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Minister Vandeurzen zet krijtlijnen uit  
voor gezondheidszorg van de toekomst: 
"We staan voor cruciale  
strategische keuzes  
op alle niveaus"
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Vlaams minister van Welzijn, Volksgezond-
heid en Gezin Jo Vandeurzen merkt in een 
interview in deze Zorgwijzer terecht op 
hoezeer we op zowat alle domeinen van 
zorg en welzijn op een scharniermoment 
zijn aanbeland. Een aantal dossiers lijkt 
in een eindfase te zitten, andere dossiers 
worden nu pas stevig in de steigers gezet.

Dat er eindelijk wat meer duidelijkheid is 
over VIPA, kunnen we alleen maar toejui-
chen. Onzekerheid zet immers een rem 
op het sociaal ondernemerschap, terwijl 
we net nu meer dan ooit nood hebben aan 
initiatief, groei en creativiteit. Zeker in de 
ouderenzorg moet er de komende jaren 
nog een extra inspanning gebeuren om de 
toekomstige noden op te vangen. Hiervoor 
is een stabiel klimaat voor investeringen 
nodig en dat lijkt er nu te komen. Dat bete-
kent evenwel niet dat er reden tot feesten 
is. De financiële ruimte is strikt beperkt en 
woonzorgcentra moeten zelf in grote mate 
voor de prefinanciering van infrastructuur-
werken zorgen. Dat is niet evident. Ook in 
de ziekenhuissector zijn lang nog niet alle 
obstakels van de baan. Er is weliswaar een 
kader voor de bijgestuurde VIPA-subsidie, 
maar er blijven nog enkele onduidelijkhe-
den. Hoe sneller hier klaarheid in komt, 
hoe beter voor iedereen.

Het voornemen van minister Vandeur-
zen voor een nieuw Zorgstrategisch plan 
Vlaanderen is ambitieus. Zorgnet-Icuro 
pleit hier al langer voor. Het gezondheids-
landschap verandert in snel tempo. Met 

de vergrijzing en de steeds hogere le-
vensverwachting neemt het belang van 
chronische zorg toe. Hiervoor is een goede 
afstemming tussen de diverse actoren en 
alle lijnen in de gezondheidszorg nood-
zakelijk. Het hospitalocentrisme heeft 
afgedaan en de Vlaamse ziekenhuizen zijn 
bereid om zich in te schrijven in een breed 
netwerk van zorg. Ziekenhuizen willen ook  
het aanbod aan supergespecialiseerde 
diensten concentreren. Dat is nodig om 
kwaliteit en betaalbaarheid te blijven ga-
randeren. Op federaal niveau wordt achter 
de schermen aan een nieuwe ziekenhuis-
financiering gewerkt. Die nieuwe financie-
ring zal onder meer de samenwerking in 
netwerken van zorg stimuleren. Zo kunnen 
gespecialiseerde zorgprogramma’s bin-
nen een netwerk complementair worden 
aangeboden. Iedereen beseft ondertussen 
dat we alleen op die manier met beperkte 
middelen méér zorg kunnen realiseren. 
Ook het Vlaamse niveau kan hier sturend 
optreden. Hiervoor is een visie op langere 
termijn nodig, die inderdaad best in een 
zorgstrategisch plan wordt uitgetekend. 
Zolang hierbij maar voldoende wordt afge-
stemd tussen de diverse overheden, zodat 
er één visie en één plan zijn, waaronder 
we gezamenlijk de schouders kunnen 
zetten.

Ondertussen kijken we met Zorgnet-Icuro 
en de hele sector geestelijke gezond-
heidszorg reikhalzend uit naar het con-
gres ‘Open Minds’ eind mei. Ook hier is 
de nood aan een visie en een plan heel 

EDITORIAAL

Eén visie, één plan
erg voelbaar. Net zoals Zorgnet-Icuro 
de bakens voor de ouderenzorg van de 
toekomst uitzette met het congres ‘GPS 
2021. Nieuw navigatie voor ouderenzorg’ 
en een toekomstvisie ontwikkelde voor de 
algemene ziekenhuizen tijdens het con-
gres ‘Together we care’, zo wordt ‘Open 
Minds’ een mijlpaal voor de geestelijke 
gezondheidszorg in ons land. U bent van 
harte welkom!

Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder
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Zorgverleners werken vaak vanuit een sterke bevlogenheid. 
Tegelijk kampen veel zorgverleners met burn-out. Zorgnet-Icuro 
en Lannoo Campus lanceerden vorige maand Burn-out in de 
zorg, een gloednieuw boek dat getuigenissen van slachtoffers 
koppelt aan theoretische inzichten van de experten Gorik Kaese-
mans, Elke Van Hoof, Lode Godderis en Erik Franck. Hiermee wil 
Zorgnet-Icuro zorgvoorzieningen handvaten aanreiken voor de 
aanpak van burn-out, geïntegreerd in een duurzaam HR-beleid.

De zorgsector zit vol deskundige, gedreven en vaak bevlogen 
mensen, zo blijkt uit onderzoek. Tegelijk is er een zware budget-
taire druk. De bezetting in sommige settings verhoogt het risico 
op toenemende stress en bovendien kan je plotse stressmo-
menten in de zorg vaak niet vooraf plannen, denk maar aan 
een plotse samenloop van spoedopnames. Die cocktail van 
chronische en acute stress maakt dat burn-out een gegeven is 
waarrond werkgevers in de zorg best een actief en geïntegreerd 
beleid voeren. 

Burn-out in de zorg vormt het finale product van een project dat 
Zorgnet-Icuro drie jaar geleden opstartte. Twee geslaagde studie-
dagen en een driedelige sensibiliserende affichecampagne later 
is er nu dit boek.  Vijf getuigen, vijf bevlogen zorgverstrekkers, 
elk met hun verhaal en achtergrond, spreken moedig over hun 
ervaringen met burn-out. Aan de hand van hun getuigenissen 
delen de experten hun vakkennis. Naast praktijkgerichte indivi-
duele tips besteedt het boek bovendien concrete aandacht aan 
wat zorgorganisaties zelf kunnen doen.

‘Zorg voor de zorgenden’ moet centraal staan in het HR-beleid 
van elke zorgorganisatie, in de eerste plaats in het belang van 
de patiënt. Dit boek gaat in op alle vragen rond burn-out en 
biedt onderbouwde en praktische antwoorden. Een must read 
voor iedereen die actief is in de zorg.

Zorgnet- 
Icuro wil 

inzetten op 
duurzaam 
HR-beleid 
met nieuw 

boek  
Burn-out  

in de zorg

Met als thema 'Burn-out voorko-
men is ook voor je medewerkers 
zorgen', stelt Zorgnet-Icuro de 
derde affiche voor in de sensibi-
liseringscampagne tegen burn-
out in de zorgsector. Met de tien 
tips op de affiche willen we lei-
dinggevenden inspireren om die 
heldhaftige taak op te nemen.

Na het succes van de affiches 
‘Burn-out voorkomen is ook 
voor jezelf zorgen’ en ‘Burn-out 
voorkomen is ook zorgen voor 
elkaar’, verspreidt Zorgnet-Icuro 
nu de derde affiche in de reeks. 
Op deze affiche springen direc-
ties, HR-verantwoordelijken en 
directe leidinggevenden net als 
superman en superwoman hun 
medewerkers ter hulp vanuit 
hun coachende HR-helikopter. 
De preventie en aanpak van 
burn-out zijn immers complex 
en vereisen een geïntegreerd 
organisatiebeleid vanuit een 
gedeelde verantwoordelijk-
heid van werkgevers en werk-
nemers. De optelsom van de 
drie affiches bevatten samen 
30 concrete actiepunten om 
psychosociale risico’s aan te 
pakken.

De voorbije jaren zette Zorg-
net-Icuro sterk in op de pre-
ventie en aanpak van stress 
en burn-out. In 2014 en 2015 
organiseerden we voor de ver-
antwoordelijken in zorgorgani-
saties hierover twee geslaagde 
studiedagen. We verspreidden 
relevante goede praktijken en stimuleerden expertisedeling. Te-
gelijk lanceerden we een uitgebreide sensibiliseringscampagne 
met de affiches die we tot ons genoegen in veel voorzieningen 
verspreid zien.

Alle voorzieningen aangesloten bij Zorgnet-Icuro hebben een 
pakketje affiches in hun bus ontvangen. Ook nu weer moedigen 
wij alle voorzieningen aan om de campagne te ondersteunen 
en de affiches te verspreiden, om samen stress en burn-out in 
de zorgsector aan te pakken.

Affichecampagne gaat verder 
met derde in de reeks:  

‘Burn-out voorkomen is ook 
voor je medewerkers zorgen’

Tot 15 mei 2016 kunnen leden van Zorgnet-Icuro het boek 
Burn-out in de zorg aankopen met korting. U betaalt dan 20 
euro i.p.v. 24, 99 euro en krijgt het boek gratis toegestuurd. 
Bestellen? Stuur dan een mailtje naar anita.scheers@
zorgneticuro.be met uw naam en het adres waarop u het 
boek wenst te ontvangen. 

Wilt u de affiche ook ontvangen of hebt u graag bijkomende 
exemplaren? Geef dan een seintje op post@zorgneticuro.be.
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De zorg- en welzijnssector is vandaag in 
volle evolutie. De noden en de verwach-
tingen zijn hoog, de middelen beperkt. 
Samenwerking in netwerken van zorg, 
persoonsvolgende financiering, meer 
marktwerking, meer concurrentie, em-
powerment en vermaatschappelijking, 
kwaliteitsindicatoren en accreditering, 
krapte op de arbeidsmarkt: het zijn alle-
maal evoluties die de zorg- en welzijns-
voorzieningen dwingen om zich beter te 
profileren en om hun interne en externe 
communicatie professioneel aan te pak-
ken.

Grotere voorzieningen hebben vaak al 
een communicatiedienst, maar kleine en 
middelgrote organisaties roeien met de 
riemen die ze hebben. Zorgcommunicatie 
in verandering is voor beide doelgroepen 

Op 18 oktober 2016 worden opnieuw 
de Well Done - MSD Health Literacy 
Awards uitgereikt. Deze willen in de 
eerste plaats erkenning geven aan 
zorgorganisaties en zorgverstrekkers 
die begaan zijn met de gezondheids-
wijsheid van hun patiënten, cliënten of 
bewoners. Heeft u een project dat de 
gezondheidswijsheid (health literacy) de 
voorbije jaren bevorderd heeft, stuur 
dit dan zeker in tegen ten laatste 1 juni 
(17 uur) via www.welldoneawards.be. 
Geef duidelijk aan of u zich inschrijft 
voor de categorie ‘First line’, ‘Specialty’ 
of ‘Community’. De winnaar van elke 
categorie ontvangt 3.000 euro.

Wat is gezondheidswijsheid?
Gezondheidswijsheid is de capaciteit 
van mensen om gezondheidsinfor-
matie op te zoeken, te begrijpen en te 
gebruiken. In onze complexe wereld is 
deze capaciteit nodig om te weten waar 
men terecht kan met klachten en pro-
blemen, om artsen en zorgmedewer-
kers te begrijpen, om te weten welke 

Zorgcommunicatie in verandering:  
Hoe communicatie de slagkracht van  
organisaties in zorg en welzijn versterkt

Dien uw project in voor 
de Well Done Awards 

Zorgcommunicatie in verandering. 
Hoe communicatie de slagkracht 
van organisaties in zorg en welzijn 
versterkt – door Filip Decruynae-
re – ACCO Uitgeverij - te koop voor 
25 euro.

geschreven. Communicatieverantwoorde-
lijken, directieleden en stafmedewerkers 
van grote, middelgrote én kleine voorzie-
ningen vinden in dit boek inspiratie en 
nieuwe invalshoeken, praktische handvat-
ten en concrete tips. Doorheen het boek 
lopen tientallen praktijkverhalen uit alle 
sectoren van zorg en welzijn.

Zorgcommunicatie in verandering is een 
ideale toetssteen voor de communicatie 
in en van ziekenhuizen, woonzorgcentra, 
thuiszorgorganisaties, voorzieningen voor 
personen met een beperking, organisa-
ties voor jeugdhulp, instellingen in de 
geestelijke gezondheidszorg… Boven-
dien is het boek geschikt voor studenten 
communicatie met belangstelling voor de 
zorg- en welzijnssector.

behandelingen mogelijk en wenselijk 
zijn, en om doordachte beslissingen te 
kunnen nemen over leefgewoontes of 
-omstandigheden die de gezondheid 
beïnvloeden.

Studies tonen aan dat veel mensen 
moeilijkheden hebben om gezond-
heidsinformatie te begrijpen zoals 
signalisatie in ziekenhuizen, infor-
matiebrochures, bijsluiters, toestem-
mingsformulieren, voorschriften en 
medische adviezen. Onduidelijke com-
municatie, een complex medisch lexi-
con, en het internet waar de betrouw-
baarheid en relevantie niet duidelijk is, 
kunnen hen verwarren.

Een te zwak niveau van gezondheids-
wijsheid is geen probleem van be-
paalde mensen maar komt voor in de 
hele samenleving. Wetenschappelijk 
onderzoek toont echter aan dat be-
paalde factoren de kans op een ge-
brek aan gezondheidswijsheid kunnen 
verhogen. Deze zijn onder andere de  

sociaal-economische status, het ge-
zondheidsniveau, de leeftijd en de 
etnische afkomst. Vaak zijn de minst 
begoeden in onze samenleving het 
meest kwetsbaar als het gaat over (in)
adequate gezondheidswijsheid.

Het te laag niveau van gezondheids-
wijsheid is een gedeelde verantwoor-
delijkheid van verscheidene actoren: 
het is belangrijk dat de (para)medische 
sector, organisaties, patiëntenvereni-
gingen, universiteiten, het onderwijs, de 
media en bedrijven zich samen verder 
inzetten om het niveau van de gezond-
heidswijsheid op te krikken.
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BELEID

Het zijn boeiende tijden voor zorg en wel-
zijn. Beslissende tijden ook, want op diver-
se domeinen staan we voor belangrijke 
strategische keuzes. Dat geldt zowel voor 
de ziekenhuizen als voor de ouderenzorg, 
de revalidatiesector en de geestelijke ge-
zondheidszorg. In nauw overleg met alle 
sectoren, betrokkenen en beleidsniveaus, 
tekent Jo Vandeurzen, Vlaams minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 
de krijtlijnen uit van de Vlaamse gezond-
heidszorg van de toekomst. In een aantal 
dossiers werden of worden rond deze tijd 
cruciale knopen doorgehakt (VIPA), andere 
dossiers zijn nog in ontwikkeling (Zorg-
strategisch Plan Vlaanderen). Hoog tijd 
voor een overzicht en een stand van zaken.

Vlaams minister Jo Vandeurzen: Iedereen 
voelt dat er van alles staat te gebeuren in 
zorg en welzijn. In alle sectoren gonst het 
van de vernieuwing. De oorzaken hiervan 
zijn ondertussen voldoende gekend: de 
vergrijzing, de veranderende noden en ver-
wachtingen, de vermaatschappelijking, 
de multidisciplinaire samenwerking over 
sectoren heen, de vraag naar meer zorg 
op maat en continuïteit van zorg, enzo-
voort. Belangrijk zijn ook het toenemende 
belang van preventie en de promotie van 
een gezonde levensstijl. De budgettaire 
middelen zijn weliswaar beperkt, maar 
dat verhindert niet dat de investeringen 
in zorg en welzijn globaal nog altijd toe-
nemen, zowel federaal als in Vlaanderen. 
Nieuwe technologie zorgt bovendien voor 
mooie opportuniteiten. Ik denk in de eer-
ste plaats aan eHealth en de verregaande 
consequenties voor de organisatie van de 
zorg: het uitwisselen van gegevens, het sa-
menwerken in netwerken, de verzameling 

INTERVIEW MET VLAAMS MINISTER JO VANDEURZEN

“Zorgstrategisch Plan 
Vlaanderen krijgt vorm”

van relevante data… Ten slotte is er ook de 
context van de zesde staatshervorming. 
Neem dat alles samen en je begrijpt dat 
we op alle niveaus voor cruciale strategi-
sche keuzes staan: federaal, Vlaams, maar 
ook op het niveau van de sectoren en de 
individuele voorzieningen. Alle actoren zijn 
hiermee bijzonder intensief bezig.

