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Ons druk bijgewoonde congres ‘Open 
Minds’ dat op 26 en 27 mei in Brussel 
werd georganiseerd, bracht heel wat in 
beweging. Het moet gezegd, de voorbije 
decennia is de geestelijke gezondheids-
zorg (GGZ) in ons land al bij al stiefmoe-
derlijk behandeld. Daarin moet dringend 
verandering komen. Voor de gezondheid 
en het welzijn van alle mensen eerst en 
vooral, maar ook uit economische en 
fin anciële overweging en. Investeren in 
preventie, vroegtijdige detectie en behan-
deling van psychische aandoeningen ver-
mijdt langdurige arbeidsongeschiktheid 
en oplopende ziektekosten. Het is een van 
de opvallendste en vaak terugkerende 
statements die de internationa le experten 
op ‘Open Minds’ maakten. Samen met 
deskundigen en professionals uit eigen 
land bogen ze zich twee dagen over de 
toekomst van de GGZ.
Een andere rode draad tijdens het con-
gres was de link tussen geestelijke en 
lichamelijke gezondheid. Mensen met 
een psychische problematiek zijn meer 
kwetsbaar voor lichamelijke aandoening-
en en hebben een lagere levensverwacht-
ing. Omgekeerd lopen mensen met een 
(chronische) lichamelijke ziekte een 
groter risico op psychische problemen. 
Dat inzicht moet ons ertoe aanzetten om 
patiënten op alle echelons ‘holistisch’ te 
benaderen, met oog voor hun psychische 
én fysieke gezondheid. Hier ligt een grote 
uitdaging voor de eerste lijn, maar even-

zeer voor de tweede en derde lijn.
Het congres ‘Open Minds’ werd grondig 
voorbereid in overleg met alle stake-
holders, met inbegrip van patiënten en 
hun familieleden en van deskundigen uit 
andere domeinen. Geestelijke gezondheid 
is immers een thema dat ons allemaal 
aanbelangt. Het verklaart mee de brede 
gedragenheid op het congres en het 
enga gerende gevoel van er samen te 
willen voor gaan. Andere landen zijn 
ons trouwens voorgegaan in de nieuwe 
richting voor de geestelijke gezondheids-
zorg. Met de recente veranderingen heeft 
ook ons land een begin gemaakt met de 
noodzakelijke paradigmaverschuiving. 
Maar er blijft nog een hele weg te gaan.
Het mag niet bij mooie woorden blijven. 
De weg die we uit moeten, is ondertussen 
duidelijk. Nu is het tijd voor daadkracht. 
Zorgnet-Icuro heeft op het congres alvast 
de handschoen opgenomen en concrete 
engagementen uitgesproken gaande van 
preventie en promotie van geestelijke 
gezondheid, integratie van de GGZ in de 
huisartsenpraktijken, de opleiding van 
professionals, ervaringswerkers en man-
telzorgers, het versterken van de kwali-
teit van de zorg en de uitbouw van een 
geïntegreerd zorgsysteem. Op het terrein 
willen we aanwezig zijn met concrete 
initiatieven voor meer samenwerking, 
transparantie, participatie en innovatie.
Samen hebben wij het momentum 
gecreëerd, samen zullen we ook het 

EDITORIAAL

Tijd voor daadkracht

momentum grijpen. Ik wil iedereen die 
op een of andere manier aan het congres 
‘Open Minds’ hebben bijgedragen van 
harte danken voor hun inbreng en hun 
engagement. Wij staan aan het begin van 
een nieuw hoofdstuk in het verhaal van de 
geestelijke gezondheidszorg.

Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder
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ECONOMISCH PERSPECTIEF

PROF. DAVID MCDAID VAN DE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE

“Investeren in GGZ rendeert, 
ook economisch”

“In tijden van besparingen wordt er sneller gesnoeid in het budget voor geestelijke 
gezondheidszorg. Toch biedt dit ook opportuniteiten. Er zijn namelijk sterke 
economische argumenten om net wél te blijven investeren in GGZ. We moeten die 
argumenten ook durven uitspelen.“ Dat zegt prof. David McDaid van de London School 
of Economics and Political Science, die als eerste keynotespreker het congres Open 
Minds mocht openen. In één adem pleit McDaid ook voor meer zorg in de samenleving 
en voor een persoonsvolgende financiering.

“Historisch gezien is GGZ altijd heel kwets-
baar geweest als de financiering van de 
gezondheidszorg onder druk staat. Eco-
nomische argumenten kunnen echter de 
noodzakelijke hervormingen helpen sturen. 
We zijn in staat om de return on investment 
van investeringen in de GGZ op de korte, 
middellange en lange termijn te berekenen. 
Bovendien kunnen we ook de winst in kaart 
brengen op andere domeinen, wat belang-
rijk is om over de sectoren heen in GGZ te 
investeren. Goede GGZ is voor elk van ons 
belangrijk. We hoeven ons niet te schamen 
om hiervoor ook centen als argument te 
gebruiken. Net als investeren in fysieke 
gezondheid, heeft ook investeren in GGZ 
een grote en positieve impact op het hele 
maatschappelijke en economische leven. De 
levensverwachting stijgt, de economische 
activiteit neemt toe, het onderwijs floreert… 
Laat ons die opbrengsten gerust in harde 
economische argumenten vertalen.”

“Het is niet louter theorie. In 2010 zette de 
Labourregering in Engeland in op promotie 
en preventie van de GGZ via lokale overhe-
den. Mensen reageren soms nogal scep-
tisch op dat soort investeringen. Daarom 
hebben we dit eens grondig geanalyseerd. 
Wat blijkt? Elke geïnvesteerde pond brengt 
een veelvoud op. Een vroege interventie 
bij gedragsproblemen is op langere ter-
mijn niet alleen een fikse besparing voor 
de gezondheidsuitgaven, maar nog veel 
meer voor andere publieke domeinen én 
voor de privésector. Hetzelfde geldt voor 
vroegdetectie en behandeling van depressie 
op het werk, voor vroegdetectie van psycho-
se, screening op alcoholmisbruik, suïcide-
preventie enzovoort. Telkens blijkt er niet 
alleen een besparing in de gezondheids-
zorg, maar vooral ook in andere sectoren. 
Het betrekken van die sectoren is daarom 
belangrijk, in beide richtingen. Investeren in 

onderwijs kan bijvoorbeeld ook zijn vruch-
ten afwerpen. Als je kinderen leert omgaan 
met elkaar en met stress, dan heeft dat een 
positieve impact op de rest van hun leven.”

Chronische aandoeningen
“Wat eveneens meespeelt, is de vervlech-
ting van GGZ-problemen met chronische 
ziekten. Zowat 30% van de mensen met 
een chronische aandoening kampt ook 
met psychische problemen. En omge-
keerd: 46% van wie een GGZ-probleem 
heeft, heeft ook één of meer chronische 
ziekten. Fysieke problemen zijn met an-
dere woorden vaak heel nauw verweven 
met psychische aandoeningen. In elk 
ontwikkeld land zien we dat mensen met 
psychische problemen ook fysiek lijden. 
Dat heeft met bijwerkingen van medi-
catie te maken, maar ook met een lage 
motivatie om gezond te leven. Ook ons 
gezondheidssysteem werkt dat in de hand. 
Lichaam en geest worden te vaak als apar-
te werelden benaderd, terwijl ze in wer-
kelijkheid één geheel vormen. De eerste 
lijn speelt hier een uiterst belangrijke rol, 
met de huisartsen in een centrale positie. 
Wist je bijvoorbeeld dat mensen met een 
depre ssie een levensverwachting hebben 
die tien jaar onder het gemiddelde ligt? 
Voor andere psychische aandoeningen 
loopt dat zelfs op tot twintig jaar onder 
het gemiddelde. Psychische aandoeningen 
worden niet beschouwd als killers, maar ze 
hebben wel degelijk een enorme impact 
op de levensverwachting. De kosten voor 
de behandeling van fysieke ziekten ligt bij 
mensen met een GGZ-problematiek twee 
keer zo hoog. Daarom blijf ik herhalen: 
preventie moét, ook vanuit economisch 
perspectief, want de kosten swingen de 
pan uit. Hoe sneller we interveniëren bij 
GGZ-problemen, hoe meer kosten we ver-
mijden in de fysieke gezondheidszorg.”

