieniveau aan de slag; dat is het 
tweede level. Een grote meerwaarde is 
de koppeling van BelRAI aan de kwali-
teitsindicatoren van PREZO Woonzorg. 
Daarnaast is BelRAI een goed instrument 
om verschillen tussen afdelingen, bijvoor-
beeld in zorgzwaarte, te objectiveren. Op 
basis hiervan kan de toewijzing van me-
dewerkers meer gefundeerd gebeuren.”

“Op een derde level kan je de gegevens 
voor de eigen voorziening vergelijken met 
die van collega’s. Ook op regionaal niveau 
kunnen lessen geleerd worden. Cana-
da stelde op een bepaald moment vast 
dat hun ouderenzorg veel meer fixatie 
toepaste dan andere landen die met RAI 
werken. Canada heeft dan ook zijn beleid 
bijgestuurd. Wat België betreft, vermoed 
ik dat de mantelzorg overbelast is in ver-
gelijking met andere landen. Met BelRAI 
zouden we dit kunnen objectiveren.”

“Pas op een vierde niveau zou ik er de 
financiering bijhalen. Als je dan toch al 
die kennis en data hebt, kan je die best 
ook gebruiken om je financiering te mo-
tiveren. BelRAI kan perfect dienen als 
zorgzwaarte-indicator, met minstens 20 
tot zelfs 44 categorieën. Je kunt dus de 
beperkte middelen gericht gaan toewijzen 
volgens de reële zorgzwaarte. Hoe dat 
moet gebeuren, is een politieke beslis-
sing. Maar in landen als Canada, Finland 
en de VS werkt het al. BelRAI is in elk ge-
val transparanter dan de KATZ-schaal, die 
te weinig differentieert. Sommige mensen 
vinden de koppeling aan financiering niet 
gewenst, omdat je daarmee BelRAI als 
kwaliteitsinstrument ondergraaft. Ik ben 
het daarmee niet eens. De gegevens van 
BelRAI zijn uitermate geschikt om de fi-
nanciering aan te koppelen, waarom zou 
je het dan laten? Buitenlandse voorbeel-
den tonen dat het werkt en dat het een 
het andere niet in de weg staat.”

Overheid moet knoop  
doorhakken
Ondertussen zijn er al woonzorgcentra die 
BelRAI gebruiken. Waarop wachten we om 
dit helemaal uit te rollen? Anja Declercq: 
“De overheid moet de knoop doorhakken. 
Dat zal ook voor de softwaresector het 
sein zijn om er helemaal voor te gaan. 
Let wel, er bestaat al software, met name 
van Pyxima, dat ook voor PREZO Woon-
zorg de software ontwikkeld heeft. Er is 
ook de webapplicatie van de overheid, al 
heeft die een update nodig. Alles staat 
dus klaar. We wachten alleen op een for-
mele beslissing van de Interministeriële 
Conferentie.”

“Ideaal zou zijn dat BelRAI ook aan andere 
systemen gelinkt is: aan bewonersdos-
siers en patiëntendossiers, bijvoorbeeld. 
Het doel is om alle gegevens maar één 
keer te moeten registreren. Er zijn projec-
ten om al die software te koppelen, maar 
ook hier: pas als de overheid de kaart van 
BelRAI trekt, zullen de bedrijven hierin 
durven investeren.”

“De studiedag van Zorgnet-Icuro heeft me 
in elk geval een positief gevoel gegeven. 
De opkomst was groter dan verwacht en 
de interesse erg levendig. Ik heb er alle 
vertrouwen in.”
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De overheden in dit land spreken  zich in 
steeds duidelijker bewoording uit over 
BelRAI. De interministeriële conferentie 
van maart 2015 was al een duidelijk sig-
naal van beide overheden over het gedeel-
de engagement. Het wordt dus uitkijken 
naar een verdere explicitering.  Vlaan-
deren verkent de mogelijkheden van 
BelRAI en de BelRAI-screener voor de 
Vlaamse Sociale Bescherming;  fede-
raal wordt momenteel werk gemaakt 
van de eerste besprekingen van het 
instrument voor de revalidatiesec-
tor.  Voor de GGZ-voorzieningen is het nog 
wachten op een kennismakingstraject. 
  
Voor Zorgnet-Icuro heeft BelRAI heel wat 
potentieel. Op de studiedag over BelRAI 
van 26 januari jl.  formuleerden we alvast 
een aantal succesfactoren en randvoor-
waarden voor een verdere “implemen-
tatie” in de woonzorg en de Vlaamse 
lange termijnzorg.  Zorgnet-Icuro maakt 
momenteel werk van een intersectora-
le visie op BelRAI en de eventuele inzet 
daarvan voor de verschillende doelgroe-
pen van cliënten. 

Krachtlijnen van het standpunt van Zorg-
net-Icuro zijn: 
•	 BelRAI is een methodiek om strate-

gische doelen te bereiken. Op van-
daag is nog niet echt duidelijk welke 
deze doelen zijn. Zorgnet-Icuro dringt 
daarom aan op het formuleren van 
een krachtige toekomstvisie, met 
daaraan gekoppeld strategische en 
operationele doelstellingen, én een 
budgettair kader dat voorziet in alle 
middelen om de betrokken sectoren 
de nodige ruimte voor implementatie 
te bieden. Het hoeft geen betoog dat 
dergelijke omvattende visie best wordt 
geformuleerd door de verschillende 
betrokken overheden samen, én via 
intensief overleg met de verschillende 
stakeholders. Zorgnet-Icuro is graag 
bereid zijn expertise in deze verder ter 
beschikking te stellen. Uit de ervarin-
gen van de pilootprojecten blijkt dat er 
een grote acceptatie is van het systeem 
voor de verbetering van  de individuele 
zorg en de interne zorgorganisatie. 
Voor Zorgnet-Icuro staat het daarom 
buiten kijf dat voorzieningen die dat 
wensen,  voor deze doeleinden moeten 

kunnen (blijven) gebruik maken van 
het systeem met alle daarbij horen-
de tools (zoals signaleringen, caps, 
schalen, kwaliteitsindicatoren). De 
overheden dienen op dit vlak facilite-
rend te zijn, door het instrument voor 
deze doelstelling low cost (liefst gratis) 
ter beschikking te stellen, en door bv. 
ondersteuning te bieden bij opleiding, 
implementatie en digitalisering.   