Een staatshervorming uitvoeren in een 
globale besparingscontext terwijl de eco-
nomische groei hapert, is niet eenvou-
dig. Het is bovendien voor het eerst dat 
een staatshervorming een directe impact 
heeft op het RIZIV. Het maakt de transitie 
bijzonder complex. Dat geldt ook voor de 
financiering van investeringen in zieken-
huizen, waarover Vlaanderen nu meer 
bevoegdheden heeft, maar waar ook Eu-
ropa strikte regels oplegt. Dankzij intens 
overleg met alle betrokkenen zijn we het 
VIPA grondig aan het reorganiseren, wat 
duidelijkheid en zuurstof geeft voor een 
toekomstgericht beleid. Voor de woon-
zorgcentra hebben we voor de paasva-
kantie een conceptnota goedgekeurd voor 
een nieuw financieringssysteem. Die nota 
wordt nu in wetgeving omgezet. Voor de 
sectoren die onder het klassieke VIPA-stel-
sel blijven werken, hebben we dit jaar 100 
miljoen euro extra vrijgemaakt. Het gaat 
dan onder meer over voorzieningen voor 
personen met een beperking, maar ook 
voor de centra geestelijke gezondheids-
zorg, de revalidatiecentra en de initiatieven 
beschut wonen. (voor een volledig overzicht, 
zie dossier VIPA verderop in deze Zorgwij-
zer, n.v.d.r.). Wat de ziekenhuizen betreft, 
kiezen we in overleg met de sector voor 
een strategisch forfait gekoppeld aan de 
exploitatie én een instandhoudingsforfait. 

Ook dat concept wordt nu voorbereid om 
op de Vlaamse regering te brengen. In dit 
dossier moet echter nog een aantal ondui-
delijkheden uitgeklaard worden in overleg 
met Europa en met de federale overheid 
(zie ook hiervoor het dossier VIPA verderop 
in deze Zorgwijzer, n.v.d.r.). Bovendien wil 
ik hier een duidelijke link leggen met een 
nieuw ‘Zorgstrategisch Plan Vlaanderen’ 
dat we gaan ontwikkelen.

Wat houdt dat ‘Zorgstrategisch Plan 
Vlaanderen’ in?
De rol van de ziekenhuizen verandert in-
grijpend. De zorgnoden veranderen. Het 
accent verschuift een stuk van acute naar 
chronische zorg, met een kortere ligduur, 
meer daghospitalisatie en meer ambulante 
zorgverstrekking. De samenwerking met 
de zorgverleners van de eerste lijn wint 
aan belang. Het hospitalocentrisme ver-
dwijnt. In die context wordt federaal ook de 
ziekenhuisfinanciering grondig herdacht. 
Vlaanderen telt relatief veel ziekenhuizen 
en door de fusies van de voorbije decennia 
zijn onze ziekenhuizen ook relatief groot. 
Lange tijd hebben die ziekenhuizen in een 
concurrentiële context gewerkt. Die tijd is 
voorbij. Het kan niet langer dat elk zieken-
huis het volledige gamma aan medische 
diensten aanbiedt. Dat is niet betaalbaar, 
niet efficiënt en vaak ook niet optimaal 
voor de kwaliteit. Ziekenhuizen moeten 
daarom taakafspraken maken. Om het ge-
heel in goede banen te leiden, ontwikkelen 
we een Zorgstrategisch Plan Vlaanderen. 
Zorgnet-Icuro heeft hiervoor trouwens erg 
waardevolle voorzetten gegeven. Het duurt 
soms enige tijd voor conclusies van con-
gressen als ‘Together we care’ hun weer-
slag vinden in het beleid, maar ze sijpelen 



Vlaams minister Jo Vandeurzen: “Toekomst-
gerichte zorg is niet alleen een kwestie van 
méér zorg, maar ook van nieuwe dynamie-
ken en samenwerkingsverbanden. Mijn visie 
hierover sluit mooi aan bij de bevindingen 
van het congres ‘GPS 2021 – Nieuwe navi-
gatie voor ouderenzorg’ van Zorgnet-Icuro.”

7   |   mei 2016
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wel degelijk door. De komende weken en 
maanden zullen we het Zorgstrategisch 
Plan Vlaanderen verder vormgeven met de 
koepels, met het Federaal Kenniscentrum, 
met het RIZIV en met de FOD Volksgezond-
heid en de federale overheid.

De Vlaamse overheid heeft meer dan 
vroeger een vinger in de pap wat het 
ziekenhuisbeleid betreft. Hoe wilt u die 
bevoegdheden aanwenden?
Vlaanderen is voor de ziekenhuizen be-
voegd op drie domeinen. Ten eerste voor 
de plannings- en de erkenningsvergunnin-
gen, weliswaar op basis van de bestaande 
federale normen en binnen een eventuele 
programmatie. We willen die bevoegdheid 
niet beperken tot een louter administra-
tieve functie of een formele toets. We zien 
het als een opportuniteit om sturend op 
te treden. Neem bijvoorbeeld de radio-
therapie, de cathlabs of de stroke units, 
waarvoor er geen programmatie is, maar 
waar wel nood is aan een duidelijke visie 
op de toegankelijkheid van de zorg. Zie-
kenhuizen worden gevraagd om samen 
te werken en afspraken te maken. Met  
‘papieren constructies’ zullen we echter 
geen genoegen nemen. We zullen voor-
rang geven aan dossiers die beantwoorden 
aan reële noden in een regio. Idem dito 
voor dossiers als de PET-scan of NMR, 
waarvoor wel een programmatie bestaat. 
Wat de PET-scan betreft: voor het eerst 
is Vlaanderen bevoegd voor de financie-
ring van de investeringskost hiervan. We 
hebben een oproep gelanceerd, waarbij 
we sterk de nadruk gelegd hebben op 
de context van regionale samenwerking 
tussen ziekenhuizen, bijvoorbeeld rond 
oncologie. Onze criteria zullen meer zijn 
dan formele toetsen. We willen een dui-
delijk signaal geven over welke richting 
we uit willen met de gezondheidszorg en 
we zullen samenwerking stimuleren. Die 
samenwerkingsverbanden moeten ook 
vanuit patiëntenperspectief logisch en 
coherent zijn.

Op het terrein is die samenwerking tussen 
ziekenhuizen al aan het groeien?
Dat is zeker zo. De ziekenhuizen beseffen 
zelf ook dat samenwerking de toekomst 
is. Maar ze verwachten terecht dat de 
overheid hierin ondersteunend en sturend 
optreedt. Ziekenhuizen hebben gelijk als 
ze van de Vlaamse overheid een goede 
afstemming met het federale niveau ver-
wachten. Ze hebben gelijk als ze duide-
lijkheid vragen. Het beleid moet op alle 
niveaus een heldere richting aangeven. 
Dat is precies wat we doen.

Om ook een voorbeeld uit de geestelijke 
gezondheidszorg te geven: Vlaanderen is 

bevoegd om de reconversie van bedden 
te beoordelen. Hierover hebben we afge-
stemd met de federale overheid, die zich 
akkoord heeft verklaard om het morato-
rium op A-bedden op te heffen. En wat de 
K-bedden betreft, zullen we een afgestemd 
beleid voeren binnen de geestelijke ge-
zondheidszorg, maar ook met linken naar 
de Integrale Jeugdhulp.

Een goede afstemming geldt ook voor het 
tweede domein waarvoor Vlaanderen be-
voegd is: de investeringssubsidies. Dat 
luik gaat breder dan het VIPA vroeger; het 
omvat ook een deel van het federale budget 
dat overgeheveld is, alsook investeringen 
in zware apparatuur en in het onderhoud 
en de herconditionering van ziekenhuizen.

Het derde domein is de ziekenhuisnorme-
ring. Ook hier zijn de Vlaamse bevoegdhe-
den uitgebreid, al moeten we elke beslis-
sing die een impact zou kunnen hebben 
op het federale niveau vooraf toetsen bij 
het Rekenhof. We hebben die procedu-
re ondertussen al twee keer toegepast: 
voor de verplichte publicatie van kwali-
teitsindicatoren van de cathlabs en voor 
de borstkankercentra. Akkoord, dat zijn 
geen grote dossiers, maar hiermee willen 
we de nieuwe besluitvorming operationeel 
maken.

Nieuw is ook dat Vlaanderen bevoegd is 
voor de categorale ziekenhuizen. Welk 
beleid wil u hier voeren?
Niet alleen deze ziekenhuizen, maar ook 
tal van RIZIV-conventies zijn overgekomen. 
Vlaanderen moet dus een visie op de re-
validatiesector uittekenen. Een behoorlijk 
beleid kan niet naast de categorale én ge-
specialiseerde ziekenhuizen (G en Sp-afde-
lingen). Ook de Sp-afdelingen in algemene 
ziekenhuizen moeten worden betrokken. 
Alles hangt nauw met elkaar samen en 
ik wil een coherent beleid nastreven. Ook 
hier zal overleg en afstemming nodig zijn.

Zopas heeft de Vlaamse overheid haar 
begrotingscontrole gehad. Hebt u extra 
middelen voor investeringen in de ou-
derenzorg in de wacht kunnen slepen?
De begrotingscontrole heeft geen extra 
besparingen voor welzijn opgeleverd, maar 
de ruimte voor verdere investeringen blijft 
beperkt. Ik heb groen licht gekregen voor 
extra personeel voor de justitiehuizen en 
voor het nieuwe financieringssysteem voor 
de woonzorgcentra. We gaan de regering 
voorstellen om een oproep te doen voor 
de erkenning van bijkomende plaatsen. De 
administratie bekijkt welke ruimte er is.

Tegelijk wil ik nogmaals de enorme in-
spanning benadrukken die we de voorbije 

jaren al hebben gedaan. Het groeipad van 
8.413 bijkomende woongelegenheden in 
woonzorgcentra en centra voor kortverblijf 
van de ouderenzorg tegen 2018 is heel am-
bitieus en is voorheen nooit gerealiseerd. 
Bovendien moeten we de investeringen 
in de residentiële ouderenzorg situeren 
in de bredere context van de totale oude-
renzorg. Er is een Mozaïekdecreet in de 
maak, dat reconversies mogelijk maakt van 
erkende bedden in woonzorgcentra naar 
andere vormen van zorg. De flexibilisering 
van het zorgaanbod is nodig en vraagt om 
een regelluwe context. Daarvan maken we 
werk met een wetgevend kader, dat ook de 
aansluiting op andere sectoren zoals de 
geestelijke gezondheidszorg en de sec-
tor voor personen met een beperking zal 
vergemakkelijken. Toekomstgerichte zorg 
is niet alleen een kwestie van méér zorg, 
maar ook van nieuwe dynamieken en sa-
menwerkingsverbanden. Mijn visie hierover 
sluit mooi aan bij de bevindingen van het 
congres 'GPS 2021 – Nieuwe navigatie voor 
ouderenzorg' van Zorgnet-Icuro. Zoals al 
gezegd: het duurt soms even voor nieuwe 
ontwikkelingen hun beslag krijgen in het 
beleid, maar de richting die we uitgaan is 
duidelijk afgestemd met de sector.

Eerder dit jaar publiceerde u de concept-
nota over het ouderenbeleid Dichtbij en 
integraal. Visie en veranderagenda. Wat 
zijn voor u persoonlijk de belangrijkste 
krachtlijnen?
De kwaliteit en de borging ervan is een 
prioriteit, over alle sectoren – inclusief de 
ziekenhuizen – heen trouwens. Het aantal 
initiatieven op dat gebied neemt toe, in 
samenwerking met allerlei actoren. Het 
is een kerntaak van de overheid om de 
zorgkwaliteit te bewaken. Zowel objectief 
meetbare indicatoren als bevragingen bij 
de bewoners over de subjectieve kwali-
teitsbeleving zijn belangrijk, ook voor de 
publieke opinie. De marktwerking in de 
sector neemt toe en het is de rol van de 
overheid om de kwaliteit te bewaken. Ou-
deren en hun familieleden die naar een 
erkend woonzorgcentrum gaan, moeten 
kwaliteit kunnen verwachten. Ik ben trou-
wens een groot voorstander van initiatieven 
vanuit het werkveld, zoals PREZO Woon-
zorg van Zorgnet-Icuro. Dat is een goede 
manier van werken. Ik besef dat accredi-
tering ook niet alles zegt, maar zeker in de 
residentiële ouderenzorg zijn transparantie 
en communicatie over de kwaliteit van de 
zorg noodzakelijk. Als de sector initiatieven 
neemt tot zelfregulering, dan kan ik dat 
alleen maar toejuichen. Als dat met een 
objectieve en gevalideerde certificering 
gebeurt, dan ben ik graag bereid om in 
overleg te bekijken hoe we de inspectie 
hierop kunnen afstemmen.
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Dat geldt trouwens ook voor de andere 
sectoren. In de geestelijke gezondheids-
zorg hebben de betrokken actoren samen 
beslist om sectoroverschrijdende indi-
catoren te formuleren voor residentiële 
en niet-residentiële zorg. Dat maakt de 
oefening wat moeilijker, maar tegelijk is 
het een bevestiging van de samenwerking 
in netwerken.

Voor de sector ouderenzorg pleit u in de 
conceptnota ook voor een ‘gelijk speel-
veld’ voor alle actoren. Het is een ver-
zuchting die al langer leeft.
Ik begrijp die verzuchting en ik wil er werk 
van maken. Boekhoudkundig moet er meer 
transparantie en gelijkvormigheid komen. 
Hierover zal ik met alle betrokkenen aan 
tafel zitten. Het toepassingsgebied van de 
wet op de overheidsopdrachten is geen 
specifieke Vlaamse bevoegdheid omdat 
dit Europese wetgeving is.

Binnenkort start ook een nieuwe campag-
ne om de aantrekkelijkheid van de zorg-
beroepen te promoten. Welke klemtonen 
legt de nieuwe campagne?
We zijn volop bezig met de ontwikkeling van 
de nieuwe campagnebeelden. Aandacht 
voor de zorgberoepen blijft nodig, want we 
weten dat we de komende jaren nog heel 
wat arbeidskrachten nodig zullen hebben. 
Enerzijds om de stijgende zorgvraag te 
beantwoorden, maar anderzijds ook om 
de grote groep van zorgmedewerkers die 
de komende jaren met pensioen gaat, te 
vervangen. We willen mensen aanspreken 
en motiveren in de hele Vlaamse gemeen-
schap. Cultuursensitieve zorg wint aan 
belang en we willen graag ook jongeren 
van allochtone afkomst voor de zorg win-
nen. Dat wordt dan ook een belangrijke 
klemtoon in de nieuwe campagne.

Ondertussen bereidt u samen met uw 
collega’s van Onderwijs en van de federale 
overheid de overgang naar de vierjarige 
bacheloropleiding verpleegkunde voor. 
Loopt dat vlot?
We moeten op de Interministeriële Con-
ferentie nog een aantal knopen doorhak-
ken. Het gaat om belangrijke beslissingen, 
waarvoor we de nodige tijd willen nemen 
en diverse pistes willen onderzoeken. Zul-
len we met de HBO5-opleiding de Europese 
richtlijnen voor de verpleegkunde-oplei-
ding volgen of kiezen we voor een ander 
pad? Hoe dan ook is het ieders ambitie om 
een brede instroom uit beide richtingen 
mogelijk te houden. De specifieke moda-
liteiten zijn we aan het onderzoeken. Het 
is een complex vraagstuk, omdat het ook 
raakt aan de wet op de uitoefening van de 
gezondheidszorgberoepen (het voormalige 
KB  78), de Europese regelgeving strikt is 

en de Vlaamse en de federale overheid 
sterk betrokken partijen zijn. Maar onze 
gezamenlijke doelstelling is duidelijk: kwa-
liteitsvolle zorg aanbieden met voldoende 
en goed opgeleide zorgmedewerkers.

Er leven ook nog vragen over de contract-
stages voor de hernieuwde bacheloroplei-
ding verpleegkunde. Zullen er voldoende 
kwaliteitsvolle stageplaatsen zijn?
Ook hieraan werken we volop. Zorgambas-
sadeur Lon Holtzer coördineert dit. Een 
aantal zaken valt nog uit te klaren, maar 
op het terrein is de voorbereiding volop 
bezig in nauw overleg tussen hogescholen 
en werkveld.

Een laatste vraag: in het vorige nummer 
van Zorgwijzer trokken enkele actoren 
aan de alarmbel over het decreet werk- 
en zorgtrajecten en het uitblijven van de 
uitvoeringsbesluiten.
Het regeerakkoord is duidelijk: voor de 
arbeidszorg ontwikkelen we een aantal 
experimenten in overleg met alle bevoegde 
ministers. De budgettaire ruimte is echter 
beperkt. We zullen vooral moeten kijken 
hoe we bestaande initiatieven wat kunnen 
herschikken, veeleer dan nieuwe midde-
len ter beschikking te stellen. Daarnaast 
verwijs ik ook naar de conceptnota van 
minister Muyters over het Plaatselijke 
Werkgelegenheidsagentschap. Dat PWA 
laat langdurig werklozen toe om activi-
teiten uit te oefenen die door hun aard of 
hun occasioneel karakter niet uitgevoerd 
worden in het gewone arbeidscircuit. Op 
mijn aandringen is daar ook een opening 
gemaakt om te kijken of hier ook perspec-
tieven gecreëerd kunnen worden naar  
arbeidszorg.