“Vroeginterventie maakt een groot econo-
misch verschil voor zowat elke pathologie. 
Hierover bestaat ondertussen voldoende 
evidentie. Vorig jaar nog was er een uitge-
breid onderzoek in Italië over het inbedden 
van vroeginterventie via lokale GGZ-centra. 
Dat rendeert, ook economisch!”

De straat op
“Een mooi experiment dat toont hoe sa-
menwerking met andere domeinen op het 
terrein goede resultaten kan geven, is het 
partnerschap in het Verenigd Koninkrijk 
tussen lokale GGZ-hulpverleners en de po-
litie. Het begon met enkele pilootprojecten 
in 2014. Het doel was om mensen die daar 
niet thuishoorden uit het criminele circuit 
te houden, omdat de kosten daarvoor te 
hoog opliepen. In Oxfordshire trekken politie 
en een GGZ-hulpverlener daarom samen 
op pad, 7 dagen op 7, van de late namid-
dag tot de vroege ochtend. Samen doen ze 
aan street triage. In plaats van mensen die 
verward zijn of overlast bezorgen meteen 
door te politie te laten oppakken, wordt nu 
in overleg voor de beste oplossing geko-
zen. Het resultaat mag er zijn: 40% minder 
mensen worden door de politie weggeleid, 
wat de politie een besparing van 50.000 
pond per jaar oplevert. Bovendien is er 
een betere toeleiding voor de mensen met 
een GGZ-probleem. Het pilootproject is zo 
geslaagd dat het wordt voortgezet.”

“Een ander voorbeeld is een samenwerking 
tussen de GGZ en de sociale huisvestings-
maatschappij. Net als in België zijn acute 
bedden in de GGZ in Engeland erg duur 
voor de samenleving. Voor de kostprijs van 
1 patiënt in een acuut bed kunnen we 48 
patiënten in een Community Based Mental 
Health-team helpen of 18 patiënten vroe-
ginterventie voor psychose bieden. Boven-
dien zijn 40% van de opgenomen patiënten 
eigenlijk onnodig opgenomen. We willen 
dus bedden afbouwen. Maar dat is niet zo 
eenvoudig, want je moet die mensen in de 
maatschappij een plaats kunnen geven. 
Sociale huisvesting kan hierbij helpen. 
We hebben de proef op de som gemaakt 
en jawel, het werkt. Investeren in socia-
le huisvesting en samenwerking met de 
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Prof. David McDaid:  
“We hoeven ons niet te schamen om  
ook centen als argument te gebruiken.”

GGZ levert globaal een mooie besparing 
op. Bovendien empower je de patiënten, 
laat je ze autonoom wonen en werk je zo 
op hun krachten.”

Sensibilisering, ook econo-
misch
Of de samenleving hiervoor klaar is? “In 
Engeland alvast wel”, antwoordt prof.  
McDaid stellig. “We hebben de jongste 
15 jaar een hele weg afgelegd. Vandaag 
scharen zelfs prins Harry en prins William 
zich achter een GGZ-campagne. Het taboe 
op GGZ is gebroken. De politie werkt mee, 
de sociale huisvestingsmaatschappijen 
werken mee… Ja, het heeft grote inspan-
ningen gekost op het gebied van sensibi-
lisering. Maar economische argumenten 
kunnen de doorslag geven. Ook de rol van 
de media is cruciaal. De Engelse media 
zijn veel minder stigmatiserend dan 15 
jaar geleden. Het is een algemene trend.” 