•	 “RAIen”:  samen of niet
Omdat de grootste meerwaarde van 
BelRAI, naast de verbetering van de 
directe cliëntenzorg, ligt in  de com-
municatie tussen in de zorg betrokken 
hulpverleners over zorgvormen en 
sectoren heen, is het belangrijk dat 
de verschillende sectoren BelRAI  ge-
lijktijdig gaan implementeren. Snelle 
gegevensdeling is hierbij een kritische 
succesfactor. BelRAI kan enkel in-
gang vinden door het te linken aan de 
EBD's/EPD's, waardoor hulpverleners 
zo min mogelijk “extra registreren” 
en zo veel mogelijk gebruik kunnen 
maken van elders al verzamelde ge-
gevens. Om deze gegevensdeling op 
te zetten is een krachtige kluis met 
zorgdata nodig, die de gegevens veilig 
opslaat en beschikbaar maakt voor 
gebruik in de verschillende zorgcon-
texten.

•	 Financiering met BelRAI?  
In de RAI-instrumenten zitten een 
aantal tools die  eventueel bruikbaar 
zijn om de financiering van zorg op 
te enten, zoals bijvoorbeeld de Re-
source Utilisation Groups (RUGs). 
Voor Zorgnet-Icuro kan het niet de 
bedoeling zijn om daar nu al concre-
te stappen rond te zetten. Daarvoor 
is de kennis over BelRAI en de RUGs 
nog veel te prematuur, en is er te 
weinig geweten over de mogelijke 
effecten van een omschakeling naar 
een nieuw financieringssysteem voor 
burgers, voor de verschillende ma-
crobudgetten, én voor de zorgorga-
nisaties. Ook hier dringen we aan op 
grondig en degelijk studiewerk, én 
op overleg met de sectoren alvorens 
mogelijke scenario’s te ontwikkelen.  
Voor Zorgnet-Icuro is ook een even-
tuele omschakeling naar BelRAI- 
financiering een alles-of-niets- 

verhaal:  het heeft géén zin deze oe-
fening op sectorniveau te maken, en 
dus is  een globale visie op de finan-
ciering van de verschillende sectoren 
zoals thuiszorg en woonzorg nodig. 
We pleiten dus voor de integratie van 
zorgbudgetten en een studie over  een 
geïntegreerde persoonsgebonden fi-
nanciering over een voldoende ruime 
reeks van zorgvormen heen. Een en-
kele zorgvorm financieren op basis 
van RAI-gegevens is zinloos en con-
tra-productief voor de zorgintegratie. 

•	 Wat is BelRAI nu eigenlijk?
Een eerste stap in de evaluatie van 
de zinvolheid van een instrument is  
de betrokken sectoren te informeren 
en met hen de meerwaarde van het 
instrument voor hun zorgprocessen 
te evalueren. Als dat niet voldoende 
gebeurt,  zien hulpverleners het in-
strument veelal als een registratiever-
plichting, die bovenop hun overladen 
agenda komt. En dit terwijl de logica 
dient te zijn: we hebben extra relevan-
te info uit zorg in de voorgeschiedenis 
en vullen die aan met gegevens die 
ons een beter zicht geven op onze 
processen, om die dan later te de-
len met de hulpverleners die ná ons 
komen. Gedragenheid van de beslis-
sing binnen alle betrokken sectoren 
is noodzakelijk. 

To BelRAI or not? Zorgnet-Icuro ant-
woordt hierop positief, maar in voor-
waardelijke wijs.

We geloven absoluut in de competentie 
van de instrumentenset om bij te dragen 
aan betere cliëntenzorg en aan communi-
catie tussen hulpverleners. Maar om écht 
verder te kunnen gaan en BelRAI ook 
in te zetten voor beleidsdoelen  moeten 
eerst nog grote stappen worden gezet: 
het verder uitwerken van een gedragen 
visie en die omzetten in een concreet (en 
gefinancierd) actieplan over sectoren 
heen, het onderzoeken en bespreken 
van de verschillende mogelijke transi-
tietrajecten, en – niet in het  minst – het 
evalueren van de mogelijke effecten van 
een persoonsvolgende financiering via 
BelRAI, om garanties te bieden voor de 
cliënt en de overheid.

Zorgnet-Icuro over BelRAI
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“Registreren om te registeren heeft geen 
zin. Voor mij heeft BelRAI één hoofddoel: 
de kwaliteit van onze zorg verhogen”, 
zegt Ludo Vanderaspoilden, algemeen 
directeur van woonzorgcentrum Huize 
Ter Walle in Menen. Huize Ter Walle is 
één van de dertien woonzorgvoorzie-
ningen die BelRAI uittesten. “Dit is een 
zinvol instrument om bewonersgege-
vens systematisch bij te houden en om 
hun zorgvraag over de sectoren heen te 
kennen”, vult Karolin Vannieuwenhuy-
se, stafmedewerker bij Zorgnet-Icuro, 
aan. “Maar voor we dit systeem volledig 
implementeren, moeten nog een aantal 
voorwaarden vervuld worden.”

WOONZORGCENTRUM HUIZE TER WALLE TEST BELRAI

“Met BelRAI verhogen we  
de kwaliteit van onze zorg”

Al zo’n elf jaar houdt BelRAI Ludo Van-
deraspoilden bezig. “Je zou me een Bel-
RAI-diehard kunnen noemen”, vertelt hij 
glimlachend. “In 2005 nam ik, samen met 
onder meer prof. Anja Declercq, deel aan 
de studiereis van Zorgnet-Icuro naar Ca-
nada om het RAI-systeem te leren kennen. 
Toen wat later de oproep kwam om dit 
instrument in ons land uit te testen, heb 
ik niet lang getwijfeld. Aan de hand van 
BelRAI kan je immers de zorgnoden van 
bewoners op een meer holistische ma-
nier in kaart brengen. Huize Ter Walle is 
vanuit zijn geschiedenis gelinkt aan een 
psychiatrisch centrum. Vanuit de praktijk 
weten we dus zeer goed dat de zorgvraag 

van ouderen veel verder kan gaan dan 
hulp bij het eten, wassen, verplaatsen. 
Via BelRAI kan je die complexiteit beter 
vatten. Op basis van onze ervaringen 
kunnen we bevestigen dat het systeem 
heel wat voordelen oplevert, maar ook 
inspanningen vraagt.”