Er weerklonk tijdens het debat over ar-
beidszorg ook bezorgdheid over de over-
heveling van de middelen voor welzijn van 
de provincies naar Vlaanderen, waarvan 
ook de arbeidszorg de dupe zou kunnen 
worden?
Het klopt dat er verschillende opvattingen 
zijn bij de provincies hierover. Hoort ar-
beidszorg bij economie of bij welzijn? Dat 
moeten we samen uitklaren. Principieel 
ga ik ermee akkoord dat de middelen die 
vanuit de provincies naar welzijn gingen, 
ook in de toekomst naar welzijn moeten 
gaan. Maar op Vlaams niveau zullen we 
uiteraard continuïteit nastreven en ge-
leidelijk de initiatieven inpassen in een 
globaal beleid.
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INVESTERINGEN

Het Vlaams Investeringsfonds voor Per-
soonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) 
heeft in overleg met alle betrokkenen 
een conceptnota klaar voor een hervor-
ming van zijn subsidies. Voor de woon-
zorgcentra komt er een forfait dat in de 
dagprijs verrekend moet worden. Voor 
de ziekenhuizen ligt een plan klaar voor 
een methodiek met een dubbel forfait, al 
moeten hier nog enkele knopen doorge-
hakt worden. Andere sectoren, waaron-
der de centra geestelijke gezondheids-
zorg, de initiatieven beschut wonen maar 
bijvoorbeeld ook de sector voor personen 
met een beperking, blijven (voorlopig) 
onder het ‘klassieke systeem’ werken. 
Voor die groep is voor dit jaar trouwens 
100 miljoen euro extra vrijgemaakt. In 
dit dossier maken we samen met Ivan 
De Boom, afdelingshoofd VIPA, en met 
stafmedewerkers Clara Van den Broeck 
en Maurice Tuerlinckx van Zorgnet-Icuro 
een stand van zaken.

Waarom was de hervorming van de sub-
sidiëring nodig?
“Alles begon rond 2006, toen onder druk 
van de wachtlijsten een nieuw ‘alterna-
tief’ systeem van subsidiëring werd in-
gevoerd. In dat systeem werd de subsi-
die uitgekeerd in jaarlijkse schijven voor 
een periode van twintig jaar. Zo werd het 
subsidiebedrag ook jaarlijks in de over-
heidsbegroting ingeschreven. Dat leek te 
kunnen, omdat de subsidie voorwaardelijk 
was: de uitbetaling van jaarlijkse schijven 
kon worden verminderd als de voorziening 
de bezettingsnormen niet haalde. Na en-
kele jaren werd de houding van Europa 
echter strikter. Het toegekende subsidie-
bedrag moest voortaan in één keer in de 
overheidsbegroting worden opgenomen. 
Maar ook andere elementen speelden 
mee, waaronder de krappe budgettaire 
ruimte en de zesde staatshervorming, die 
de bevoegdheid voor investeringen in de 
ziekenhuizen naar Vlaanderen overhevelt”, 
vertelt Ivan De Boom.

NIEUW VIPA IN DE STEIGERS 

“Overheid blijft structureel  
investeren in zorgvoorzieningen”

“Wat de ouderenzorg betreft, speelde ook 
de resolutie van het Vlaams Parlement 
een rol. De resolutie kwam er na de studie 
van prof. Jozef Pacolet over de bouwkost 
van woonzorgcentra. Uit die studie bleek 
dat niet-gesubsidieerde woonzorgcentra 
een lagere bouwkost hadden, maar dat de 
VIPA-betoelaagde initiatieven wel sub-
stantieel meer investeerden in technieken, 
wat een terugverdieneffect teweegbrengt. 
Uiteindelijk heeft dit de meerderheid en 
de oppositie ertoe aangezet om een nieuw 
subsidiëringskader voor voorzieningen 
in de ouderenzorg te vragen”, stelt Clara 
Van den Broeck.

Hoe kwam het nieuw financieringscon-
cept tot stand?
“We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Er 
is een grondig traject doorlopen in overleg 
met de koepelorganisaties, de bouwsec-
tor en de architecten, maar ook met de 
financiële wereld. In de beleidsnota van 
minister Vandeurzen werd hiervoor een 
taskforce aangekondigd, die vorig jaar 
goed werk geleverd heeft”, zegt Ivan De 
Boom.

“Het overleg in die taskforce verliep 
constructief”, beaamt Clara Van den 
Broeck. “Oorspronkelijk lag voor de ou-
derenzorg bijvoorbeeld een discussie-
nota voor met o.a. de DBFM-constructie  
(Design-Build-Finance-Maintain) als mo-
gelijke piste. Die optie werd door de koe-
pelorganisaties minder enthousiast ont-
haald. Zorgnet-Icuro stelde een alternatief 
voor: een forfaitair systeem gebaseerd op 
‘zorggerelateerde infrastructuurkosten’ 
enerzijds en ‘kosten voor de collectiviteit’ 
anderzijds.”

“Het kader waarbinnen we moesten wer-
ken, was erg strikt”, verduidelijkt Ivan 
De Boom. “De resolutie van het Vlaams 
Parlement wil voor de ouderenzorg een 
infrastructuursubsidiëring ongeacht de 

rechtsvorm; met andere woorden: een 
gelijke behandeling van vzw’s, openbare 
en commerciële initiatieven. Daarnaast 
moest de subsidiëring ‘ESR-neutraal’ zijn 



nische plannen in te dienen. Die aanvra-
gen waren samen goed voor 1,7 miljard 
euro investeringen uitgaande van het 
VIPA-bouwplafond. In het oude systeem, 
waarbij VIPA 60% van het bouwplafond op 
zich nam, zou dat neerkomen op een be-
drag van 1 miljard euro dat in één keer in 
de begroting opgenomen moest worden. 
Dat is onmogelijk. Ook de sector besefte 
dat er iets moest veranderen.” “Naast 
de taskforce zijn er van in het begin ook 
contacten geweest met het Instituut voor 
de Nationale Rekeningen (INR), dat de 
ESR-toets opvolgt. Het nieuwe systeem is 
ook formeel ter goedkeuring voorgelegd 
aan het INR”, zegt Ivan De Boom.

Hoe ziet de nieuwe VIPA-regeling er voor 
de ouderenzorg uit?
“Er is geen link meer met concrete in-
vesteringen. Wanneer een woongelegen-
heid (opnieuw) in gebruik wordt genomen, 
krijgt de voorziening een forfait van 5 euro 
per verblijfsdag in die woongelegenheid 
en dat voor onbepaalde duur. Dat forfai-
tair bedrag moet bovendien in rekening 
gebracht worden in de dagprijs. Het INR 
beschouwt deze nieuwe regeling als ‘een 
vergoeding voor sociale prestaties’, om-
dat het geld uiteindelijk via de dagprijs 
doorstroomt naar de bewoner.”

“Een voorbeeld maakt het duidelijk”, zegt 
Clara Van den Broeck. “Stel dat een voor-
ziening een dagprijs heeft van 55 euro. 
Het woonzorgcentrum breidt uit of doet 
structurele renovatiewerken. Om die in-
frastructuurkosten te kunnen dragen, 
zou het de dagprijs moeten verhogen, 
bijvoorbeeld met 12 euro. De nieuwe 
verantwoorde dagprijs bedraagt dan 67 
euro. Maar hiervan moet het forfait van 
5 euro afgetrokken worden, waardoor de 
uiteindelijke nieuwe dagprijs maar 62 euro 
bedraagt.”

Kan iedereen zich vinden in die nieuwe 
regeling?
“We moeten er niet flauw over doen: de 
vorige regeling was veel voordeliger voor 
de woonzorgcentra. Vroeger subsidieerde 
VIPA tot 60% van het bouwplafond, het 
nieuwe systeem komt neer op ongeveer 
38%. Dat scheelt dus niet weinig”, zegt 
Clara Van den Broeck. “Het forfait van 5 
euro volstaat ook niet om alle zorggerela-
teerde en collectieve infrastructuurkosten 
te dekken. Hiervoor was volgens bereke-

ningen van Zorgnet-Icuro een forfait van 
7,11 euro nodig. Daarenboven verliezen 
we nu ook de intrestcomponent die vroe-
ger wel in de gebruikstoelage zat. Wat 
wel positief is, is dat de Vlaamse over-
heid bij deze heeft bevestigd om op een 
structurele en degelijke manier te blijven 
investeren in de infrastructuur van woon-
zorgcentra. Het bedrag van 5 euro wordt 
ook geïndexeerd.”

Voor VIPA betekent de nieuwe regeling 
een hele besparing?
“Dat mag je niet zo bekijken”, stelt Ivan 
De Boom. “Ik wil eerst onder de aan-
dacht brengen dat VIPA op basis van ei-
gen analyse uitkwam op 5,53 euro. Bo-
vendien moeten wij ons houden aan de 
Europese regels en aan de resolutie van 
het Vlaams Parlement. Het nieuwe finan-
cieringssysteem geldt voorts niet alleen 
voor non-profitvoorzieningen, maar ook 
voor de voorzieningen die voorheen niet 
in aanmerking kwamen voor VIPA-be-
toelaging. Vergeet ook niet: dankzij de 
‘alternatieve financiering’ van de voorbije 
jaren heeft de Vlaamse overheid al sterk 
geïnvesteerd in onze woonzorgcentra. Als 
ik op alle uitnodigingen voor de officiële 
opening van nieuwe woonzorgcentra zou 
ingaan, dan kwam ik nauwelijks nog aan 
werken toe. Die investeringen waren en 
blijven nodig, maar waren niet langer 
houdbaar door de manier waarop we de 
investeringsbetoelaging in de overheids-
begroting in rekening moeten brengen.”

Wanneer gaat de nieuwe regeling voor 
woonzorgcentra in?
“De conceptnota moet eerst nog wet wor-
den, maar dat zal nu snel gebeuren”, zegt 
Clara Van den Broeck. “Als alles loopt 
zoals gepland, zullen woonzorgcentra die 
een financieel-technisch dossier hadden 
ingediend en dit jaar (ver)nieuw(d)e woon-
gelegenheden in gebruik nemen, hiervoor 
vanaf 2017 het forfait krijgen. Het grote 
verschil met vroeger is dat organisaties 
eerst een gebouw moeten realiseren en 
financieren, en dat ze pas nadien het for-
fait van 5 euro per verblijfsdag in een (ver)
nieuw(d)e kamer kunnen krijgen, maar 
dan wel voor onbepaalde duur. VIPA kun-
nen we voortaan dus meer beschouwen 
als een manier om de dagprijs te drukken 
dan als een bouwfinanciering.”

(ESR: Europees stelsel van nationale en 
regionale rekeningen): een investerings-
betoelaging die toegezegd wordt aan een 
voorziening voor een bepaald aantal jaren 
(bv. voor de duur van de afschrijvingster-
mijn) is bijvoorbeeld niet ESR-neutraal en 
moet in één keer in de begroting opge-
nomen worden.”

“Dat laatste element mag niet onderschat 
worden”, vult Clara Van den Broeck aan. 
“Om concreet te worden: de voorzieningen 
in de residentiële ouderenzorg hadden tot 
31 december 2014 tijd om financieel-tech-

Clara Van den Broeck: “Wat posi-
tief is, is dat de Vlaamse overheid 
bij deze heeft bevestigd om op een 
structurele en degelijke manier te 
blijven investeren in de infrastruc-
tuur van woonzorgcentra.”

Ivan De Boom: “Het kader waar-
binnen we moesten werken, was 
erg strikt.”
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Ook voor de algemene en de psychiatri-
sche ziekenhuizen ging vorig jaar een 
werkgroep binnen de VIPA-taskforce 
van start om in overleg met de sector 
een nieuwe financiering van de inves-
teringen uit te werken. Vandaag ligt een 
conceptnota met een nieuw model op 
tafel. Dat vertrekt van een forfaitaire 
financiering van de investeringslasten, 
zowel voor de afschrijvingen als voor 
de financiële lasten van leningen bij 
financiële instellingen. Die forfaitaire 
vergoeding is gebaseerd op een tweele-
dig model: een strategisch forfait en een 
instandhoudingsforfait. Stafmedewerker 
Maurice Tuerlinckx van Zorgnet-Icuro 
geeft meer toelichting.

“Het strategisch forfait slaat op de in-
vesteringen in nieuwbouw, de hercon-
ditionering van gebouwen en de eerste 
investering in roerende medische en 
niet-medische investeringen. Het in-
standhoudingsforfait daarentegen is 
een vergoeding voor de vervanging van 
de medische en niet-medische investe-
ringen en van het groot onderhoud van de 
onroerende investering. Om de forfaitaire 
bedragen vast te stellen, werd uitgegaan 
van het principe van de levenscyclus. Op 
basis van de investeringsbehoefte over 
een periode van 40 jaar bepaalde de 
werkgroep de hoogte van de verschillende 
forfaits. Aan de hand van een simulatie 
stelde de werkgroep vast dat de globale 
budgetbehoefte voor de sector van de al-
gemene en psychiatrische ziekenhuizen 
kan worden geschat op 725 miljoen euro. 
Hierbij werd meteen rekening gehouden 
met een vermindering van het aantal bed-
den van 10% in de komende jaren”, zegt 
Maurice Tuerlinckx.

Modaliteiten nog te bepalen
“De conceptnota en de inschatting van 
de budgetbehoefte ligt momenteel voor 
bij de Vlaamse regering, die haar fiat 
moet geven voor de verdere verfijning 
van het model. Gelijktijdig zullen ook de 
toepassings- en uitbetalingsmodaliteiten 

moeten worden bepaald. De beslissing 
die de Vlaamse Regering moet nemen, 
wordt bemoeilijkt door mogelijke com-
plexe budgettaire en juridische implica-
ties. De overdracht van middelen van de 
federale overheid naar Vlaanderen om de 
lopende afschrijvings- en financierings-
lasten te vergoeden, werd veel te laag 
ingeschat. Daardoor moet  Vlaanderen uit 
eigen begroting een substantiële inbreng 
doen om de ontbrekende middelen aan 
te vullen. Het globaal tekort is bovendien 
nog niet volledig gekend, omdat de fede-
rale overheid een achterstand heeft in het 
afsluiten van de investeringsdossiers van 
de voorbije jaren.”

“Bij de berekening van de budgetbehoefte 
is uitgegaan van de oppervlaktes en de 
bedragen die door de federale overheid 
gebruikt worden om het maximaal sub-
sidiebedrag te bepalen. Die parameters 
werden opgesteld in overleg met architec-
ten en ondernemers, maar zijn intussen 
tien jaar oud. De Vlaamse Regering wil 
een herijking van die bedragen op basis 
van meer recente informatie.” Daarnaast  
wil ze voor het uitwerken van de behoefte 
aan ziekenhuisinfrastructuur verder ook 
rekening houden met een reorganisatie 
van het zorgaanbod in het kader van een 
nieuw ‘Zorgstrategisch Plan Vlaanderen’. 
(zie  ook het interview met minister Van-
deurzen op pagina 6). De actuele simulatie 
gaat uit van een daling van de behoefte 
aan ziekenhuisbedden van 10%, maar 
dat percentage zal na de opmaak van het 
Zorgstrategisch Plan eventueel bijgesteld 
moeten worden.”

Mogelijke knelpunten
“Omdat Europa steeds nauwer toeziet op 
de toepassing van de Europese wetgeving 
in de lidstaten, rijzen er mogelijk twee 
problemen. Om de lasten van de jaarlijkse 
investeringen boekhoudkundig te kunnen 
spreiden over meerdere jaren, moeten 
zij voldoen aan de ESR-bepalingen. Het 
voorgestelde model moet de toets van 
Europa nog doorstaan.”

“Een tweede belangrijk item dat uitklaring 
vergt, betreft de waarborgregeling op de 
leningen die door de ziekenhuizen bij de 
financiële instellingen worden aangegaan. 
Het verstrekken van voldoende waarbor-
gen is voor de banken een conditio sine 
qua non voor het toekennen van leningen. 
Voor Europa en de ESR-bepalingen moe-
ten leningen die door de overheid, in casu 
VIPA, gewaarborgd worden, in de schul-
denlast van de waarborgverstrekkende 
overheid opgenomen worden. Omdat de 
overheid haar schuldenlast maximaal 
wil drukken, moeten andere waarborg-
formules gevonden worden, die voldoen 
aan de vraag van de banken, de schulden 
van de overheid niet belasten én voor de 
ziekenhuizen betaalbaar blijven. Er blij-
ven dus nog enkele belangrijke knopen te 
ontwarren”, besluit Maurice Tuerlinckx.