“Het loont de moeite om de economische 
aspecten van de GGZ grondig onder de 
loep te nemen. Er zijn voldoende eco-
nomische argumenten om te investe-
ren in alle facetten van de GGZ, met de 
nadruk op preventie en promotie en de 
samenwerking met andere domeinen 
zoals onderwijs, huisvesting, veiligheid 
enzovoort. Het helpt ook om in kaart te 
brengen wie financieel baat heeft bij de 
investeringen. Soms zal dat de gezond-
heidszorg zelf zijn, maar heel vaak ook 
andere domeinen. Het is een extra ar-
gument om vanuit de hele samenleving 
bij te dragen aan een goede GGZ. Waar 
ik ook een voorstander van ben, is om 
de budgetten veeleer toe te kennen aan 
de patiënten dan aan voorzieningen of 
‘bedden’. Dat proces is volop bezig. Het 
is een uitdaging om die persoonsvolgen-
de financiering te realiseren, zoals de 
hele hervorming van de GGZ een grote 
uitdaging blijft. Maar dat het lukt, tonen 
de vele mooie voorbeelden. Minder zorg 
in de voorzieningen, een sterkere eerste 
lijn en een goede inbedding in de samen-
leving. Daar moeten we naartoe. Voor 
een betere gezondheidszorg én vanuit 
economische argumenten.”
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BRENDA REISS-BRENNAN PLEIT VOOR TEAM BASED CARE

“Iedereen wordt beter van  
een geïntegreerde benadering,  

ook de artsen”

Brenda Reiss-Brennan heeft een achter-
grond als verpleegkundige en stuurt het 
Primary Care Clinical Program in Intermoun-
tain Healthcare (V.S.) aan. Die organisatie 
verenigt 22 ziekenhuizen, goed voor 2.784 
bedden. De kernopdracht: mensen helpen 
zo gezond mogelijk te leven. “En dat is een 
verantwoordelijkheid voor iedereen”, be-
nadrukt Brenda Reiss-Brennan.
Voor ze bij Intermountain Healthcare aan 
de slag ging, werkte ze jarenlang in een 
organisatie voor family care. “Wij vingen 
er met een multidisciplinair team mensen 
en gezinnen op die nergens elders nog 
terechtkonden. Mensen die door de tradi-
tionele hulpverlening afgeschreven waren, 
vaak met een context van (huise lijk) ge-
weld. In team slaagden wij erin die mensen 
toch te helpen. Onder meer door de familie 
actief te betrekken. Arts en en huisartsen 
zagen wat we deden en stuurden meer 
patiënten naar ons door. Dat vonden wij 
niet de juiste aanpak. We gingen daarom 
die artsen opleiden, zodat ze zelf met hun 
patiënten aan de slag konden. Datzelfde 
verhaal hebben we doorgetrokken in Inter-
mountain Healthcare. Daar bestonden al 
langer zorgpaden voor diabetes en astma, 
maar voor mentale problemen en huiselijk 
geweld bestond er veel minder. Mijn punt 
is dat je psychische problemen niet apart 
kunt behandelen, maar dat je geïntegreerd 
en in team moet werken binnen klinische 
paden en programma’s.”