Geen tovermachine
Als Ludo Vanderaspoilden met colle-
ga’s over BelRAI spreekt, merkt hij af en 
toe dat er nog misverstanden bestaan. 
“BelRAI is bedoeld om op een uniforme 
en digitale manier de gezondheids- en  
welzijnssituatie van ouderen in beeld te 
brengen. Aan de hand van driehonderd 

Ludo Vanderaspoilden (Huize Ter Walle) en Karolin Vannieuwenhuyse (Zorgnet-Icuro): 
“BelRAI is een uitgelezen middel om van ‘mijn cliënt’ ‘onze cliënt’ te maken en zo in het 
belang van de cliënt de sectoren met elkaar te laten communiceren.”
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“BelRAI is een hulpmiddel, 
geen tovermachine.”

items registreer je alle observaties die je 
maakt van een oudere. Je geeft bijvoor-
beeld in of er sprake was van pijnklachten 
de afgelopen drie dagen, valincidenten, 
medicatiewijzigingen... Op het einde van 
de rit is het echter niet zo dat je op een 
knopje drukt en een volledige zorgplan-
ning netjes uitgeprint krijgt. BelRAI is een 
hulpmiddel, geen tovermachine. Het blijft 
aan de zorgprofessionals om de juiste sig-
nalen op te pikken om voor een bepaalde 
oudere bijvoorbeeld meer aan valpre-
ventie te werken. Ik merk dat sommige 
collega’s wat blijven steken bij het regis-
treren en de vruchten niet of niet ten volle 
plukken. Dat is jammer, want registreren 
om te registeren is frustrerend, terwijl je 
uit BelRAI heel wat relevante informatie 
kan putten voor de zorgplanning.”

BelRAI verschilt volgens Ludo Vande-
raspoilden op zeker twee punten van het 
Katz-systeem, dat nu gebruikt wordt om 
te evalueren hoe onafhankelijk ouderen 
functioneren in hun dagelijkse leven. “De 
Katz-schaal invullen, kan je ten eerste 
als het ware in enkele minuten. BelRAI 
invullen duurt zo’n drie kwartier en vooraf 
moet je ook voldoende tijd nemen voor 
goede observaties. Ten tweede kan je 
BelRAI regelmatig, maar niet dagelijks 
helemaal invullen. Je neemt een gedetail-
leerde foto van de situatie op een gegeven 
moment.”

Multidisciplinair  
werkinstrument
Enkele jaren geleden werd een nieuw 
luik van BelRAI geopend. Het systeem 
is immers bedoeld om de zorgvraag in 
haar totaliteit te bekijken. Daarvoor is niet 
alleen de input van woonzorgcentra, maar 
ook van thuiszorg en ziekenhuizen nodig. 
Ludo Vanderaspoilden: “In 2010 stapten 
we mee in een pilootproject met een con-
sortium van enkele ziekenhuizen, thuis-
zorgdiensten en woonzorgcentra om het 
multidisciplinaire aspect van BelRAI uit 
te testen. Onze conclusie? Je kan mooie 
resultaten boeken als alle partners het 
goed gebruiken. Wanneer een van onze 
bewoners in een ziekenhuis opgenomen 
werd, konden we snel informatie over die 
bewoner uitwisselen. Of als een oudere 
bij ons was voor een kortverblijf, was het 

handig om via BelRAI van de thuiszorg 
te weten te komen wie de nieuwe bewo-
ner precies was. BelRAI is hier opnieuw 
een hulpmiddel, dat niet alle overleg kan 
vervangen.”

De ervaringen van het consortium leren 
dat de bijdrage van huisartsen van bijzon-
der groot belang is. “Iedereen moet de 
nodige vragen invullen. We ondervonden 
dat de thuisverpleging bijvoorbeeld moei-
lijk met BelRAI kan werken als huisartsen 
hun diagnoses niet registreren. In Huize 
Ter Walle passen we daar een mouw aan 
door in samenwerking met onze huis-
artsen BelRAI aan te vullen. BelRAI mag 
immers geen administratieve last zijn. Het 
is een werkinstrument dat een antwoord 
geeft op de vraag: ‘Wat gaan wij samen 
doen voor deze oudere?’”

Karolin Vannieuwenhuyse vult daarop 
aan: “Vzw Zorgnetwerk Trento getuig-
de op de studiedag van 26 januari dat de 
BelRAI-observatieresultaten ook goed ge-
bruikt kunnen worden in het overleg met 
de bewoner of de familie. Een duidelijke 
meerwaarde dus voor de individuele zorg.”

Drempels
BelRAI is een digitale registratietool en 
brengt dus technische uitdagingen met 
zich mee. Ludo Vanderaspoilden: “Tot 
enkele jaren geleden was er slechts één 
webapplicatie. Het kenniscentrum LUCAS 
en softwareontwikkelaar Pyxima heb-
ben die applicatie gebruiksvriendelijker 
gemaakt. Zo kunnen we BelRAI nu via 
tablets selectiever gebruiken. Je hoeft niet 
langer alle secties te doorlopen om een 
specifieke observatie over bijvoorbeeld 
het gehoor van een oudere in te geven.”

Bij Huize Ter Walle werd ook geïnvesteerd 
om met BelRAI te werken. “De nieuwere 
software heeft zijn prijs, maar ook op het 
vlak van personeel hebben we keuzes 
gemaakt. Kinesisten, verpleegkundigen...: 
iedereen werd opgeleid. Observaties zijn 
vaak een kwestie van interpretaties. Het 
is dus belangrijk dat de violen gelijkge-
stemd worden en medewerkers zich het 
jargon eigen maken. Wij hebben een full-
time-equivalent vrijgesteld voor het extra 
registratiewerk en de coördinatie.”