VIPA – ALGEMENE EN PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN

Nieuw model gaat uit van daling 
ziekenhuisbedden van 10%



VIPA wil verder  
uitgroeien tot  

kenniscentrum
Naast zijn belangrijke opdracht in de behandeling 
van dossiers, het toekennen van subsidies en het 
begeleiden van voorzieningen, wil het VIPA zich 
gaandeweg ook ontwikkelen als kenniscentrum.

Ivan De Boom: “Het is een decretale opdracht van 
het VIPA om als kenniscentrum te fungeren. In het 
verleden ging vooral veel aandacht naar ‘productie’: 
het zo efficiënt mogelijk afhandelen van dossiers, het 
toekennen van subsidies en het individueel begeleiden 
van voorzieningen. Wat we te weinig deden, was het 
capteren van data over dossiers heen. Om een voor-
beeld te geven: aangezien we met een bouwplafond 
werkten, was het voor het VIPA minder noodzakelijk 
om de uiteindelijke reële bouwkost van elk inves-
teringsproject op te volgen. In elk dossier zit een 
raming van de kosten, maar niet de totale bouwkost 
op het einde van de rit. Dat soort data willen we in 
de toekomst meer verzamelen. Het kan interessante 
input opleveren voor de beleidsvoorbereiding, maar 
ook voor collega-voorzieningen. Daarop gaan we 
nu inzetten, niettegenstaande de operationele druk 
groot blijft. We investeren nu veel tijd en energie in de 
nieuwe financieringssystemen en in de afhandeling 
van de investeringsdossiers. Niet vergeten dat we 
ook de Technische Commissie Brandveiligheid be-
mannen, waar afwijkingen op de regelgeving inzake 
brandveiligheid worden behandeld."

"De keuze om VIPA te laten uitgroeien tot een vol-
waardig kenniscentrum is gemaakt door de Vlaamse 
regering, maar zal stapsgewijs gerealiseerd worden. 
VIPA beschikt vandaag al over aardig wat expertise 
over onder meer brandveiligheid, duurzaam bouwen 
en er is uiteraard ook heel wat financiële expertise. 
In dialoog met onze stakeholders, waaronder Zorg-
net-Icuro, hebben we onze missie en visie herwerkt. 
We timmeren aan de weg. Zodra extra kennisthema’s 
een degelijk fundament hebben, zullen we daarover 
communiceren. Ik opteer voor die aanpak in plaats 
van te communiceren met de fanfare voorop zonder 
fundament.”

100 miljoen euro 
extra voor  
VIPA 2016

De Vlaamse regering maakt dit jaar 100 miljoen 
euro extra vrij voor investeringen in zorg- en 
welzijnsinfrastructuur. Dat bedrag zal prioritair 
ingezet worden in onderstaande sectoren:

Sector  Bedrag 

Bijzondere Jeugdbijstand 11,5 miljoen euro

Centra voor Algemeen 
Welzijnswerk  13,5 miljoen euro

Kinderopvang, Centra voor 
kinderzorg- en gezinsonder-
steuning en Vertrouwens-
centra kindermishandeling 

14,5 miljoen euro

Wijkgezondheidscentra, 
Centra Geestelijke  
Gezondheidszorg en  
Beschut Wonen 

6,5 miljoen euro

Voorzieningen voor perso-
nen met een handicap  30 miljoen euro

Ouderenzorg:  
Lokale Dienstencentra en 
Dagverzorgingscentra 

12 miljoen euro

Nog te bepalen  12 miljoen euro 
Budget  100 miljoen euro 

Concreet betekent dit dat de volgende subsidie-
aanvragen in 2016 gehonoreerd zullen worden:
•	 Bijzondere Jeugdbijstand: alle ingediende dos-

siers op 22/10/2015;
•	 Centra Algemeen Welzijnswerk: alle ingediende 

dossiers op 22/10/2015;
•	 Wijkgezondheidscentra: alle ingediende dossiers 

op 22/10/2015;
•	 Centra Geestelijke Gezondheidszorg en Beschut 

Wonen: alle ingediende dossiers op 22/10/2015;
•	 Kinderopvang: alle ontvankelijke dossiers op 

1/8/2015;
•	 Centra voor kinderzorg- en gezinsondersteuning 

en Vertrouwenscentra kindermishandeling: alle 
ontvankelijke dossiers op 30/11/2015.

•	 Voor de ouderensector komen alle ontvankelijke 
aanvragen in aanmerking die voor eind 2014 
werden ingediend en die louter bestaan uit een 
Lokaal Dienstencentrum en/of een Dagverzor-
gingscentrum. 

Op de website van VIPA vind je een lijst van pro-
jecten die potentieel in aanmerking komen voor 
betoelaging, voor zover ze een positief advies van 
de VIPA-coördinatiecommissie verkrijgen en ze 
ook voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Maurice Tuerlinckx: “Omdat de overheid haar 
schuldenlast maximaal wil drukken, moeten 
andere waarborgformules gevonden worden 
die voldoen aan de vraag van de banken, de 
schulden van de overheid niet belasten én 
voor de ziekenhuizen betaalbaar blijven.”

13   |   mei 2016

t



zorgwijzer   |   14

Sinds kort kan op de patiëntenfactuur 
een btw-tarief verschijnen. Dat is nieuw. 
Vanaf 1 januari 2016 geldt in principe 
voor medische ingrepen met esthetisch 
oogmerk namelijk een btw-tarief van 
21%. “Na de publicatie van de wet hier-
over hebben de sector en de btw-ad-
ministratie constructief onderhandeld 
over de toepassing ervan. Maar het is 
nog even wachten om de impact juist in 
te schatten”, luidt het bij Jozef Marckx, 
adviseur-generaal bij de dienst btw van 
de FOD Financiën, en Katrien Verschoren, 
stafmedewerker bij Zorgnet-Icuro. Aan 
de hand van vijf vragen leiden ze ons door 
het bos en de bomen van de btw-wereld.

VIJF VRAGEN, VIJF ANTWOORDEN

Esthetische ingrepen voortaan  
onderworpen aan btw

1. Welke ingrepen vallen pre-
cies onder de btw-heffing?

De btw-heffing werd in een wet van eind 
2015 geïntroduceerd en is gericht op in-
grepen met een louter esthetisch oog-
merk. Op ingrepen die volledig of deels 
therapeutisch zijn, is dus geen btw van 
toepassing. Ook ingrepen die volledig of 
gedeeltelijk terugbetaald worden door het 
RIZIV, ontsnappen aan de heffing.

“Een uitspraak van het Europees Hof van 
Justitie in 2013 was de aanleiding”, licht 
Katrien Verschoren toe. “Daarin wordt 
gesteld dat een esthetische ingreep of 
behandeling zonder therapeutisch of re-
constructief doel een handeling is die niet 
langer onder de vrijstelling van medische 
verzorging valt. Denk dan bijvoorbeeld aan 

botoxbehandelingen en borstvergrotingen, 
voornamelijk in de zogenoemde wellness-
klinieken. Dat klinkt duidelijk, maar in 
de praktijk blijkt het onmogelijk om een 
lijst te maken van esthetische ingrepen 
waarop 21 % btw geheven moet worden. 
Het is immers het oogmerk van de ingreep 
of behandeling dat bepaalt of patiënten 
al dan niet btw betalen. Een esthetische 
handeling kan bij de ene patiënt een lou-
ter esthetisch oogmerk hebben en 21 % 
btw vragen, terwijl een andere patiënt 
dezelfde ingreep kan ondergaan, maar 
geen btw betaalt omdat de ingreep bij 
hem of haar toch ook een therapeutisch 
karakter heeft.”

Jozef Marckx vult aan: “Tot nu toe inter-
preteerde België de medische verzorging 

FISCALITEIT

Katrien Verschoren  en Jozef Marckx:  
“Een heikel punt is dat het niet altijd eenvoudig 
is om een strikte lijn te trekken tussen louter 
esthetische en deels therapeutische ingrepen.”
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breed en werd geen enkele ingreep aan 
btw onderworpen. In haar regeerakkoord 
besloot onze federale regering om daarin 
verandering te brengen. Volgens ramin-
gen zou de invoering zo’n 89 miljoen euro 
opleveren. Onder therapeutisch doel val-
len ziekte, letsel, aangeboren afwijking 
of functioneel ongemak. Patiënten die 
wegens psychisch lijden een esthetische 
ingreep ondergaan, vallen daar dus niet 
onder.”

2. Vanaf wanneer geldt  
de heffing?

Volgens de wet, die gepubliceerd werd op 
30 december 2015, moest de nieuwe re-
geling in werking treden op 1 januari 2016. 
“Noch de sector noch de btw-administratie 
waren daar klaar voor. De bijkomende toe-
lichting bij de wet liet tot eind maart op zich 
wachten”, vertelt Jozef Marckx. “Er werd 
dan ook een overgangsmaatregel voorzien 
die onder andere bepaalt dat als je een 
afspraak gemaakt hebt vóór 1 maart en de 
esthetische ingreep vóór 1 juli plaatsvindt, 
je geen 21 % btw moet betalen. Ingrepen 
en behandelingen die vanaf 1 maart plaats-
vinden zonder eerdere afspraak, vallen wel 
onder de nieuwe btw-regeling.”

3. Wordt het hele traject van 
een patiënt onderworpen 
aan de heffing?

Jozef Marckx legt uit: “We onderscheiden 
drie fases. De eerste fase – met de diag-
nose, intakeconsultatie en voorgaande 
onderzoeken – blijft vrijgesteld. De twee-
de fase, waarbij een patiënt opgenomen 
wordt voor zijn of haar louter esthetische 
ingreep, wordt wel onderworpen aan de 
heffing. Een uitzondering zijn bijkomen-
de onderzoeken die tijdens de opname 
plaatsvinden, maar die niet noodzakelijk 
zijn voor de ingreep of waarvoor het RIZIV 
tegemoetkomt.”

“De derde fase van de nazorg is iets com-
plexer”, gaat Katrien Verschoren verder. 
“In principe is de nazorg van een louter 
esthetische ingreep onderworpen aan 
de heffing als die gebeurt door een arts. 
Maar als een patiënt verder opgevolgd 
wordt door een andere arts, al dan niet 
in een ander ziekenhuis of door de huis-
arts, dan moeten die artsen weten dat de 
ingreep louter esthetisch was en dus ook 
de nazorg 21 % btw vraagt. Dat is in de 
praktijk niet haalbaar. Bovendien worden 

die (huis)artsen dan ook btw-plichtig. De 
btw voor deze nazorg valt weg als voor die 
consultaties nomenclatuur aangerekend 
wordt waarvoor het RIZIV tegemoetkomt.”

4. Welke knelpunten gaan ge-
paard met deze invoering?

“Een heikel punt is het feit dat het niet 
altijd eenvoudig is om een strikte lijn 
te trekken tussen louter esthetische en 
deels therapeutische ingrepen”, geeft 
Katrien Verschoren aan. “Het zijn de be-
handelende artsen die het oogmerk van 
een ingreep bepalen.” Jozef Marckx: 
“Ze moeten in eer en geweten hun in-
greep motiveren, maar dat is een grijze 
zone. Het is nog onduidelijk hoe we die 
motivaties gaan controleren en welke 
sancties kunnen volgen. We sluiten niet 
uit dat we samen met de sector later 
nog vastleggen wat de minimumvereis-
ten zijn voor een motivatie.

We hebben bij deze regeling rekening 
proberen te houden met de opmerkin-
gen van de sector, maar medische ver-
zorging controleren is nieuw voor ons. 
Als btw-administratie hebben we toch een 
aantal zaken moeten bijleren, zoals de 
verschillende statuten waarmee artsen in 
een ziekenhuis actief kunnen zijn, de een-
heidsfactuur waarop ziekenhuizen in naam 
en voor rekening van zelfstandige artsen 
factureren en de verpleegdagprijs, waarin 
het budget van financiële middelen van de 
ziekenhuizen verwerkt zit. Dat budget is 
een werkingstoelage, waarop we geen btw 
kunnen heffen. Als administratie kunnen 
we samen met het RIZIV en de sector die 
aspecten verder uitklaren.”

5. Hoe kan de sector zich 
voorbereiden?

Artsen die betrokken zijn bij esthetische 
ingrepen (dus ook bijvoorbeeld anesthe-
sisten), moeten een btw-nummer aan-
vragen. Hiervoor hebben ze tijd tot 31 
mei 2016. “Ziekenhuizen doen er goed 
aan om artsen hierin te ondersteunen. 
De btw-administratie werkte ook twee 
bijzondere regelingen uit die rekening 
houden met de specifieke werkrelatie 
tussen ziekenhuizen en artsen. Dankzij 
die regelingen kunnen ziekenhuizen de 
btw-verplichtingen van hun artsen over-
nemen zodat de administratieve last voor 
de artsen beperkt blijft”, besluit Katrien 
Verschoren.

VIJF KANTTEKENINGEN

“Kosten en baten  
in evenwicht?”

“Het lijkt me logisch dat de sector, de 
FOD Financiën, het RIZIV en softwareont-
wikkelaars samen nog onduidelijkheden 
uitklaren”, oordeelt Gerd Callewaert. Als 
financieel en administratief directeur 
van het AZ Sint-Lucas in Brugge plaatst 
hij kanttekeningen bij de btw-invoering.

“Ik zie minstens vijf struikelblokken”, vertelt 
Gerd Callewaert. “Een eerste, fundamen-
tele hinderpaal is het feit dat de RIZIV- en 
btw-regelgeving in de praktijk nauwelijks 
met elkaar te verenigen blijken. Zo is het 
bijvoorbeeld nog een groot vraagteken hoe 
de btw op de ziekenhuisfactuur zal verschij-
nen en hoe prestaties met en zonder btw 
precies zullen moeten worden opgesplitst. 
Daarbij komt dat er nog veel ruimte voor 
interpretatie is, wat ook het automatiseren 
bemoeilijkt.

Een belangrijk pijnpunt is ten derde de veel-
heid aan stelsels voor de verwerking van de 
btw waarvoor artsen kunnen kiezen. Ideali-
ter neemt elk ziekenhuis de administratieve 
last van zijn artsen over, maar dan liefst op 
een uniforme manier. Anders wordt het een 
zeer ingewikkeld kluwen. Een vierde hinder-
nis zijn de onhaalbare deadlines. Aangepas-
te facturatie- en boekhoudsoftware klaar 
hebben, die de complexiteit van de nieuwe 
regelgeving kan vatten, doe je bijvoorbeeld 
niet in één-twee-drie. Dat brengt me tot mijn 
laatste opmerking: deze wijziging brengt 
een hele machinerie op gang, die van onze 
sector heel wat middelen vergt voor soft-
ware, consultancy... Of de kosten en baten in 
evenwicht zullen zijn, is nog maar de vraag.”

Gerd Callewaert
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“De eerstelijnszorg moet meestappen 
in de dynamiek die onder meer de zie-
kenhuizen opbouwden rond kwaliteit en 
patiëntveiligheid”, stelt doctoraatson-
derzoeker Melissa Desmedt (Universiteit 
Hasselt). Haar onderzoek kadert in het 
multidisciplinaire onderzoeksproject 
CORTEXS en focust op aspecten van pa-
tiëntveiligheid binnen een geïntegreerd 
zorgmodel. “De eerste lijn staat in mijn 
studie centraal. Door onder meer het 
groeiend aantal chronische patiënten 
en de budgettair precaire tijden, ver-
schuift heel wat zorg naar die sector. In 
vergelijking met de ziekenhuissector is 
wetenschappelijk onderzoek hierover 
echter beperkt. Hoogdringend tijd om 
daarin verandering te brengen”. 

CORTEXS staat voor Care Organisation: a 
Re-Thinking EXpedition in search for Sustai-
nability en richt zich op de duurzaamheid 
van de Vlaamse zorgsector. De onder-
zoeksgroep Patiëntveiligheid, Gezond-
heidseconomie & Zorginnovatie van de 
Universiteit Hasselt is een van de onder-
zoekspartners. In 2015 startte Melissa 
Desmedt met haar doctoraatsonderzoek 
binnen die groep, onder begeleiding van 
prof. dr. Dominique Vandijck en prof. dr. 
Johan Hellings.

DOCTORAATSONDERZOEKER MELISSA DESMEDT ONTRAFELT 
PATIëNTVEILIGHEID IN EERSTELIJNSZORG

“Dit is pionierswerk”

Q & S EERSTE LIJN

Doctoraatsonderzoeker Melissa Desmedt: 
“Het is moeilijk te geloven, maar vandaag is 
onderzoek naar patiëntveiligheid in de eerste-
lijnszorg bijna een blinde vlek in de weten-
schappelijke literatuur.”