Het verhaal van Emma
“De omstandigheden waarin mensen leven 
hebben een grote impact op de gezond-
heidsrisico’s en de levensverwachting. Op 

bevolkingsniveau blijkt levensstijl – roken, 
obesitas, stress, voeding, alcohol – voor 
51% bepalend te zijn voor een goede ge-
zondheid; 20% heeft te maken met biologi-
sche factoren, 19% met milieu en omgeving 
en opvallend: slechts 10% met de gezond-
heidszorg. Met andere woorden: als we de 
gezondheid willen verbeteren, dan moeten 
we vooral focussen op de levensstijl. In de 
Verenigde Staten is daar traditioneel wei-
nig aandacht voor. We richten ons te veel 
op rescue care. Die aanpak kost nochtans 
veel meer. Ze leidt ook tot hoge suïcide-
cijfers. Hoe komt het dat mensen kiezen 
voor suïcide?”
Brenda Reiss-Brennan geeft een indirect 
antwoord met het verhaal van Emma, een 
63-jarige vrouw met heup- en kniepijn en 
weinig energie. Samen met haar man gaat 
ze op huisartsbezoek. Voor elke patiënt 
trekt de huisarts tien minuten uit. De 
volgende patiënten zitten al in de wacht-
kamer als Emma en haar man binnen-
gaan. Er vindt een onderzoek plaats, een 
kort gesprek over de opvolging van haar 
diabetes en terwijl iedereen al rechtstaat 
om afscheid te nemen, zegt de echtgenoot 
plots: “Ja, en dan is er nog iets waarover 
we ons zorgen maken…”. Dat ‘nog iets’ gaat 
over slaapproblemen en weinig eetlust 
bij Emma. Over het feit dat ze nauwelijks 
nog het huis uitgaat en al vijf dagen werk 
gemist heeft. Dat ze zich slecht voelt en dat 
haar echtgenoot uitgeput geraakt. Maar 
ondertussen is de tijd zowat op en de huis-
arts beseft dat de volgende patiënten in 
de wachtkamer al zenuwachtig beginnen 
te worden.
“Wat er traditioneel gebeurt in zo’n situ-

atie bij ons is dat de huisarts nog even de 
tijd neemt om te luisteren en een suïcide-
risico-assessment doet. De arts geeft dan 
een staaltje van een medicijn mee, de con-
tactgegevens van een hulpverlener en de 
echtgenoot krijgt allicht ook het telefoon-
nummer van de spoedgevallendienst voor 
als het nodig zou zijn. De consultatie loopt 
zo tien minuten uit, wat voor de nodige 
stress en ontevredenheid in de wachtzaal 
zorgt. Resultaat voor Emma en haar man 
na de consultatie: zij staan er alleen voor. 
Maar ook bij de huisarts knaagt het: hij 
voelt zich ook alleen en geïsoleerd. Hij 
beseft dat hij tekortschiet.”

Het kan anders
Hoe kan het dan anders? “Door samen-
werking”, pleit Brenda Reiss-Brennan. “We 
moeten als team van hulpverleners ver-
trekken vanuit één gedeelde visie. Centraal 
staat ons streven om mensen zo gezond 
mogelijk te laten leven. Hierbij moeten we 
de mensen zelf en hun omgeving actief be-
trekken. Daarnaast moeten we de klinische 
processen blijven verbeteren. We moeten 
elke stap in het proces bestuderen. Goede 
processen leiden tot meer kwaliteit, meer 
standaarden en minder variatie. Elektro-
nische ondersteuning kan hierbij helpen: 
als een hulpverlener een stap overslaat, 
kan het systeem hem hierop wijzen. Zo kan 
je echt evidence based werken, ook in de 
geestelijke gezond heidszorg. Voor dat alles 
hebben we data nodig, transparantie en 
evaluaties. Twee derde van alle patiënten 
met een psychisch probleem kunnen in de 
eerste lijn geholpen worden, als die goed 
georganiseerd is en geïntegreerd werkt. 
Het is een kwestie van cultuur, van leider-
schap, van goede processen en van elek-
tronische gegevensdeling. Daarin moeten 
we investeren voor een betere outcome.”
“Het eerste gesprek bij de huisarts, zoals 
dat van Emma en haar man, zou meteen 

GEïNTEGREERDE ZORG

Team Based Care moet de norm worden, stelt dr. Brenda Reiss-Brennan. Samenwerking 
vanuit één gedeelde visie, met de integratie van fysieke en mentale gezondheidszorg en 
een actieve betrokkenheid van patiënten en hun familie, leidt niet alleen tot een betere 
gezondheidszorg, maar evenzeer tot kostenbesparing.