Toekomstmuziek
Volgens zowel Ludo Vanderaspoilden 
als Karolin Vannieuwenhuyse kan Bel-
RAI nog heel wat deuren openen. “Een 
grote meerwaarde zit bijvoorbeeld in het 
koppelen van BelRAI met andere data”, 
geeft Karolin Vannieuwenhuyse aan. “Dan 
denken we aan PREZO Woonzorg-resul-
taten, maar ook aan het elektronische 
bewonersdossier, apothekerssystemen en 
de registratie van de Vlaamse kwaliteitsin-
dicatoren. Vandaag geven woonzorgcen-
tra in die verschillende systemen vaak 
dezelfde gegevens in. Door de koppeling 
vermijden we die herhaling. Meer nog, de 
koppeling is een sine qua non om BelRAI 
efficiënt te kunnen gebruiken.

Uit de praktijkervaringen en een aftoet-
sing bij de leden van het sectoraal be-
stuurscollege ouderenzorg blijkt trouwens 
dat het verplicht opleggen van de full op-
tion BelRAI niet kan. Het gebruik van de 
full option moet steeds facultatief zijn. De 
BelRAI-Screener, een afgeslankte versie 
van BelRAI, lijkt een meer haalbare kaart. 
De resultaten van het pilootproject met 
BelRAI-screener zullen meer inzichten 
geven over de vergelijking met bestaan-
de schalen zoals de Katz-schaal en de 
BEL-foto.”

Zorgnet-Icuro pleit bovendien voor onder-
steuning vanuit de overheid, bijvoorbeeld 
via het gratis ter beschikking stellen van 
gebruiksvriendelijke software. Karolin Van-
nieuwenhuyse: “Er is ook nog bijkomend 
wetenschappelijk onderzoek nodig. Als de 
overheid BelRAI wil gebruiken  in het kader 
van persoonsvolgende financiering, dan 
moet het systeem nog meer onderbouwd 
en gebruiksvriendelijker worden.”

Ook op het multidisciplinaire vlak zien 
Karolin Vannieuwenhuyse en Ludo Vande-
raspoilden nog kansen liggen. “Idealiter 
komen we tot een zogenoemde suite van 
registratiesystemen die op elkaar afge-
stemd zijn. Woonzorgcentra werken met 
BelRAI voor langetermijnzorg, maar er 
bestaan ook systemen voor thuiszorg, 
acute zorg en palliatieve zorg. BelRAI is 
een uitgelezen middel om van ‘mijn cliënt’ 
‘onze cliënt’ te maken en zo in het belang 
van de cliënt de sectoren met elkaar te 
laten communiceren.”
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CONGRES

Geestelijke gezondheid is als drinkbaar water, de motor van elk 
mensenleven. Maar cijfers tonen aan dat die motor steeds va-
ker hapert, met een hoge maatschappelijke kost en een lagere 
levenskwaliteit als gevolg. Trendanalyses wijzen uit dat psychi-
sche kwetsbaarheid hét gezondheidsthema van de komende 
decennia wordt. Er is dus werk aan de winkel, voor elk van ons. 
Willen we het tij keren, dan is een integrale aanpak cruciaal. 
De sleutel tot meer geestelijke gezondheid zit immers in elke 
ministerportefeuille, in elk beleidsdomein, in elk segment van 
de samenleving: volksgezondheid, welzijn, onderwijs, economie, 
wonen, werken,cultuur, justitie, gelijke kansen...

Op het congres Open Minds blikt Zorgnet-Icuro tien jaar vooruit. 
Hoe zal de samenleving er in 2026 uitzien? Wat zal er nodig 
zijn om ons dan psychisch weerbaar te maken? Met Open Minds 
willen we de uitdaging aangaan om de juiste antwoorden uit 

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

te werken. Op het congres bieden internationale en nationale 
topsprekers een referentiekader om de broodnodige paradig-
mashift echt vorm te geven. Hoe kunnen we in de samenleving 
beter zorg dragen voor ons mentaal welbevinden? Hoe brengen 
we persoonsgerichte zorginnovatie in praktijk ? Hoe creëren 
we een positieve dynamiek voor een nieuwe geestelijke ge-
zondheidszorg?

Voor wie?
Voor iedereen die zich met een Open Mind wil inzetten voor 
de geestelijke gezondheid van de toekomst: medewerkers en 
beleidsmakers uit de zorgsector maar zeker ook uit alle ande-
re domeinen (onderwijs, wonen, werk, welzijn, cultuur…). We 
verwelkomen zowel professionals als gebruikers, families en 
vrijwilligers… Kortom: iedereen die begaan is met de toekomst 
van de geestelijke gezondheid in Vlaanderen.
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Vrijdag 27 mei 2016

 8.30 u Onthaal

 9.30-9.50 u Lessons learned dag 1

 9.50-10.35 u Joint Action Mental Health & Wellbeing 
José Caldas de Almeida, EU Joint Action  
Mental Health and Wellbeing

10.35-11.05 u Koffiepauze

11.05-12 u “The willingness to contribute” 
Hoe groot is de maatschappelijke bereidheid 
om te werken aan een betere geestelijke 
gezondheid?

“Kwetsbare zielen”: over menselijke waardig-
heid en geestelijke gezondheidszorg - Willem 
Lemmens, Universiteit Antwerpen

Debat met Dirk Broos (Kabinet minister 
Hilde Crevits), Pascal De Decker (KU 
Leuven), Caroline Ven (Etion), Mieck 
Vos (VVSG). 

Reflectie: Willem Lemmens, Universiteit  
Antwerpen

12-13 u Lunch

13.-13.30 u Mental Disorders and Chronic Physical Con-
ditions: comorbidity and ethical implications
Benedetto Saraceno, Lisbon Institute of Global 
Mental Health

13.30-13.50 u Voorstelling project Regizel en roadmap voor 
innovatie
Zorgnet-Icuro

13.50-14.40 u “The willingness to change”.
Hoe groot is de bereidheid tot verandering 
bij de actoren uit gezondheid en welzijn?

Debat met Margot Cloet (Kabinet minister Jo 
Vandeurzen), Jürgen De Fruyt (AZ Sint-Jan 
Brugge-Oostende AV), Ri De Ridder (RIZIV), 
Maaike Van Overloop (Domus Medica)

Reflectie: Ilse Weeghmans & Else Tambuyzer, 
Vlaams Patiëntenplatform

14.40-15 u Call to action
Peter Degadt, Zorgnet-Icuro

15 u Afsluiting
Maggie De Block, minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid

Op donderdag 26 mei zoomen we in op de psychische kwetsbaar-
heid in onze samenleving anno 2026. Wat is de maatschappelijke 
kost? Welke uitdagingen komen op ons af? Hoe ziekmakend is ons 
maatschappijmodel? Wat zijn de winsten die je kan boeken met in-
tegrale zorg? In de namiddag kan je een keuze maken uit een reeks 
van 14 break-out sessies met innovatieve praktijkvoorbeelden.