“Als we disciplines 
meer met elkaar 
verweven, dan 
vormt patiëntveilig-
heid de rode draad 
in de zorgketen.”
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Melissa Desmedt: “Ik sta er dus niet al-
leen voor. Ik werk bovendien nauw samen 
met mijn collega-onderzoekster Sonja 
Vertriest. CORTEXS is een consortium 
waarin ook KU Leuven, Universiteit Gent, 
Antwerp Management School en de Ne-
derlandse onderzoeksorganisatie TNO 
betrokken zijn. Samen willen we geïnte-
greerde zorgconcepten exploreren. We 
vertrekken vanuit het integrated care model 
en evalueren vanuit diverse perspectieven. 
Wij concentreren ons daarbij op het thema 
patiëntveiligheid.”

Nood aan onderzoek  
en initiatieven
De aandacht voor geïntegreerde zorg is 
in opmars. “Die beweging komt voort uit 
de uitdagingen voor de toekomstige zorg: 
de (dubbele) vergrijzing, de toename van 
het aantal chronische patiënten, (multi)
morbiditeit... en de daaraan gekoppelde 
financiële gevolgen. Daardoor vergroot 
de nood aan meer coördinatie en afstem-
ming tussen alle actoren in het zorgland-
schap. Chronische patiënten worden im-
mers door verschillende zorgverleners 
behandeld en zeker de druk op de eerste 
lijn neemt toe”, legt Melissa Desmedt uit. 
Het CORTEXS-project wil daarom nieu-
we geïntegreerde modellen voorstellen. 
Verschillende thema’s komen daarbij aan 
bod, waaronder het kostenplaatje van die 
nieuwe manier van zorgorganisatie, maar 
eveneens de kwaliteit van zorg, patiënten-
participatie, arbeidskwaliteit en dus ook 
patiëntveiligheid.

“Het zorgmodel van de toekomst moet 
vertrekken vanuit het standpunt van de 
patiënt en die heeft nu eenmaal nood aan 
een multidisciplinaire aanpak en wissel-
werking tussen de verschillende zorgac-
toren. Als we de verschillende disciplines 
meer met elkaar gaan verweven, dan 
vormt patiëntveiligheid de rode draad in 
de zorgketen. Het wordt een gedeelde be-
zorgdheid. De laatste jaren zijn vooral in 
de ziekenhuissector grote inspanningen 
geleverd voor het structureel verbeteren 
van de veiligheid van zorg. Denk maar aan 
de periodieke veiligheidscultuurmetingen, 

accreditatietrajecten, kwaliteitsindicatoren, 
een nieuw toezichtsmodel, meerjaren-
plannen… met als ultieme doel publieke 
transparantie. Ook de ouderenzorg zet 
belangrijke stappen met het kwaliteitssys-
teem PREZO Woonzorg en in de geestelijke 
gezondheidszorg worden dit jaar de eerste 
kwaliteitsindicatoren gelanceerd. De eerste 
lijn kan niet achterblijven. Onderzoek leert 
ons immers dat er zich naar schatting per 
honderd consultaties in de eerste lijn twee 
à drie vermijdbare incidenten voordoen, 
waarvan ongeveer vier procent leidt tot 
schade voor de patiënt. Concreet gaat het 
vooral om medicatiefouten, diagnostische 
vergissingen en incidenten op het niveau 
van de administratie en inefficiënte com-
municatie.”

Perceptie patiënten
Het onderzoek dat Melissa Desmedt sa-
men met haar collega’s uitvoert, heeft 
twee grote doelstellingen: “Enerzijds on-
derzoeken we de perceptie van patiënten 
over de mate van zorgintegratie en de 
impact daarvan op patiëntveiligheid. An-
derzijds voeren we een cultuurmeting uit 
bij professionals in de eerste lijn.”

“Voor het eerste luik bevragen we pa-
tiënten, in goede samenwerking met 
onder andere het Vlaams Patiëntenplat-
form (VPP). Het VPP vertegenwoordigt 
momenteel meer dan honderd patiën-
tenverenigingen. Dat maakt hun stem 
bijzonder relevant en waardevol. In onze 
pilootfase hebben we al enkele specifieke 
patiëntengroepen bevraagd: patiënten 
met diabetes type 2, met multiple scle-
rose, en met psychose of schizofrenie. Dit 
jaar werken we het onderzoek verder uit 
en zouden we de eerste resultaten van 
dit deel van de studie moeten kennen.”

Veiligheidscultuur  
meten is weten
De grootste uitdaging van Melissa’s doc-
toraatsonderzoek ligt in het tweede luik, 
waarbij de veiligheidscultuur in de eerste 
lijn gemeten wordt. “De cultuur rond pa-
tiëntveiligheid is een belangrijk onderdeel 

binnen een veiligheidsmanagementsys-
teem. In ziekenhuizen zien we veiligheid 
steeds meer een plaats krijgen in de 
structuren. In de eerstelijnszorg blijven 
de initiatieven daarentegen beperkt.”

“De wetenschappelijke literatuur geeft 
daarenboven zeer weinig aanzetten. Je 
vindt weinig valide meetinstrumenten om 
de veiligheidscultuur in de eerste lijn te 
weerspiegelen. Uit studies in andere zorg-
sectoren kennen we wel factoren die in-
spelen op een positieve veiligheidscultuur: 
het engagement van leiders, teamwork, 
een open communicatie tussen zorgver-
lener en patiënt, evidence-based en pati-
entgericht handelen, leerprocessen uit 
(bijna-)incidenten en een niet-verwijtende 
cultuur. Deze elementen nemen we zeker 
mee in de ontwikkeling van ons meetin-
strument. Daar werken we momenteel 
nog hard aan. Wanneer ons meetinstru-
ment op punt staat, beginnen we met 
het uitrollen ervan. Daarvoor kunnen we 
onder meer rekenen op het engagement 
van het Wit-Gele Kruis.”

Pionierswerk
In 2017 zijn de eindresultaten van het on-
derzoek te verwachten. “Hoewel we nog 
niet weten wat onze finale bevindingen 
zullen zijn, zal dit onderzoek hoe dan ook 
van betekenis zijn. Het is moeilijk te gelo-
ven, maar vandaag is onderzoek naar pa-
tiëntveiligheid in de eerstelijnszorg bijna 
een blinde vlek in de wetenschappelijke 
literatuur. Door enerzijds het veiligheids-
gevoel in kaart te brengen en anderzijds 
een valide meetinstrument te ontwikke-
len, leveren we dus belangrijk pioniers-
werk”, geeft Melissa Desmedt aan.

“Hoe patiënten en professionals patiënt-
veiligheid ervaren en of ze andere percep-
ties aanhouden, zijn vragen die openstaan. 
Wij nemen graag de handschoen op om 
die vragen te onderzoeken. Op termijn 
kunnen we dan dromen van een sterker 
regelgevend kader dat in de toekomst pa-
tiëntveiligheid in de eerste lijn vormgeeft. 
Ons onderzoek kan de weg daartoe mee 
helpen effenen.”
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TECHNISCHE DIENST JAN YPERMAN ZIEKENHUIS GRIJPT KANSEN AAN

“Accreditatie zette zaken in gang 
waarvan wij droomden"

ACCREDITERING

Een accreditatie binnenrijven is door-
gaans een kroon op het harde werk van 
alle diensten en afdelingen van een 
ziekenhuis.Ook de technische diensten 
hebben hun steentje bijgedragen. “Was 
de accreditatie hard zwoegen? Ja. Le-
verde het ook voor onze dienst voorde-
len op? Zeker en vast”, luidt het op de 
technische dienst van het Jan Yperman 
Ziekenhuis in Ieper. “De JCI-accreditatie 
zette zaken in gang waarvan wij vroeger 
alleen maar konden dromen.”

Het Jan Yperman Ziekenhuis behaalde in 
2014 een JCI-accreditatie. “Ongeveer vier 
jaar geleden werden de plannen voor de 
accreditatie voor het eerst uit de doeken 
gedaan. Aanvankelijk was ik niet gewon-
nen voor het idee. Ik zag de berg met 
papierwerk al groeien”, vertelt Rik Per-
syn, diensthoofd van de technische dienst 
in het Jan Yperman Ziekenhuis. “Mijn 
argwaan bleek echter snel onterecht. 
Vandaag kan ik zeggen dat de accreditatie 
een enorme steun is geweest voor onze 
dienst. Voor het technische beheer en on-
derhoud van onze gebouwen en toestel-
len zijn er belangrijke zaken structureel 
veranderd, in de positieve zin.”

Weg uit het duister
Al enkele jaren ziet Rik Persyn de voor-
schriften strenger worden waarmee tech-
nische diensten van ziekenhuizen moeten 
werken,. “Die druk werd bijvoorbeeld heel 
tastbaar toen we ons nieuwe gebouw aan 
het ontwerpen waren. Maatregelen in 
verband met kwaliteit en patiëntveiligheid 
bepaalden in belangrijke mate mee onze 
keuzes op het vlak van de koeling, ma-
terialen, veiligheid, oproepsystemen enz. 
Maar ook in ons meer dagdagelijkse werk 
zijn bepaalde zaken sterk veranderd.”

Zijn collega Norman Cleenewerck, ver-
antwoordelijke van de biotechnische 
dienst, vult aan: “In het ziekenhuis 
hebben we zo’n vierduizend medische 
toestellen. Vroeger wisten we op de 
technische dienst te weinig welke toe-
stellen artsen en diensten aankochten 

en gebruikten. We onderhielden onze 
toestellen wel preventief, maar qua sys-
tematisch onderhoud en ijking tastten we 
te vaak in het duister. Tijdens de voor-
bereiding op de JCI-accreditatie groeide 
het besef dat het anders moest. Vandaag 
hebben we alles netjes in kaart gebracht 
en komt elk nieuw toestel normaal gezien 
via onze dienst het ziekenhuis binnen. 
Handleidingen, onderhoudscontracten 
met leveranciers, attesten, herstellings-
rapporten en alle nodige documenten 
zijn intussen digitaal gecentraliseerd.” 
Pieterjan Vromman, verantwoordelijke 
van het gebouwenbeheer, vat het als volgt 
samen: “Vroeger hadden we te weinig 
overzicht van de toestellen in ons zieken-
huis. Vandaag hebben we van elk toestel 
een digitaal paspoort.”

Godsgeschenk
Voor de technische dienst van het Jan 
Yperman Ziekenhuis betekende de ac-
creditatie dus een handig instrument. 
Norman Cleenewerck: “Vóór de accredi-
tatie had ik zelf een eerste softwarepro-
gramma geschreven om alle toestellen 
in ons ziekenhuis te registreren en een 
onderhoudsplan uit te schrijven. Toen we 
hoorden dat ons ziekenhuis een accredi-
tatie wilde behalen en we de JCI-kwali-
teitsstandaarden doornamen, zagen we 
onze eigen wensen plots op papier staan. 
We waren zelf dus al op de goede weg, 
maar de accreditatie gaf ons wind in de 
zeilen. Het was als het ware een gods-
geschenk. Niet alleen voor onze eigen 
ambities, maar zeker ook voor de kwali-
teit in ons ziekenhuis. Goed onderhouden 
toestellen garanderen namelijk mee een 
goede zorg voor onze patiënten.”

Onderhoud van de installaties in het Jan 
Yperman Ziekenhuis gebeurt zoveel mo-
gelijk systematisch. Rik Persyn: “Wan-
neer een toestel gecheckt wordt, krijgt 
het een label met daarop de datum van 
de laatste controle en de frequentie van 
het onderhoud. Wij worden verwittigd 
wanneer een nieuw onderhoud nodig 
is, maar wie het toestel gebruikt, is mee 

verantwoordelijk. Van zo’n structurele 
en gecoördineerde aanpak konden we 
vroeger alleen maar dromen.”

Veiligheid
Niet alleen de kwaliteit van de zorg wordt 
nu sterker ondersteund, ook de veilig-
heid vaart wel bij de dynamiek die de 
JCI-accreditatie op gang bracht op het 
technische vlak. “Wat toegankelijkheid 
betreft, hebben we bijvoorbeeld flinke 
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vooruitgang gemaakt. Vroeger wandelde 
je vrij gemakkelijk ons ziekenhuis binnen. 
Vandaag heeft iedereen een badge nodig. 
Ook externe technici moeten zich aan- en 
afmelden. Niet minder dan 280 deuren zijn 
nu beveiligd”, aldus Rik Persyn. Pieterjan 
Vromman gaat verder: “We controleren 
voortdurend verschillende parameters 
zoals de temperatuur en de luchtvochtig-
heid in onder meer de medicatieruimtes, 
het operatiekwartier en onze koelruimtes. 
Registraties gebeuren automatisch en we 

ontvangen een alarmsignaal als er iets 
misgaat. Voor de patiënten betekenen die 
voortdurende controles meer veiligheid. 
We kunnen vandaag alles efficiënter op-
volgen en bijsturen. Vroeger vertoonde 
het systeem hier en daar blinde vlekken.”

Samenwerken
De vooruitgang die de technische dienst 
van het Jan Yperman Ziekenhuis heeft 
kunnen boeken, is volgens de dienst 

niet alleen zijn eigen verdienste. Nor-
man Cleenewerck: “Het was belangrijk 
voor ons dat de artsen zich engageerden 
in het accreditatieverhaal. Onze slag-
kracht groeide ook door de aankoop van 
ijkingstoestellen. Dat hebben we aan  de 
directie te danken. Voor onze projecten 
mochten we telkens op haar steun re-
kenen. Bovendien konden we goed sa-
menwerken met de diensten in het zie-
kenhuis. Om alle toestellen in kaart te 
brengen, hebben we samengezeten met 
alle hoofdverpleegkundigen. Ook met het 
labo maakten we schriftelijke afspraken. 
Die besprekingen hebben onze interne 
communicatie sterk bevorderd. Ik vond 
het best aangenaam om eens met die 
collega’s te kunnen samenwerken. Zij 
dragen tenslotte mee verantwoordelijk-
heid voor de controles en herstellingen.”

Vertrouwen
De technische dienst van het Jan Yper-
man Ziekenhuis twijfelt er niet aan: de 
JCI-accreditatie heeft zijn vruchten 
afgeworpen op hun werkterrein en 
werkt in het voordeel van de patiënten. 
“Het klopt dat de accreditatie voor ons 
heel wat administratief werk met zich 
meebracht. Procedures moesten uitge-
schreven worden en dat is niet altijd het 
meest aangename werk. Maar we zijn 
blij dat de zaken nu duidelijk op papier 
staan en gebruikt kunnen worden”, zegt 
Rik Persyn. “Dat praktische minpuntje 
weegt niet op tegen de voordelen. Door-
dat we nu alles beter opvolgen, sparen 
we daarenboven budget uit. We gebrui-
ken onze onderhoudscontracten beter 
en verhelpen zelf meer. De accreditatie 
bracht bovendien een bijzondere sfeer 
in ons ziekenhuis. Ik was aangenaam 
verrast om te zien hoe geïnteresseerd 
en betrokken jonge en oudere collega’s 
waren. Voor de heraccreditatie verwach-
ten we vooral op het vlak van ICT nieuwe 
uitdagingen. Dankzij onze positieve er-
varingen met de accreditatie hebben we 
er vertrouwen in dat we samen ook van 
dat nieuwe traject een succes kunnen 
maken.”

“Vandaag hebben we van elk 
toestel een digitaal paspoort.”

Rik Persyn, Norman Cleenewerck en Pieterjan Vromman: 
“Toen we de JCI-kwaliteitsstandaarden doornamen, zagen 
we onze eigen wensen en plannen plots op papier staan.”



zorgwijzer   |   20

INTERVIEW MET PROF. RENAAT PELEMAN

“De arts van de toekomst hoeft 
geen generalist te zijn, maar moet 
wel goed kunnen samenwerken”

ARTSEN

Door de hervorming van de studies ge-
neeskunde van 7  naar 6 jaar, studeert er 
in 2018 een dubbele lichting studenten 
af. Hierdoor zijn binnenkort veel meer 
stageplaatsen nodig in de ziekenhuizen. 
Voor een aantal knelpuntspecialismen 
kan de dubbele cohorte een goede zaak 
zijn, maar het vraagt de nodige voorbe-
reiding. “De evoluties in de zorg en in 
de geneeskunde vergen trouwens ook 
op andere vlakken bijsturingen”, zegt 
professor Renaat Peleman, hoofdarts 
van het UZ Gent.

Renaat Peleman: “Ongeveer een jaar 
geleden formuleerde het Vlaams Ge-
neeskundig Studenten Overleg (VGSO) 
zijn bezorgdheden over de dubbele co-
horte in een brief aan de ministers De 
Block en Vandeurzen. In die brief vroegen 
de studenten concrete oplossingen, lie-
ver vandaag dan morgen. De studenten 
formuleerden ook vijf voorstellen voor 
de korte en de lange termijn. Ten eerste 
willen ze een evaluatie van de kostprijs 
van de dubbele cohorte en een sluiten-
de financiering. Ten tweede moeten de 
stagemeesters aangezet worden om meer 
opleidingsplaatsen te creëren. De studen-
ten verwijzen naar de mogelijkheid om 
ook stages in het buitenland te organise-
ren, maar dat lijkt me niet evident te zijn, 
onder meer omdat hiervoor financiering 
ontbreekt. Ten derde stellen de studenten 
een herevaluatie voor van de criteria om 
stagemeester te worden. Enkele criteria 
zijn inderdaad niet meer aangepast aan 
de huidige context. Een voorbeeld van een 
achterhaald criterium is het aantal bedden 
van een bepaalde dienst. Nu we volop een 
verschuiving naar daghospitalisatie zien, 
kunnen we misschien beter het aantal 
en de aard van de procedures bekijken. 
Een ander voorbeeld van regelgeving die 
aanpassing behoeft, is de voorwaarde 

voor een opleidingsplaats inwendige ge-
neeskunde om een algemeen internist in 
dienst te hebben. Er zijn nauwelijks nog 
‘algemene internisten’ in ziekenhuizen, 
laat staan dat er een kandidaat-stage-
meester wordt gevonden. 

Verder pleiten de studenten voor meer 
appreciatie, waardering en een billijke 
vergoeding voor het stagemeesterschap. 
Het degelijk opleiden van artsen vraagt 
immers niet alleen de nodige experti-
se, maar ook tijd en kwaliteitscontro-
le. Stagemeesters moeten hiervoor de 
nodige ruimte krijgen. In universitaire 
ziekenhuizen is hiervoor een vergoe-
ding voorzien via het Budget Financiële 
Middelen, maar in perifere ziekenhuizen 
is er helemaal geen verloning voor de 
stagemeester. Het is een problematiek 
die dringend aandacht vraagt. Ten slotte 
vragen de studenten een open debat over 
de invulling van de knelpuntspecialismen. 
In het regeerakkoord staat dat men van 
de dubbele cohorte wil gebruikmaken om 
het artsentekort in knelpuntspecialismen 
weg te werken. De studenten willen echter 
niet onder druk gezet worden om voor be-
paalde specialismen te kiezen. Ze willen 
integendeel een holistische aanpak, die 
de knelpuntspecialismen herwaardeert 
door meer aantrekkelijke werkomstan-
digheden, een betere omkadering en het 
aanpakken van de relatieve onderbetaling 
van intellectuele prestaties.

Wat is er met die bekommernissen ge-
beurd?
Volksvertegenwoordiger Valerie Van Peel 
heeft minister De Block hierover onder-
vraagd in de commissie Volksgezondheid, 
maar dat is ondertussen ook meer dan 
een jaar geleden. Verder heb ik daarover 
eerlijk gezegd nog weinig vernomen.

Wat het aantal stageplaatsen betreft, is 
het aan de faculteiten om in overleg met 
de stagemeesters bijkomende plaatsen te 
creëren. Een stagemeester die vandaag 
twee plaatsen voor ASO’ers heeft, zou er 
bijvoorbeeld vier kunnen hebben. Dat is 
echter niet altijd evident. Voor chirurgen 
ligt dat bijvoorbeeld moeilijk, gezien de 
aard van het werk. De faculteiten pros-
pecteren in de universitaire ziekenhuizen, 
waar de coördinerende stagemeester ook 
contact heeft met de stagemeesters in 
de perifere ziekenhuizen. Ook hier kan 
dus uitbreiding gezocht worden. Die pe-
rifere stagemeesters moeten voor een 
uitbreiding een aanvraag indienen bij de 
Erkenningscommissie, die elke maand 
samenkomt om nieuwe erkenningen toe 
te staan en bestaande erkenningen te ver-
nieuwen. Een vaak terugkerend probleem 
bij die procedure is dat een stagemees-
ter een ‘recente publicatie’ moet kunnen 
voorleggen. Dat is niet evident voor artsen 
die al 10 of 20 jaar in een perifeer zieken-
huis werken. Zij volgen weliswaar alle 
ontwikkelingen in hun vakgebied, maar 
zijn zelf lang niet altijd actief met weten-
schappelijke publicaties bezig. 

De VGSO vroeg in zijn brief ook duide-
lijkheid over het kadaster voor medische 
beroepen?
Het kadaster brengt de medische beroe-
pen in kaart: wat hebben we aan artsen 
en wat hebben we in de toekomst nodig? 
Hier is de Planningscommissie mee 
bezig, maar dat is work in progress. De 
Planningscommissie heeft een hele tijd 
zonder voorzitter gewerkt. Sinds 1 juni 
2014 is Brigitte Velkeneers (Faculteit Ge-
neeskunde VUB) voorzitter en dat geeft 
de Planningscommissie een nieuw elan.

In haar Jaarverslag 2014 publiceerde de 
Planningscommissie overigens enkele 
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interessante cijfers. Zo is het tekort aan 
artsen in Vlaanderen in 2014 bijna weg-
gewerkt door een aanzienlijke toestroom 
van specialisten. Het overschot aan artsen 
in de Franse Gemeenschap blijft echter 
stijgen. Het tekort aan huisartsen is sinds 
2011 aan het dalen, zowel in Vlaanderen 
als in Wallonië. De minima van de speci-
alisatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie 
worden in 2014 bijna gehaald. Voor de 
specialisatie in de acute geneeskunde 
worden de minima sinds 2010 echter niet 
meer gehaald, en het tekort blijft toene-
men. In de urgentiegeneeskunde worden 
de minima dan wel weer ruimschoots 
overschreden.

Volgens de Planningscommissie betekent 
dit dat de workforce in de urgentiedien-
sten meer versterkt is door artsen in de 
urgentiegeneeskunde dan door artsen 
in de acute geneeskunde. De Plannings-
commissie vraagt zich hardop af of het 
onderscheid tussen die twee specialismen 
nog zin heeft. Ook belangrijk: de minima 
in de geriatrie worden nooit gehaald en 
het tekort aan geriaters blijft fors toene-
men, wat een belangrijk aandachtspunt 
is, gelet op de toenemende vergrijzing.

In sommige regio’s is er bij sommige spe-
cialismen een nijpend tekort aan artsen. 
Zeker in de perifere ziekenhuizen zorgt dat 
voor een grote druk. Omdat ze met te wei-
nig zijn, is hun work-life balans verstoord. 
Sommige artsen zijn bijna permanent van 
wacht. Als oplossing stelt minister De 
Block voor om hierover in een netwerk 
afspraken te maken tussen ziekenhuizen. 
Dat is een goede evolutie. Op het terrein 
zie je trouwens dat artsen elkaar vinden 
over de ziekenhuizen heen. Ik zie de ko-
mende jaren de samenwerking tussen 
ziekenhuizen dan ook sterk verbeteren.

Ook op andere vlakken zullen de zieken-
huizen moeten evolueren?
De ziekenhuizen werken vandaag nog te 
veel volgens de principes van de jaren 
1950 en 1960. Toen kwam een patiënt 
doorgaans voor één ziekte naar het zie-
kenhuis, bijvoorbeeld een longontsteking. 
Vandaag zien we patiënten met meerdere 
chronische aandoeningen waarbij een 
acuut probleem zich voordoet. Het kan 
een verergering zijn van de bestaande 
toestand of een nieuw probleem bovenop 
bestaande aandoeningen. Ziekenhuizen 
moeten zich hieraan aanpassen. In 2020 
zal 55% van de bevolking een chronische 

aandoening hebben. Het aantal mensen 
met meer dan één chronische aandoening 
zal exponentieel toenemen. Die patiënten 
hebben een hogere kans op verwikkelin-
gen, omdat de zorg van de verschillende 
specialismen dikwijls onvoldoende op 
elkaar is afgestemd. Zowel de huidige or-
ganisatie als de financiering belemmeren 
de adequate zorg voor deze groep pati-
enten. We moeten ons dus anders gaan 
organiseren en nog meer werk maken 
van transmurale zorg. De comorbiditeit 
van verschillende aandoeningen moedigt 
het opzetten van multidisciplinaire poli-
klinische raadplegingen aan. De patiënt 
zal niet langer aanvaarden dat hij drie 
keer in dezelfde week naar het ziekenhuis 
moet: de one-stop poli kan hiervoor een 
oplossing zijn. Ook de verpleegkundige 
zorg kan hierbij niet achterwege blijven.

Meer en meer behandelingen vinden ook 
in daghospitalisatie plaats. Voor sommige 
specialismen zullen centra voor electieve 
zorg ontstaan. Momenteel bestaan prak-
tijken voor oftalmologie, dermatologie en 
plastische heelkunde die relatief onaf-
hankelijk zijn van algemene ziekenhui-
zen en die een zeer specifieke activiteit 
uitoefenen. 

Prof. Renaat Peleman: “Op het terrein 
merk je dat artsen elkaar vinden over 
de ziekenhuizen heen. Ik zie de komen-
de jaren de samenwerking tussen zie-
kenhuizen dan ook sterk verbeteren.”
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De opvang van patiënten moet thuis ge-
organiseerd worden. En ook dat is niet 
evident, want in veel gezinnen gaan beide 
partners werken. Allicht zullen er meer 
en meer zorghotels komen, of andere 
voorzieningen zoals de hersteloorden 
van de ziekenfondsen. De huisarts en de 
thuiszorg krijgen bijgevolg een steeds 
belangrijkere rol in de organisatie van 
het zorgnetwerk rond de patiënt.

Zijn er ook verschuivingen in artsendis-
ciplines nodig in die nieuwe realiteit? 
Moeten we niet meer inzetten op alge-
mene internisten die de patiënt in zijn 
totaliteit zien?
Ik denk dat artsen vooral moeten leren 
samenwerken in teams met andere mede-
werkers in de zorg: artsen, verpleegkundi-
gen, psychologen, thuisverpleegkundigen. 
Het tijdperk van de arts als solospeler, 
als individualist, is voorbij. De arts van de 
toekomst hoeft daarom nog geen genera-
list te zijn, maar moet wel goed kunnen 
samenwerken in een multidisciplinair 
verband. Belangrijk is dat de patiënt in 
dit model een uniek aanspreekpunt heeft 
die zijn zorg coördineert. Het moet altijd 
duidelijk zijn wie de eindverantwoorde-
lijkheid draagt.

Kijkend naar de toekomst baart de be-
taalbaarheid van de gezondheidszorg me 
wel zorgen. De grootste kostenstijging is 
te wijten aan de nieuwe technologie. Dat 
zie je ook in de nieuwe geneesmiddelen 
die heel veel geld kosten. Het is aan de 
overheid om hiervoor een duidelijk beleid 
te ontwikkelen. Artsen kunnen de kost-
prijsdiscussie voor nieuwe technologieën 
niet voeren: zij moeten het best beschik-
bare middel voorschrijven, ongeacht de 
kostprijs ervan. Allicht zullen in de toe-
komst sommige ziektes wel en andere 
niet behandeld kunnen worden. En far-
maceutische bedrijven zullen, al dan niet 
met de steun van patiënten, campagnes 
voeren om de overheid te beïnvloeden. 
Het is een gruwelijk idee voor patiënten 
om te beseffen: het geld is op, ik kan niet 
genezen worden. Als patiënt zelf de be-
handeling betalen als alternatief? Dat is 
alleen weggelegd voor de superrijken. 
We moeten echt opletten voor een ge-
zondheidszorg met twee snelheden. De 

ziekenfondsen vragen terecht dat disposa-
bles voor robotchirurgie niet langer aan de 
patiënt worden doorgerekend. Dat is een 
kost van 1.200 euro per patiënt, waardoor 
sommige patiënten robotchirurgie niet 
meer kunnen betalen. Maar het is een 
complex verhaal, want voor ziekenhui-
zen kost robotchirurgie meer: de operatie 
duurt langer en het materiaal is duurder. 
Maar aan de maatschappij kost robot-
chirurgie minder: de ligduur is korter en 
er zijn minder complicaties. Het is nodig 
om hierover een open maatschappelijk 
debat te voeren.

Nieuwe technologie kan ook nieuwe op-
lossingen aandragen?
Zeker, en ook de patiënten zullen daarvan 
profiteren. Het internet of things gene-
reert een constante stroom aan medi-
sche informatie die een veel beter beeld 
biedt dan de huidige momentopnames 

bij de huisarts. Nu al kunnen apps alle 
belangrijke vitale parameters monitoren. 
Die apps leveren informatie waarmee we 
vroegtijdig acute medische incidenten 
kunnen voorspellen, zoals een hartaanval. 
En er is ook dr. Watson: dat is de opvol-
ger van Deep Blue, de schaakcomputer 
die in 1997 wereldkampioen Kasparov 
versloeg. Dr. Watson scant en interpre-
teert alle beschikbare online medische 
publicaties en informatie uit studies en 
stelt op basis daarvan een diagnose. Die 
is nu soms al beter dan de diagnose van 
een team specialisten. De beste specialist 
kan onmogelijk alle literatuur kennen over 
een bepaalde aandoening. Dr. Watson 
kan dat wel. Het verschil zit hem in de 
rekencapaciteit. Nieuwe technologie kan 
dus inderdaad oplossingen bieden voor 
toekomstige uitdagingen, maar aan alles 
hangt een prijskaartje.
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ARCHITECTUUR

ONDERZOEKSPARTNERS GEZOCHT

Architectuur en zorg samen op zoek 
naar ruimte voor humane isolatie

“Hoe we onze infrastructuur vormgeven, 
heeft een effect op de manier waarop we 
zorg verlenen, en omgekeerd. Daarom 
is het belangrijk dat zorgverleners en 
architecten een gemeenschappelijke 
taal en visie ontwikkelen”, stelt Herman 
Roose, algemeen directeur van Psychi-
atrisch Centrum (PC) Caritas in Melle. 
Samen met het architectenbureau BAVO 
en met de KU Leuven wil Herman Roose 
een onderzoeksproject over ‘humane 
isolatie’ uitvoeren. Ook andere voorzie-
ningen kunnen zich bij het onderzoek 
aansluiten.

“We zijn al een tijdje bezig met het ont-
wikkelen van een masterplan voor PC 
Caritas; we hebben al een hele weg afge-
legd”, begint Herman Roose zijn verhaal. 
“Aanvankelijk was het idee om alle oude 
gebouwen op ons domein te slopen en een 
volledig nieuwe infrastructuur te creëren. 
Nadenkend over de ideale ruimte voor de 
psychiatrie van de toekomst, botste ik ech-
ter telkens weer op dezelfde vraag: hoe 
vertaal je je visie op zorg naar bakstenen 
en infrastructuur? Het ontbrak mij aan 
een taal of een kader hiervoor. Toevallig 
las ik rond die tijd in het tijdschrift Psy-
che de artikels van Gideon Boie en Fie 
Vandamme, twee architecten verbonden 
aan de KU Leuven die werken rond kwa-
liteitsvolle ruimte in zorgvoorzieningen 
in het algemeen en in psychiatrische zie-
kenhuizen in het bijzonder. Ik heb meteen 
Gideon Boie opgebeld en hem uitgenodigd. 
Samen hebben we een paar wandelingen 
gemaakt op ons domein. Terwijl ik vertel-
de waarmee we bezig waren, gaf Gideon 
zijn ogen de kost. Hij is zowel filosoof als 
architect van opleiding. Het kerninzicht 
dat hij me bijbracht, is dat je in termen 
van ruimte over je dienstverlening kunt 
nadenken. Ik ging er tot dan altijd van 
uit dat je eerst je dienstverlening helder 
moest krijgen en daarna je architectuur 
daarop moest enten. Dat is echter  niet de 
aangewezen weg. Veel beter is om beide 
samen te ontwikkelen, in een dialectisch 
proces. Gideon Boie en Fie Vandamme 

wonden er geen doekjes om toen we onze 
plannen voorstelden: ‘Jongens, waar zijn 
jullie mee bezig?’, wierpen ze ons voor. 
Ja, het was een echte ‘kleren-van-de-kei-
zer-ervaring’.” 