Donderdag 26 mei 2016

 8.30 u Onthaal

 9.15 u Welkom 
Etienne Wauters, Zorgnet-Icuro

 9.25 u Het belang van geestelijke gezondheid vanuit 
een Europees perspectief. Videoboodschap  
Marianne Thyssen, Europees commissaris

9.30-10 u “Making Mental Health Count”. De maat-
schappelijke meerwaarde van investeren in 
de zorg voor geestelijke gezondheid 
Isabel Moens, Zorgnet-Icuro

10u-10.30 u Maakt onze samenleving mensen ziek? 
Antoon Vandevelde, KU Leuven

10.30-11u Koffiepauze

11u-11.35 u Reframing Geestelijke Gezondheid en Welzijn 
in 2026 
Matthijs Van Dijk, Reframing Studio

11.35-12.20 u The Intermountain experience on the integra-
tion of mental health in primary care 
Brenda Reiss-Brennan, Intermountain Health-
care

12.20-13.30 u Lunch

13.15-13.30 u Jo Vandeurzen, minister van Welzijn, Volksge-
zondheid en Gezin

13.30-14 u Het belang van geïntegreerde en netwerkge-
stuurde zorg 
Zorgnet-Icuro

14u-14.45 u Break-out sessies, reeks 1

15u-15.45 u

16u-16.45 u

Break-out sessies, reeks 2

Break-out sessies, reeks 3

16.45 u Receptie en netwerking

De volledige lijst van de 14 break-out sessies vindt u op 
www.openmindscongres.be

Op vrijdag 27 mei formuleren we (beleids)aanbevelingen op ba-
sis van interactieve debatten en lanceren een dringende call to 
action om een betere, toekomstbestendige zorg voor geestelijke 
gezondheid vorm te geven. 

Voor de Engelse lezingen is er simultaanvertaling voorzien naar 
het Nederlands.

PROGRAMMA

Teken mee aan de nieuwe rode draad van de zorg voor 
geestelijke gezondheid en schrijf je nu in voor Open Minds!
Voor alle praktische informatie en een online- 
inschrijvingsformulier,  zie www.openmindscongres.be
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Begin december verdedigde Arnald  
Mahesh aan de KU Leuven zijn doctoraat 
The Ethics of Human Enhancement. A Criti-
cal Assessment of the Pursuit of Perfection. 
Een paar dagen voor zijn terugkeer naar 
Indië spraken we af met Mahesh en zijn 
copromotor prof. Yvonne Denier, tevens 
stafmedewerker ethiek bij Zorgnet-Icuro, 
voor een ethische reflectie over onze 
voortdurende pogingen tot “menselijke 
verbetering”. Waar ligt de grens tussen 
de moreel aanvaardbare of zelfs wen-
selijke verbeteringen van de mens en 
de ethisch problematische vormen van 
human enhancement? Wat is precies het 
onderscheid tussen geheugentraining en 
EPO, tussen koffie en rilatine, tussen de 
natuurlijke wens voor een gezond kind en 
terugbetaling van de NIPT? En kunnen we 
dat onderscheid eigenlijk wel helemaal 
helder krijgen? 

“Voor we de reflectie kunnen aanvatten,” 
stipt Mahesh meteen aan, “is het belangrijk 
te verduidelijken wat we precies verstaan 
onder human enhancement. Want alleen 
de definitie vormt al voorwerp van debat.” 
Ethicus Allen Buchanan bijvoorbeeld be-
schouwt alle vormen van ontwikkeling, 
denk aan de vondst van het vuur of de 
uitvinding van de balpen, als menselijke 
vooruitgang en verbetering. “Zelf vind ik dat 
we pas van menselijke verbetering kunnen 
spreken bij een medische of biologische 
interventie die erop geënt is de capaciteiten 
te verhogen en die tegelijk leidt tot een 
hoger welzijn.” Om het heel concreet te 
maken: een balpen is voor Mahesh geen 
menselijke verbetering, want het is geen 
biologische interventie. Ook je concentra-
tie verbeteren door dagelijks een sudoku 
te maken is voor hem geen prototype van 
human enhancement. En al zeker geen van 
het soort waartegen je ethische bezwaren 
kan hebben. Een pilletje nemen om het-
zelfde effect te verkrijgen, kan echter wel 
een ethisch struikelblok zijn omdat het 
biologisch ingrijpt op je lichaam.

ETHIEK

Menselijke verbetering:  
de lamp van Aladdin  

of de doos van Pandora?

In het onderwijs voelen we dit onderscheid 
vaak heel intuïtief aan. Jongeren nemen 
met hun eigen talenten en mogelijkheden 
hun start in het onderwijs. Dankzij hard 
werk en een flinke portie doorzettingsver-
mogen kunnen ze zich verder ontwikkelen 
en evolueren. Stel nu dat een student die 
ontwikkeling met één vingerknip kan re-
aliseren door een pilletje te nemen, dan 
zouden we dat ervaren als niet helemaal 
juist. Het wezen en de kern van wat on-
derwijs is, wordt op die manier immers 
aangetast. We blijven als mens gehecht 
aan onze inzet en aan wat we zelf doen 
met onze talenten. 

Prenatale diagnose
Prenatale diagnose is een tekenend 
voorbeeld van ethische grenslijnen in 
de gezondheidszorg. De ethicus Julian 
Savulescu bijvoorbeeld vindt procreative 
beneficence, of het selecteren van de 
‘beste’ kinderen, een morele verplich-
ting. Mahesh beschouwt het een pak 
genuanceerder: “Op zich is het principe 
om te streven naar zo gezond mogelijke 
kinderen heel menselijk en prima. Maar 
het streven naar de ‘beste’ kinderen is dat 
niet. Dat impliceert een vergelijking van 
goed-beter-best, maar we weten hele-
maal niet wat perfect is. Onze biologie is 
maar één van de belangrijke aspecten van 
mens zijn. Als we kiezen voor het ‘bes-
te’, dan verliezen we iets.” Onze humane 
waarden van bescheidenheid, solidariteit 
en verantwoordelijkheid voor de meest 
kwetsbaren komen immers bijzonder 
onder druk te staan.

Ook ethicus Michael Sandel trekt het 
streven naar het ‘best’ mogelijke kind 
en het selecteren op basis daarvan in 
vraag. Door te streven naar perfectie, zo 
stelt hij, verliezen we de mogelijkheid 
om om te gaan met tragedies, met pijn 
en littekens, met de menselijke afhanke-
lijkheid en kwetsbaarheid. “En nochtans 

zal zelfs het ‘beste’ kind kwetsbaar zijn”, 
zegt Mahesh fijntjes. “Eigenlijk moeten we 
trachten te formuleren wat ons leven voor 
ons menselijk maakt”, meent copromotor 
prof. Denier. “Streven we naar een gezond 
leven? Of wensen we vooral een langer 
leven? Of willen we net een betekenisvol 
leven met alle uitdagingen die dat met 
zich meebrengt? Ligt het menselijke niet 
precies in de manier waarop we omgaan 
met beperkingen? En als dat kan vanuit 
onze eigen sterkte, is het dan niet beter 
om het zo aan te vatten?”

Vaccinaties
Als het principe geldt dat beperkingen 
aanpakken met eigen kracht sterker is, 
wordt het dan tijd om zoiets als vacci-
naties overboord te gooien? “Uiteraard 
niet”, stelt Mahesh. “Vaccinatie is als pre-
ventief middel voor een grote doelgroep 
ethisch aanvaardbaar en zelfs verplicht. 
Het verhoogt niet alleen de immuniteit 
van de mensen, maar het heeft ook een 
belangrijk netwerkeffect: een grote groep 
mensen blijft langer gezond. Human en-
hancement is aanvaardbaar vanuit deze 
preventieve, maar ook vanuit curatieve 
of verzorgende invalshoek.”

Maar wat dan met die prenatale diagnos-
tiek? Kunnen we die niet beschouwen als 
enhancement om curatieve redenen? “Het 
verschil met prenatale diagnostiek is dat 
je daar een waardeoordeel uitspreekt over 
leven dat nog niet is”, meent prof. Denier. 
“Wat is betekenisvol leven? Vinden we een 
leven met downsyndroom of met een ge-
spleten bovenlip (schisis) waardevol? Wie 
kan die evaluatie maken? De ouders? De 
arts? En wat met de inspraak van het kind 
zelf? Kunnen we als samenleving echt oor-
delen over wat we beschouwen als ‘min-
derwaardig’ leven? En evolueren we dan 
niet naar een samenleving waar ouders 
nagekeken kunnen worden op hun keuze?”
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Het idee raakt Mahesh merkelijk: “Dat de 
netwerkgedachte bij bijvoorbeeld polio 
van groot belang is, spreekt voor zich. 
Ouders die weigeren, hebben een schade-
lijke invloed op de rest van de mensen en 
de samenleving. Een dergelijke houding 
mag als onethisch worden beschouwd. 
Extreme gevallen van prenatale diagnose, 
waarbij een kind nauwelijks levensvatbaar 
zal zijn, moeten sowieso besproken wor-
den, geval per geval. Maar dat mensen 
erop worden nagekeken voor het ter we-
reld brengen van een kindje met schisis of 
het syndroom van Down, kan echt niet. Die 
beslissing heeft immers maatschappelijk 
gezien geen enkele impact op de rest van 
de mensen.”

In de hele discussie gaat ook weinig aan-
dacht naar de positieve netwerkgedachte, 
meent prof. Denier: “Mensen met een 
handicap zorgen vaak voor een positieve 
toegevoegde waarde. Ouders van kinderen 
met een beperking geven aan het leven op 
een andere manier te omarmen: ze leren 
omgaan met zogeheten beperkingen en 
worden minder geraakt door de drang 
naar perfectie.”

Innovaties
Ingrijpende veranderingen, innovaties en 
nieuwe technologieën kondigen zich aan 
in de gezondheidszorg. Moedigen onze 
ethici bijvoorbeeld de inzet van robots in 
de zorg aan? “Het antwoord op deze vraag 
ligt in de definitie”, stelt Mahesh. “Als de 
innovatie zorgt voor een hoger welzijn bij 
de mensen, dan kunnen robots in zekere 
mate hun toepassing vinden. Maar en-
kel als ze bijdragen tot een betere zorg. 
Ze kunnen er zeker niet de essentie van 
uitmaken of het werk overnemen van de 
zorgverleners.” Prof. Denier haalt meteen 
een mooi voorbeeld uit de schuif: “In een 
van onze woonzorgcentra zag ik dat een 
toestel werd ingezet om ondersteuning te 
bieden bij het wassen van mensen die ver-

gevorderde dementie hebben. Het helpt 
de zorgverlener om tijdens het wassen 
in relatie te treden met de bewoner. Dan 
is technologie echt een meerwaarde.” 

Palliatieve zorgen
Een laatste overweging die de ethici sa-
men maken, betreft situaties waarin hu-
man enhancement niet langer mogelijk 
is. Denk daarbij aan de zorg voor palli-
atieve patiënten die niet langer uitzicht 
hebben op genezing. Is zo een leven nog 
wel menselijk? Volgens Mahesh is deze 
benadering typisch westers: “Ik had eens 
met studenten in de les een discussie over 
de mogelijkheid tot sterven. Dit discours 

bestaat in mijn cultuur gewoonweg niet. 
In het sterk ontwikkelde Europa staat 
de cure voorop, mensen moeten wor-
den genezen, terwijl sommige situaties 
eigenlijk net vereisen dat je een andere 
levensbetekenis zoekt en vindt. Een palli-
atieve situatie vraagt om een nieuwe taal 
en een andere benadering: investeer in 
levenskwaliteit, niet alleen in levensver-
lenging.” De kernboodschap van Mahesh 
is eigenlijk eenvoudig: verlaat die cultuur 
van rusteloosheid en de zoektocht naar 
de perfectie, want de voldoening zal nooit 
komen.