Dienstverlening  
én architectuur
Uitgerust met de frisse inzichten van 
Gideon Boie en Frie Vandamme startte 
Herman Roose in 2014 gemengde werk-
groepen om na te denken over architec-
tuur en zorg. “Ik wou iedereen betrekken: 
artsen, leidinggevenden, medewerkers, 
bestuurders, patiënten, ervaringsdes-
kundigen, familieleden, noem maar op. 
De procesbegeleiding werd verzorgd 
door Gideon en Fie. Samen hebben we 
gereflecteerd over hoe het ‘psychiatrisch 
centrum van de toekomst’ er zou kunnen 
uitzien. Een van de ingrijpende resultaten 

van dat dialectische proces is dat we de 
oude gebouwen niet zullen slopen, maar 
een nieuwe invulling zullen geven. Eén 
van die gebouwen is Sint Jozef, dat een 
nieuwe functie krijgt als het ‘Petrus Jozef 
Triest Plein’. We waren al volop bezig 
met de afbraak ervan, toen er tijdens de 
werken asbest werd gevonden. Hierdoor 
werden de werken drie maanden stilge-
legd, wat ons de kans gaf om wat langer 
na te denken. In die periode hebben we 
beslist om de afbraak stop te zetten en 
het gebouw in ere te herstellen. Het plan 
is nu om er een soort van ‘Ramblas’ rond 
te maken, waar mensen kunnen wandelen 
in de tuinen en elkaar kunnen ontmoeten. 
Het Petrus Jozef Triest Plein vormt het 
epicentrum van een activiteitenruimte en 
fungeert ook een beetje als een refugio 
voor patiënten die zich al dan niet samen 
met bezoek even willen terugtrekken uit 
de afdeling. Aansluitend hierop willen 

Herman Roose: “Nadenken over de dienst-
verlening die je wil organiseren, moet 
gelijklopen met nadenken over de ruimte 
waarin je dat wil doen. Het een komt niet 
voor of na het andere.”
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CONGRES

we een kindvriendelijke campus uitbou-
wen. Als bijvoorbeeld vader opgenomen 
is en moeder met de kinderen op bezoek 
komt, dan moeten we ervoor zorgen dat de 
kinderen hier kunnen ravotten, zodat het 
bezoek geen traumatische ervaring wordt. 
In de cafetaria willen we een speelhoek 
voorzien, hier en daar willen we speel-
pleintjes aanleggen. Het is een totaal an-
dere manier van denken. Vroeger werd ik 
erop aangesproken als ik op het grasperk 
wandelde; de afspraak was immers sinds 
vele jaren dat iedereen op de wandelpaden 
bleef. Dat is voorgoed verleden tijd: pati-
enten, bezoekers en medewerkers kunnen 
volledig bezit nemen van de schitterende 
groene ruimte die PC Caritas rijk is en er 
volop van genieten.”

“Een ander erfgoedgebouw dat we in 
stand zullen houden is ‘De Lente’. Hier 
zullen we een afdeling psychosezorg in 
onderbrengen, met individuele kamers. 
De ruimtes in die oude gebouwen uit het 
begin van de 20ste eeuw zijn fantastisch. 
Vandaag zou zo’n infrastructuur niet meer 
betaalbaar zijn. En dan te bedenken dat 
we die eerst wilden slopen! We zijn zo 
gewend om bij zorginfrastructuur aan 
steriele gangen, rechtlijnige ruimtes en 
efficiëntie te denken, dat we blind dreigen 
te worden voor de mogelijkheden van die 
oude gebouwen die niet alleen uitstraling 
en karakter hebben, maar ook heel stevige 
structuren en funderingen.”

“Een belangrijk aandachtspunt is het 
binnenbrengen van de buitenwereld. Ik 
heb lang in de sector voor personen met 
een beperking gewerkt. Ik moet toegeven 
dat inclusie daar een iets gemakkelijker 
verhaal is. De maatschappij staat over 
het algemeen positief tegenover mensen 
met een beperking, er is veel goodwill 
en empathie. De maatschappij blijkt het 
moeilijker te hebben om patiënten met 
ernstige psychiatrische problematiek te 
aanvaarden en te laten participeren. PC 
Caritas wil dat bespreekbaar helpen ma-
ken en een klimaat bevorderen waarin 
voor patiënten meer kansen ontstaan. We 
willen de maatschappij en de psychiatrie 
dichter bij elkaar brengen. Een voorbeeld 
is ‘de oude wasserij’ op ons domein, waar 
we atelierruimtes willen inrichten waar 
kunstenaars met sympathie voor outsi-
derkunst gratis werkruimte krijgen. In ruil 
kunnen ze bijvoorbeeld een paar avonden 
per week een workshop met patiënten 
begeleiden. Een andere mogelijkheid is 
om een volkshogeschool onderdak te bie-
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den op ons terrein. Kruisbestuiving kan 
drempelverlagend werken. Het is ook de 
reden waarom we beslist hebben om mee 
te werken aan het programma ‘Alloo in de 
psychiatrie’.”

Humane isolatie
“In het kader van het masterplan zijn we 
ook gaan nadenken over de afzonderings-
kamer. Hier opteren wij voor ‘humane 
isolatie’. Het klinkt als een paradox, want 
een isolatie is bijna per definitie traumati-
serend. We moeten afzonderingen zoveel 
mogelijk beperken. Toch kunnen we niet 
helemaal zonder. Door de vermaatschap-
pelijking van de zorg en de ambulante 
teams slagen we erin om zoveel mogelijk 
psychiatrische zorg in de thuiscontext te 
verlenen. Alleen als het echt nodig is, 
worden mensen nog residentieel opge-
nomen. Die opnames duren bovendien 
korter dan vroeger. Dat alles brengt met 
zich mee dat de zorgzwaarte in het zie-
kenhuis toeneemt. De patiënten die op-
genomen worden, zijn niet zelden heel 
ontregeld, heel suïcidaal of agressief. Dat 
geldt niet alleen voor volwassenen, maar 
ook voor kinderen en jongeren, en in de 
forensische psychiatrie. Die toegenomen 
zorgzwaarte brengt met zich mee dat een 
afzonderingskamer soms noodzakelijk is 
uit veiligheidsredenen.

Traditioneel bestaat een afzonderingska-
mer uit een prikkelarm volume met een 
vastgeschroefd bed en de mogelijkheid tot 
fixatie. Bestaan hiervoor echt geen betere 
alternatieven? Alternatieven die even vei-
lig zijn, maar minder traumatiserend? Met 
alleen maar meer mensen in te zetten, 
halen we het niet. Vandaag al hebben wij 
boven op de norm 8,7 VTE in dienst voor 
onze 21 crisisbedden. En nog volstaat dat 
niet. We moeten ook andere oplossingen 
zoeken. Bijvoorbeeld op het gebied van 
ruimte en inrichting. Als we kwaliteitsvol-
le zorg willen bieden, ook in een context 
van afzondering, welke architectuur of 
welke ruimte hebben we dan nodig? Er 
bestaat in elk geval al voldoende meubi-
lair dat niet verwondend is; denk aan de 
schuimrubberen meubels van Arne Quin-
ze. En allicht zijn ook andere pistes het 
onderzoeken waard. Is het bijvoorbeeld 
een optie om een afdeling zo in te richten 
dat je de grenzen van de beveiliging kunt 
verschuiven op maat van de groep die op 
dat ogenblik aanwezig is? Of kan je met 
hedendaagse domotica op individueel 
niveau verschillen inbouwen? Patiënt A 
krijgt een code of een token waarmee hij 

vrij naar buiten kan, patiënt B niet. En is 
de prikkelarme afzonderingskamer echt 
het ideaal? In een aantal situaties is een 
prikkelarme ruimte zonder meer nood-
zakelijk, maar in andere gevallen zou een 
(beveiligde) televisie, de mogelijkheid om 
eigen muziekkeuze te beluisteren, zacht 
meubilair of gevarieerde mogelijkheden 
van verlichting, de afzondering minder 
ingrijpend kunnen maken. En wat met een 
apart en beveiligd terras, zodat de patiënt 
even wat frisse lucht kan opsnuiven of 
een sigaretje kan roken? Uit getuigenis-
sen van ervaringsdeskundigen blijkt hoe 
belangrijk buitenlucht is voor patiënten in 
een crisissituatie. Hoe kunnen we hierop 
inspelen?”

Onderzoeksproject
“Al die vragen brachten ons ertoe om 
samen met BAVO en de KU Leuven een 
dossier in te dienen bij het Agentschap 
Innoveren & Ondernemen. Het onderzoek 
is een doctoraatsproject van vier jaar (zie 
kader) en heeft als einddoel een innovatief 
bestek voor een ‘humane isolatieruimte’. 
Om dat doel te bereiken, baseren de on-
derzoekers van de faculteit Architectuur 
van de KU Leuven zich in alle stappen 
van hun studie op de actieve inbreng van 
artsen, patiënten, directie, personeel en 
ervaringsdeskundigen. Op die manier 
moet het eindresultaat praktisch haal-
baar zijn en kan het een bijdrage leveren 
aan het behandelcomfort van patiënten.”

“Daarom is het zo interessant om als 
psychiatrisch centrum hierbij betrokken 
te zijn”, zegt Herman Roose. “Ook an-
dere psychiatrische centra nemen deel, 
maar ik ben ervan overtuigd dat nog meer 
ziekenhuizen kunnen bijdragen aan het 
onderzoek en er veel baat kunnen bij heb-
ben. Van voorzieningen die deelnemen, 
wordt verwacht dat zij actief participe-
ren in de ontwikkeling van de visie, dat 
ze relevante data ter beschikking stellen 
en het onderzoeksproject mee financie-
ren. Het onderzoek wil ook bekijken hoe 
bestaande afzonderingskamers met mi-
nimale middelen humaan heringericht 
kunnen worden. Je hoeft dus geen grote 
nieuwbouwplannen te hebben om deel te 
nemen.” Het onderzoek kan ook relevant 
zijn voor andere sectoren. “De kennis die 
we zullen opbouwen, zal ook buiten onze 
sector gebruikt kunnen worden. Ik denk 
bijvoorbeeld aan woonzorgcentra en aan 
de jeugdzorg, waar mensen ook soms 
gefixeerd worden als er sprake is van 
storend gedrag”, besluit Herman Roose.

Onderzoek 
in vier fasen

Stap 1: ruimte-ervaringen  
in kaart brengen
In de eerste fase worden (ex-)patiënten en 
familie opgeroepen om te getuigen. De on-
derzoekers praten met (ex-)patiënten over 
hun ruimte-ervaringen tijdens isolatie en 
brengen die ervaringen in woord en beeld.

Stap 2: ontwerp from scratch
In het tweede werkjaar van het onderzoek 
wordt de kennis uit de eerste fase gebruikt 
om een aantal workshops te organiseren. 
Tijdens die workshops ontwerpen (ex-)
patiënten from scratch een ruimte voor 
humane isolatie. Daarbij ligt de focus op 
verschillende ziektebeelden (neurose, psy-
chose…) en doelgroepen (volwassenen, 
jongeren, kinderen…). De verschillende 
isolatiescenario’s worden samen met 
artsen, directies, personeel en patiënten 
uitgewerkt.

Stap 3: proefopstellingen
In verschillende psychiatrische ziekenhui-
zen worden proefopstellingen geïnstal-
leerd. Die worden getest en geëvalueerd, 
opnieuw in overleg met artsen, personeel, 
directie en (ex-)patiënten.

Stap 4: presentatie
In de vierde fase worden de aanbevelin-
gen, scenario’s en testresultaten uit de 
vorige fases afgetoetst en uitgewerkt in 
workshops met bevoegde overheidsdien-
sten en betrokken beleidsmakers. Ook in 
deze laatste fase nemen artsen, directies, 
personeel en (ex-)patiënten deel.

Voorzieningen die willen meestappen 
in het project, kunnen  uiterlijk tegen 
eind mei contact opnemen met Herman 
Roose, algemeen directeur van PC Caritas  
(herman.roose@pccaritas.be).
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Vallen is een veelvoorkomend probleem 
bij ouderen. Een goede kennis bij het 
zorgpersoneel is cruciaal om het aantal 
valincidenten zo veel mogelijk te beper-
ken. Verpleegkundigen Peggy Lavaerts 
en Robin Biets van het geriatrisch sup-
portteam van het Sint-Trudo Ziekenhuis 
beseffen dat als geen ander. Ze ontwik-
kelden een interactieve workshop rond 
hun eigen bordspel ‘Valpreventie nader 
bekeken’, dat bestaat uit kennisvragen, 
juist-foutvragen en doe-opdrachten. “Het 
spel is zo opgevat dat alle risicofacto-
ren voor vallen worden besproken. Het 
blijft ook leuk dankzij de spannende spel-
elementen: wie een ‘uitschuiver’ maakt, 
vliegt genadeloos terug.”

Peggy Lavaerts en Robin Biets geven al 
langer bijscholingen voor het personeel. 
Enkele jaren geleden vatten ze het plan op 
om een praktische vorming op te zetten 
over valpreventie. De impact van vallen 
wordt immers nog te vaak onderschat 
door zorgmedewerkers. Men legt wel vaak 
de link met blauwe plekken of breuken, 
maar niet zozeer met depressie, sociaal 
isolement, verhuizing naar een zorgvoor-
ziening door een belangrijk kwetsuur enz.

Via deze vorming willen de twee verpleeg-
kundigen aan andere zorgmedewerkers 
leren wat de oorzaken zijn van vallen, hoe 
het zo veel mogelijk kan worden verme-
den enz. “Een typische uiteenzetting aan 
de hand van een powerpointpresentatie 
wilden we koste wat het kost vermijden: 
de verpleegkundigen zijn vaak bekaf na 
een zware dag op het werk. We hebben 
dus gezocht naar een interactief concept 
en hebben dit spelbord met zijn tweeën in 
elkaar gestoken”, vertelt Peggy Lavaerts. 

Na een paar testrondes bij verschillende 
zorgprofessionals (onder meer verpleeg-
kundigen, zorgkundigen, kinesitherapeu-
ten) en op verschillende afdelingen bleek 
het concept aan te slaan. “Toen hebben 
we onze stoute schoenen aangetrokken”, 
lacht Robin Biets. “We hebben het Exper-
tisecentrum Val- en Fractuurpreventie 
(EVV) gecontacteerd en daar ons spel 
voorgesteld. Iets dergelijks interactief 
gericht op de zorgmedewerkers had het 
EVV immers nog niet in zijn aanbod. Ze 

OUDERENZORG

Interactieve workshop met bordspel 
vormt zorgmedewerkers in valpreventie

hebben ons spelbord mee geoptimali-
seerd en ervoor gezorgd dat de inhoud 
van de vragen helemaal evidence based 
werd. Nu staat het spel op punt, hoewel 
we uiteraard altijd rekening houden met 
feedback van de deelnemers.”

Hoe ziet het spel eruit?
Het spelbord heeft de vorm van een klas-
siek ganzenbord. Er zijn tien pionnen, die 
oudere mensen voorstellen. Zo is er bij-
voorbeeld de pion ‘Josée’ die gevallen 
is en opgenomen in het ziekenhuis. Het 
is de bedoeling Josée (en haar collega- 
pionnen) veilig tot de eindmeet te krijgen. 
Het bordspel is zo opgebouwd dat alle 
risicofactoren voor vallen worden toege-
licht: fysische problemen, dementie, een 
onveilige omgeving, gebruik van medi-
catie, hypotensie, onaangepast schoei-
sel, ondervoeding enz. Het spel kan met 
maximaal 20 personen worden gespeeld 
(dan spelen twee personen samen met 
één pion).
 
De vakjes uit het bord bestaan uit ken-
nisvragen (bv. ‘Welke drie ongezonde 
leefgewoontes zijn nefast voor de bot-
ten?’ – roken, overmatig alcoholgebruik en 
onvoldoende beweging), juist-foutvragen 
(60% van de valincidenten resulteert in 
een breuk – fout) en doe-opdrachten (bv. 
enkele meters stappen met een oefenbril 
die slecht zicht imiteert, met gewichten 
aan de benen een trapje nemen zonder 
steunwanden enzovoort). Doorheen het 
bord zijn er ook spannende spelelemen-
ten: als de deelnemers een ‘uitschuiver’ 
maken, vliegen ze genadeloos terug.

Deelnemers vinden vooral de doe-vra-
gen heel leerrijk, stelt Robin Biets. “Ze 
moeten echt in de huid kruipen van hun 
patiënten of bewoners. Ze voelen hoe het 
is om cataract te hebben, om schuifelend 
te stappen… We jagen hen dan vaak nog 
wat extra op om sneller te stappen, omdat 
ook zorgmedewerkers zich hieraan in de 
praktijk nog te vaak bezondigen. De deel-
nemers merken dat dit niet mogelijk is 
met hun beperking en ondervinden de on-
macht van bewoners of patiënten aan den 
lijve. Een andere doe-opdracht is het terug 
veilig maken van een ‘valonvriendelijke’ 

kamer: bed op de laagste stand plaatsen, 
ervoor zorgen dat het nachtkastje binnen 
handbereik is, al het rollende materiaal 
op rem zetten, met uitzondering van de 
infuusstaander waarmee de oudere zich 
voortbeweegt... Nog een opdracht is er 
eentje waarbij men het veilige schoeisel 
uit een reeks met schoenparen dient te 
halen.” 