CZ

Yvonne Denier en Arnald Mahesh: "Op zich is het principe om  
te streven naar zo gezond mogelijke kinderen heel menselijk  
en prima. Maar het streven naar de ‘beste’ kinderen is dat niet."
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Auditoren over de vloer krijgen: het 
brengt in een ziekenhuis heel wat te-
weeg en levert bijzondere ervaringen 
op. Maar hoe beleven auditoren zelf hun 
bezoeken aan onze ziekenhuizen? We 
vroegen NIAZ-auditor Coby Nogarede 
en JCI-auditor Maureen Judd naar hun 
indrukken en tips voor onze ziekenhuis-
sector. Geen gebrek aan complimentjes 
wanneer deze twee auditoren hun licht 
werpen op onze ziekenhuizen. “Jullie 
sneltreinvaart is ongelooflijk”, luidt het.

NIAZ-auditor Coby Nogarede is algemeen 
directeur van het UCCZ Dekkerswald, een 
gespecialiseerd ziekenhuis voor chronisch 
zieke patiënten nabij Nijmegen. Het UCCZ 
Dekkerswald is een onderdeel van het 
Radboudumc. Daarnaast is ze al zo’n tien 
jaar actief als auditor. Coby Nogarede: 
“Tot nu toe heb ik vooral in Nederland 
audits uitgevoerd. Vorig jaar nam ik voor 
het eerst deel aan een accreditatieproces 
in een Belgisch ziekenhuis, meer bepaald 
bij een proefaudit in het UZ Gent. Alle au-
dits waarbij ik tot nog toe betrokken was, 
waren ziekenhuisbreed. Voor het UZ Gent 
maakten we gebruik van het NIAZ-Qmen-
tum accredidatieprogramma.”

Maureen Judd heeft net als Coby Noga-
rede Nederlandse roots, maar verblijft 
al jaren in het buitenland. Momenteel 
woont ze in de VS en voordien verbleef 
ze in Tanzania, Kenya, Lesotho en Cana-
da. Maureen Judd is fysiotherapeute van 
opleiding en werkt al acht jaar voor JCI 
als surveyor/healthcare administrator. “JCI 
is actief in meer dan negentig landen. Ik 
heb zelf in verschillende landen mee au-
dits uitgevoerd, onder meer in Ecuador, 
Kenya, Israël, Saudi-Arabië, Nederland, 
Duitsland, Denemarken, China en dus 
ook België. Ik neem daarbij twee rollen 
op mij: als administrator en als clinicus 
bij verschillende audits bij academische 
ziekenhuizen, niet-academische zieken-
huizen, ambulante zorgcentra enzovoort”, 
vertelt ze. “Ik ben bij verschillende audits 
in Belgische ziekenhuizen betrokken ge-

ACCREDITERING

AUDITOREN NIAZ EN JCI ONDER DE INDRUK VAN BELGISCHE ZIEKENHUIZEN

“Jullie sneltreinvaart  
is ongelooflijk”

weest, altijd in de rol van administrator. In 
het begin werkte ik als teamlid, maar nu 
ben ik vaak teamleidster. Ondanks mijn 
buitenlandse omzwervingen, spreek ik 
namelijk nog steeds een goed mondje Ne-
derlands, dat tenslotte mijn moedertaal 
blijft. Ik ben ook wel thuis in de Belgische 
cultuur; mijn moeder heeft haar jeugd in 
België doorgebracht.”

Vroeger en nu
Zowel Maureen Judd als Coby Nogarede 
zien een aantal belangrijke evoluties in het 
accrediteren van ziekenhuizen. Maureen 
Judd: “Wereldwijd neemt de interesse 
in accreditatieprocessen toe. Soms zijn 
ziekenhuizen verplicht om ze uit te voe-
ren, vaak zijn het de ziekenhuizen zelf die 
willen weten hoe ze scoren in vergelijking 
met binnen- en buitenlandse collega’s.”

Ook het auditproces zelf is de laatste jaren 
sterk geëvolueerd volgens Maureen Judd. 
“Vroeger werd een audit meestal geasso-
cieerd met een zwaar pak documenten, 
terwijl we vandaag kunnen spreken van een 
patiëntgedreven audit. Vanuit JCI werken 
we met zogenoemde patient tracers. Dat 
is een extreem krachtig proces omdat je 
heel wat afdelingen en systemen betrekt 
en snel de sterke en zwakke punten van 
een organisatie blootlegt. We kijken nu dus 
meer dan vroeger naar het bredere plaa-
tje. Dat is uiteindelijk wat een ziekenhuis 
te weten wil komen: waaraan moeten we 
meer aandacht besteden om onze zorg 
veiliger te maken voor onze patiënten? De 
JCI-aanpak is precies daarop gericht. Bo-
vendien focussen we niet langer alleen op 
het kwaliteitsdepartement, maar betrek-
ken we ook de leiding van het ziekenhuis.”

Ook Coby Nogarede ziet soortgelijke ver-
schillen tussen de vroegere NIAZ-aan-
pak en het NIAZ-Qmentum programma. 
“NIAZ-Qmentum is in vergelijking met 

vroeger veel meer gericht op verkenning 
en het stellen van vragen op de verschil-
lende ziekenhuisdiensten zelf. Als auditor 
stap je bijvoorbeeld op een verpleegkun-
dige van de spoeddienst af en ga je met 
hem of haar even mee op pad, terwijl je 
vragen stelt. Je bereidt een auditweek 
nog steeds grondig voor, maar toetst de 
normen veel meer aan de hand van prak-
tijkvoorbeelden en bewijsmateriaal dat 
ter plaatse aangereikt wordt.”

Uit de eigen koker
Die interactieve aanpak maakt een au-
ditproces zeer intensief, maar volgens 
Coby Nogarede is het meer dan de moeite 
waard. “Als auditor word je uit je eigen 
koker gehaald. Je verruimt telkens je 
blik, dankzij het ziekenhuis waar je op 
bezoek bent, maar ook dankzij de ande-
re NIAZ-auditoren in je team. Dat NIAZ 
internationaler wordt, vind ik een positie-
ve trend. Tijdens zo’n intense auditweek 
steek je veel op van collega’s uit andere 
landen. Als we ’s avonds samen aan tafel 
zitten, ontstaan er vaak inspirerende dis-
cussies tussen de auditoren. Als auditor 
keer je dan terug naar huis met mooie 
input van peers en leer je de aanpak in 
andere landen kennen. Zeker met Bel-
gische collega’s werk ik graag samen.”

Bijna fanatiek
Wat na hun ervaringen met audits in 
België vooral blijft hangen bij auditoren 
Maureen Judd en Coby Nogarede, is de 
drive die in ons land bestaat rond kwa-
liteit, patiëntveiligheid en accreditaties. 
Maureen Judd: “Na de verschillende au-
dits in Belgische ziekenhuizen waarbij ik 
betrokken was, onthoud ik zeker en vast 
de goede voorbereiding van de ziekenhui-
zen. Hun systemen zijn up-to-date en ze 
leveren uitstekend werk wat benchmar-
king van kwaliteitsindicatoren betreft.”

“Ik werk graag samen met Belgische collega’s.”
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Coby Nogarede herinnert zich ook sterk 
haar ervaringen met Belgische colle-
ga-auditoren. “Ik merk dat Belgische 
auditoren heel secuur voorbereid zijn 
en nooit een laissez-faire-aanpak zullen 
hanteren. Ze verdiepen zich in hun dos-
siers. Je zou ze bijna fanatiek kunnen 
noemen (lacht).

Maar ook in de ziekenhuizen voel je die 
motivatie. In Nederland zijn we al langer 
bezig met accreditaties, maar ons proces 
is een pak trager verlopen als je het ver-
gelijkt met de Belgische ziekenhuissec-
tor. Ik ben behoorlijk onder in de indruk 
van de sneltreinvaart waarmee in België 
gebouwd wordt aan het kwaliteits- en 
veiligheidsbeleid. De lat wordt bovendien 
van bij het begin hoog gelegd.”

Tips
Vanuit haar ervaringen als ziekenhuisdi-
recteur in Nederland en als NIAZ-auditor 
heeft Coby Nogarede ten slotte nog enkele 
tips voor Belgische ziekenhuizen. “Een be-
langrijk aandachtspunt lijkt me de borging 
van het kwaliteits- en veiligheidsbeleid. 
Het komt erop aan om die grote motivatie 
van vandaag te bewaren en structureel in 
te bouwen in een voorzieningsbreed kwa-
liteitssysteem. Een van de belangrijkste 
pionnen daarbij zijn, naar mijn aanvoelen, 
de artsen in de ziekenhuizen. Pas als ie-
dereen rond het ziekenhuisbed dezelf-
de normen hanteert, kunnen patiënten 
rekenen op gegarandeerde kwaliteit en 
veiligheid van de zorg.”

JCI-auditor Maureen Judd bevestigt de 
opmerkingen van haar NIAZ-collega: 

NIAZ-auditor Coby Nogarede: “In Nederland 
zijn we al langer bezig met accreditaties, maar 
ons proces is een pak trager verlopen als je het 
vergelijkt met de Belgische ziekenhuissector.”

JCI-auditor Maureen Judd: “We kijken nu meer 
naar het bredere plaatje. Dat is uiteindelijk wat 
een ziekenhuis wil te weten komen: waaraan 
moeten we meer aandacht besteden om onze 
zorg veiliger te maken voor onze patiënten?”

“Belgische ziekenhuizen blijken nog wat 
moeite te hebben met evaluaties en de 
positionering van artsen. Maar dat is geen 
typisch Belgisch probleem. Ik zie heel wat 
ziekenhuizen in andere landen die daar 
ook mee worstelen.”

Ze geeft ten slotte ook graag enkele tips 
mee: “Focus vooral op de International 
Patient Safety Goals (IPSG) en breng ze-
ker de jaarlijkse evaluaties in orde. Maar 
vooral: probeer de audit en de voorberei-
dingen als een fun project te zien. Het is 
het begin van een nieuw en lang proces. 
Als auditoren helpen we ziekenhuizen 
daarbij door concrete meetinstrumenten 
aan te reiken. Maar houd het finale doel 
steeds voor ogen: een veiliger ziekenhuis 
voor patiënten, personeel en bezoekers.”
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De zorgsector is volop in beweging en bruist 
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Heel wat leden-ouderenzorg van Zorg-
net-Icuro hebben bouwplannen. Vaak gaat 
het over vervangingsnieuwbouw, eventu-
eel in combinatie met een uitbreiding van 
capaciteit. De klassieke VIPA-subsidiëring 
voor woonzorgcentra en kortverblijf zal 
drastisch veranderen. Een nieuw systeem 
van geforfaitariseerde bouwfinanciering 
zou in 2016 worden uitgerold.

Hoe zal dit nieuwe systeem eruit zien? 
Raden van Bestuur kijken de kat uit de 
boom, ze wachten op duidelijkheid alvo-
rens ze zware financiële engagementen 
aangaan in functie van een bouwproject.

Zorgnet-Icuro organiseert op vrijdag 15 
april 2016 een studiedag exclusief voor 
haar leden-woonzorgcentra. 

Studiedag Bouw en bouw-
financiering ouderenzorg  
“Rationaliseren in de bouw 
van woonzorgcentra”

Daarbij willen we u informeren op drie 
vlakken:
1. Hoe zal het nieuwe financieringssys-

teem voor de bouw van woonzorgcen-
tra eruitzien? We verwelkomen minis-
ter Vandeurzen en het VIPA voor een 
toelichting.

2. Financiering van het bouwproject in 
functie van de exploitatie en de eigen-
domsstructuur. Is ons project financi-
eel verantwoord?

3. Kunnen we rationeler bouwen? 
Bouwnormen/bouwproces/toepas-
sing wetgeving overheidsopdrachten/
bouwkost.

Na afloop van de studiedag hopen we dat 
we de leden hebben kunnen dynamiseren 
in hun bouwambities. 

Directies en bestuurders van leden-woon-
zorgcentra zijn welkom op deze studiedag. 

Tijdens de studiedag gaan we ervan uit 
dat VZW-woonzorgcentra de wetgeving 
overheidsopdrachten moeten volgen voor 
de bouw van een woonzorgcentrum.

Meer informatie en inschrijvingen: www.
zorgneticuro.be (vorming -> onze oplei-
dingen)
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