De sessies zijn bestemd voor een brede 
doelgroep. “Er zijn gemakkelijke en moei-
lijker vragen, zodat zowel mensen met 
een geringe als met een meer gevorderde 
kennis iets opsteken. Bedoeling is dat ver-
schillende zorgberoepen deelnemen, zo-
dat ze ook van elkaar iets kunnen leren”, 
vertelt Peggy Lavaerts. “Voordeel hier 
is dat elke deelnemer interactief moet 
meedoen. Ze worden geprikkeld en aan-
gemoedigd. Als iemand het antwoord niet 
weet, dan is het uiteraard niet erg, dan 
springt de groep bij. Mensen gaan zelfs 
zo op in het spel dat ze de tips vergeten 
te noteren. Daarom werken we nu aan 
wat lesmateriaal voor thuis. Zeker voor 
wie nog wat minder kennis heeft, kan dat 
ondersteunend werken.” 

Een eigen kunstwerk
De twee verpleegkundigen krijgen de volle 
steun van de directie in dit project: het 
Sint-Trudo Ziekenhuis is al langer be-
gaan met valpreventie in al zijn vormen en 
gedaanten. De vijfde week van de valpre-
ventie, die liep van 18 tot 24 april, kon het 
ziekenhuis dan ook niet ongemerkt voor-
bij laten gaan. In samenwerking met de 
stadsdiensten, Ziekenzorg en Okra maak-
te het een eigen kunstwerk, dat tijdens de 
week van de valpreventie in het onthaal 
werd onthuld. De twee verpleegkundi-
gen kunnen hun trots niet verbergen: 
“We hebben een levensgroot valpicto-
gram gemaakt met de titel ‘Hoe vallen 
vermijden in de ogen van ouderen?’ Het 
pictogram bestaat uit een 150-tal blok-
jes: per blokje vind je een afbeelding van 
de ogen van een oudere die ook een tip 
geeft aan zijn leeftijdsgenoten om vallen 
te vermijden. Zo gaf iemand de volgende 
aanbeveling: ‘Gebruik niet te veel bruine 
zeep bij het poetsen, want dan wordt de 
vloer te glad.’ Een andere oudere gaf mee 
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dat zij haar rollator beschouwt als haar 
persoonlijke Porsche en niet als een last. 
De tips waren zo authentiek en belichten 
aspecten waaraan wij niet eens zouden 
denken, echt fantastisch!” (Voor een foto 
van het kunstwerk, zie www.facebook.com/
zorgneticuro, n.v.d.r.).

Informatie over de workshops
De workshop is ontstaan in de schoot van 
het ziekenhuis, maar slaat ook aan bij 
woonzorgcentra en scholen. Ook voor de 
thuiszorg en andere zorgvoorzieningen 
kan de workshop nuttig zijn. Ben je ge-
interesseerd om een workshop te boeken 
voor jouw voorziening? Meer informatie 
vind je via www.valpreventie.be/Aanbod 
(Materialen en activiteiten -> Activiteiten 
-> Vorming valpreventie). De workshop 
kost 250 euro + vervoerskosten (maximaal 
20 deelnemers).

CZ

Uit de evaluatieformulieren van de deel-
nemers blijkt dat de workshop een schot 
in de roos is. Hoofdverpleegkundige geri-
atrie Chris Coart (Sint-Trudo Ziekenhuis) 
volgde de workshop en is zeer positief: “Ik 
ben helemaal pro. Het bordspel laat je op 
een ludieke manier kennis opdoen en ver-
werken, maar het dwingt je ook om je in te 
leven in de leefwereld van een patiënt. Als 
verpleegkundige hebben we wel kennis 

over valincidenten, maar wanneer we ons 
moeten voortbewegen als een patiënt aan 
de hand van de simulatietoestellen, dan 
ondervinden we ook echt dat bepaalde 
dingen niet evident zijn voor de patiënt. 
Dergelijke confronterende ervaringen 
blijven hangen. De workshop is ook heel 
interactief, iedereen komt aan de beurt 
en kan zijn kennis delen. Hier moeten de 
handen echt uit de mouwen.”

Enthousiaste deelnemers: “Deze workshop dwingt je  
om je in te leven in de leefwereld van een patiënt”“De doe-vragen dwingen 

onze deelnemers om in de 
huid te kruipen van hun  
patiënten of bewoners.  
Ze voelen hoe het is om 
cataract te hebben, om 

schuifelend te stappen… Ze 
ondervinden de onmacht aan 

den lijve. En dat blijft bij.”
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“Verpleegkunde, dat is continu bijleren”, 
vertellen Ive Verbeeck en Kristof Van 
Bockstaele gepassioneerd. Samen met 
nog drie andere initiatiefnemers zijn zij 
de gezichten achter Think4 Nurses, een 
online informatieplatform en denktank 
voor verpleegkundigen. Het team achter 
Think4 Nurses verwerkt en presenteert 
wetenschappelijke informatie op een 
toegankelijke manier. “We willen evi-
dence-based nursing voor iedereen in de 
sector toegankelijk maken.”

Think4 Nurses is een relatief pril initiatief, 
dat in december 2015 ontstond tijdens 
een productieve blokperiode in Leuven. 
“Ive is halftijds aan de slag als verpleeg-
kundige op de pneumologieafdeling van 
Campus Gasthuisberg van UZ Leuven en 
volgt de masteropleiding Verpleegkunde 
van KU Leuven. Zelf volg ik ook die mas-
teropleiding, met een keuzetraject psy-
chiatrie”, vertelt Kristof Van Bockstaele. 
“Tijdens de vorige blokperiode hebben we 
samen met drie andere gelijkgezinden de 
koppen bij elkaar gestoken. Elk van ons 
heeft een passie voor verpleegkunde, elk 
vanuit zijn discipline. Jorina Reekmans is 
net als Ive gespecialiseerd in inwendige 
verpleegkunde en is actief in het onder-
wijs, Kristof Muylaert is hematologisch 
verpleegkundige en Jelle Van Roy is in het 
operatiekwartier actief. De missie die ons 
vijven bindt? De vertaalslag maken tussen 
wetenschappelijk onderzoek, dat voor-
namelijk in Engelstalige vaktijdschriften 
gepubliceerd wordt, en een breder publiek 
van verpleegkundigen. Een verdere pro-
fessionalisering van onze sector is ons 
uiteindelijke doel.”

Groeiende interesse
Think4 Nurses ging van start met een 
Facebookgroep en al snel volgden een 
website en een Twitteraccount. “Facebook 
was ons testplatform”, zegt Ive Verbeeck. 
“We kregen vrij snel steun van een van 
onze proffen en van zorgambassadeur 
Lon Holtzer. Sindsdien is ons initiatief al 
flink gegroeid. Via Facebook bijvoorbeeld 
volgen vandaag zo’n 1.550 mensen ons 
en bereiken we met bepaalde berichten 

VERPLEEGKUNDE

EVIDENCE-BASED NURSING VOOR ALLE VERPLEEGKUNDIGEN TOEGANKELIJK

“Verpleegkunde is  
voortdurend bijleren”

duizenden mensen. Sociale media zijn 
vooral populair bij jonge mensen, maar 
wij zien dat onze berichten ook heel wat 
mensen tussen 35 en 54 jaar oud aan-
trekken. En dat is precies een van onze 
voornaamste doelgroepen. We willen na-
melijk een informatiekanaal zijn voor onze 
collega’s die volop in de praktijk staan 
en misschien minder vertrouwd zijn met 
evidence-based nursing.”

Zo toegankelijk mogelijk
Concreet verspreidt Think4 Nurses via zijn 
website en via sociale media een stand 
van zaken van de recente wetenschappe-
lijke literatuur over uiteenlopende topics 

in de verpleegkunde. Enkele onderwerpen 
die Think4 Nurses op die manier al uit-
gespit heeft, zijn bijvoorbeeld skin tears, 
agressie in de zorg, intimiteit bij ouderen, 
huisdieren op de palliatieve afdeling en 
de DNR-code. Ive Verbeeck: “Over zulke 
onderwerpen maken we samenvattingen 
van wetenschappelijke artikels. We hou-
den onze teksten zo toegankelijk mogelijk, 
want we begrijpen dat niet iedereen nog 
de tijd of gedrevenheid vindt om data-
bases te doorzoeken en de literatuur bij 
te houden. Maar net als artsen moeten 
verpleegkundigen op de hoogte blijven van 
de laatste wetenschappelijke vorderin-
gen. Met Think4 Nurses bieden we hen die  

De initiatiefnemers van Think4 Nurses, Ive Verbeeck en Kristof 
Van Bockstaele: “Net als artsen moeten verpleegkundigen op de 
hoogte blijven van de laatste wetenschappelijke vorderingen. Met 
Think4 Nurses bieden we hen die updates aan op een overzichtelij-
ke manier en het is bovendien gratis.”
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Verder dan Leuven
De vertrekbasis van Think4 Nurses ligt 
in Leuven, maar het initiatief wil verder 
reiken. Ive Verbeeck: “Vandaag onder-
houden we al goede contacten met een 
hogeschool en enkele woonzorgcentra 
in Vlaams-Brabant en we hebben een 
nauwe band met UZ Leuven. Maar we 
willen graag meer organisaties in de 
sector bereiken, want alle verpleegkun-
digen – in woonzorgcentra, in de GGZ, 
thuisverpleging… – hebben er baat bij 
om op de hoogte te zijn van de recente 
wetenschappelijke inzichten in hun vak. 
Momenteel gaan we bij verschillende or-
ganisaties langs om ons initiatief voor te 

stellen. We bieden op onze website ook 
een campagneposter aan die voorzienin-
gen op hun prikborden kunnen hangen 
om hun verpleegkundigen op de hoogte 
te brengen van Think4 Nurses. Via onze 
Facebookpagina krijgen we stilaan meer 
vragen binnen en helpen we collega’s op 
pad om correcte informatie te vinden voor 
hun vragen.”

Bruggenbouwers
Toegankelijke informatie verspreiden is 
niet de enige ambitie van Think4 Nurses. 
Innovatie, interactie en inspiratie zijn 
voor de initiatiefnemers minstens even 
belangrijk. “Innovatie houdt voor ons 
in dat we op termijn ook voorstellen en 
nieuwe werkmethoden voor de praktijk 
formuleren. We sluiten niet uit dat we 
ooit zelf onderzoek zullen uitvoeren. 
Het netwerk van verpleegkundigen rond 
Think4 Nurses kan bijvoorbeeld ingezet 

de sector en de maatschappij aantonen 
dat verpleegkunde een volwaardige vak-
discipline is, met haar eigen vragen en 
evidence-based antwoorden.”

Rechttoe rechtaan
Think4 Nurses is een nieuw initiatief, maar 
het idee bestaat al langer dan vandaag. “In 
de jaren 1990 liep in Vlaanderen blijkbaar 
al eens een soortgelijk project. Enkele 
verpleegkundigen hadden toen de handen 
in elkaar geslagen om lezingen te geven 
bij organisaties en om via een tijdschrift 
hun collega’s op de hoogte te houden van 
nieuwigheden in hun vakgebied. Je ziet: 
in de sector leeft de interesse al langer”, 
vertelt Ive Verbeeck. “Bovendien hebben 
we een deeltje van de mosterd gehaald in 
Nederland, waar wel al dergelijke initia-
tieven voor verpleegkundigen lopen. Wij 
kenden tot nu toe vooral het Nederlandse 
vaktijdschrift Nursing. Met Think4 Nurses 
proberen we daarop een aanvulling te 
brengen, vanuit de Vlaamse verpleeg-
kundesector.”

Op de vraag welke toekomstplannen de 
drijvende krachten achter Think4 Nur-
ses voor ogen hebben, laat het antwoord 
niet lang op zich wachten. “Het hele team 
heeft zich duidelijk geëngageerd om 
Think4 Nurses verder uit te bouwen en 
denkt op de langere termijn. We hopen 
binnenkort op congressen aanwezig te 
zijn, ons team uit te breiden en een bre-
der publiek te bereiken. Maar zoals je 
bijvoorbeeld ook uit het ontwerp van onze 
website kan afleiden, willen we alles zo 
rechttoe rechtaan mogelijk blijven aan-
pakken. We hopen dat die geëngageerde 
aanpak ons team nog verder versterkt.”

Meer weten over Think4 Nurses?   
think4nurses.be/   
www.facebook.com/think4nurses 
www.twitter.com/think4nurses

“We willen een informatiekanaal zijn voor onze colle-
ga’s die volop in de praktijk staan en misschien min-
der vertrouwd zijn met evidence-based nursing.”

worden om enquêtes uit te voeren”, luidt 
het.

“We willen bovendien een brug slaan 
tussen de onderzoekswereld en de 
werkvloer. Volgens ons is er nog werk 
aan de winkel om meer interactie te 
brengen tussen die twee pijlers. Think4 
Nurses kan het kanaal bij uitstek zijn om 
relevante onderzoeksdomeinen te sig-
naleren. Op basis van de vragen die wij 
binnenkrijgen, kunnen we bijvoorbeeld al 
een mooi lijstje met thesisonderwerpen 
doorgeven. Naast innovatie en interactie 
op gang brengen, staat ook inspiratie 
geven op ons verlanglijstje. Via onze 
publicaties en initiatieven willen we in 

updates aan op een overzichtelijke manier 
en het is bovendien gratis.”

Gewikt en gewogen
Think4 Nurses is dus volkomen gebaseerd 
op het vrijwillige engagement van zijn 
initiatiefnemers, maar dat betekent niet 
dat de informatie die Think4 Nurses ver-
spreidt, niet kritisch gewikt en gewogen 
wordt. “Elke nota delen we eerst binnen 
ons team en wordt grondig nagelezen. 
We geven elkaar tips over invalshoeken 
en mogelijke hiaten. Dankzij onze ver-
schillende achtergronden kunnen we 
elkaar goed aanvullen. Voor onze lite-
ratuurbronnen gebruiken we databases 
zoals Medline, Cinahl en Cochrane library. 
Maar als we zelf weinig ervaring hebben 
met bepaalde onderwerpen, polsen we 
ook nog eens binnen ons netwerk en bij 
ziekenhuizen naar de praktijkervaringen”, 
aldus Kristof Van Bockstaele.



Congres geestelijke gezondheid
26 -27 mei 2016 / The Egg Brussel
www.openmindscongres.be

CONGRES

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? Hoe kunnen we in 
de samenleving beter zorg dragen voor ons mentaal welbevin-
den? Hoe creëren we een positieve dynamiek voor een nieuwe 
geestelijke gezondheidszorg? Met een open mind willen we de 
uitdaging aangaan om de juiste antwoorden uit te werken. En 
dat twee dagen lang: op donderdag en vrijdag 26 & 27 mei 2016.

Op dag 1 zoomen we in op de psychische kwetsbaarheid 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 integrale zorg? In de namiddag kan je een keuze maken 
uit maar liefst 14 break-outsessies met innovatieve praktijk-
voorbeelden. Je kan achtereenvolgens drie break-outsessies 
volgen. Op dag 2 formuleren we (beleids)aanbevelingen op 
basis van interactieve debatten en lanceren een dringende 
call-to-action om een betere, toekomstbestendige zorg voor 
geestelijke gezondheid vorm te geven. 

Dit congres appelleert aan iedereen die oprecht begaan is 
met geestelijke gezondheid en zich hiervoor – elk vanuit zijn 
eigen rol – wil inzetten.  Dit congres richt zich dus niet alleen 
naar medewerkers uit de zorgsector, maar naar iedereen:  
geïnteresseerde burgers, patiënten, ervaringsdeskundigen, 
familieleden, medewerkers uit het jeugdwerk, het onderwijs, de 
culturele sector, het lokaal sociaal beleid, de sociale economie, 
de arbeidsbegeleiding, huisvesting enzovoort.

In 2010 verzette Zorgnet-Icuro de bakens voor de ouderen-
zorg van de toekomst met het congres ‘GPS 2021. Nieuwe 
navigatie voor de ouderenzorg’. In 2013 ontwikkelden we met 
het congres  ‘Together we care’ een toekomstvisie voor de 
algemene ziekenhuizen. Zo wordt ‘Open Minds’ een mijlpaal 
voor de geestelijke gezondheidszorg in ons land. Mis dit unieke 
gebeuren niet! Het aantal plaatsen is beperkt. Snel inschrijven 
is dus de boodschap. 

Alle informatie over het programma en mogelijkheid tot in-
schrijving op www.openmindscongres.be



De zorgsector en de witte economie zijn volop in beweging. De nieuwe reeks Z-Healthcare plaatst zorg en innovatie 
opnieuw in de kijker. 

Z-Healthcare werpt niet enkel een blik op de technologische evoluties in de sector, maar toont ook hoe innovatie voor 
meer comfort, meer levenskwaliteit en een menselijkere aanpak zorgt.

Z-Healthcare
Elke woensdag op Kanaal Z
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