7   |   juli 2016

Dr. Brenda Reiss-Brennan: 
“In Intermountain Healthcare gaven we de artsen als boodschap mee: eerst zal 
je ons haten omdat we je hiermee opzadelen, later zal je ons leren appreciëren, 
daarna zullen je patiënten je aanpak waarderen en uiteindelijk zullen we met zijn 
allen ook kosten besparen.”

het begin moeten zijn van een geïntegreer-
de behandeling. Artsen moeten bereid zijn 
in dat verhaal mee te stappen. In Inter-
mountain Healthcare gaven we de artsen 
als boodschap mee: eerst zal je ons haten 
omdat we je hiermee opzadelen, later zal 
je ons leren appreciëren, daarna zullen je 
patiënten je aanpak waarderen en uitein-
delijk zullen we met zijn allen ook kosten 
besparen. Want er zijn ook economische 

argumenten voor een geïntegreerde aanpak. 
Mentale en fysieke aandoeningen moeten 
samen bekeken worden. We moeten werken 
aan goede klinische processen, op basis van 
duidelijke data, zodat we tot een positieve 
‘routine’ komen: routinized team based care.” 

Beter voor iedereen
Het resultaat van die nieuwe aanpak moet 
voor iedereen een win-winsituatie opleveren. 

Brenda Reiss-Brennan: “Patiënten en fa-
milie functioneren beter als ze betrokken 
worden. Als diabetes en een psychische 
aandoening geïntegreerd worden aange-
pakt, dan voelt een patiënt zich niet meer 
abnormaal. Patiënten bouwen vaardighe-
den op, ze zijn beter in relaties en vooral: ze 
hebben hoop. De hulpverleners voelen zich 
in de team based care minder geïsoleerd. 
Ze hebben ondersteuning en kunnen op 
elkaar rekenen. Dat geeft minder stress. 
Bovendien heeft iedereen het gevoel dat 
hij ertoe doet, dat hij mensen kan helpen. 
Patiënten worden niet langer aan hun lot 
overgelaten. Er is minder burn-out bij de 
hulpverleners en ze voelen zich erkend. En 
als klap op de vuurpijl: de kosten dalen.”
“Ook de samenleving vaart hier wel bij. De 
gezondheidszorg wordt meer toegankelijk 
en holistisch. Er is een efficiënter gebruik 
van de middelen. Er is een veiligheidsnet 
dat preventief kan worden ingezet. Omdat 
patiënten beter geholpen worden, kunnen 
ze sneller weer deelnemen aan het eco-
nomische leven, aan het onderwijs… Dat 
zorgt voor meer welvaart.”
“Om de verandering te realiseren, moeten 
we drie dingen doen”, vat Brenda Reiss- 
Brennan samen. “Ten eerste moeten we de 
zorg reorganiseren. Dat moeten we doen 
op basis van data en cijfers die rekening 
houden met de complexiteit in de populatie. 
Er is een cultuurverandering nodig: meer 
samenwerking vanuit een gedeelde visie. 
Ten tweede moeten we hierbij de patiënten 
en de familie betrekken. Een patiënt is niet 
alleen iemand die zorg ontvangt, hij moet 
een actieve rol opnemen. Ten slotte moet 
ook de financiering hierop afgestemd zijn. 
We staan aan het begin van een evolutie. 
Maar zowel om redenen van gezondheid als 
om economische motieven is routinized team 
based care de richting die we uit moeten.”
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EuROPESE KRACHTEN GEBuNDELD

EuROPEES PERSPECTIEF

De hoge cijfers van geestelijke gezondheidsproblemen zijn een probleem 
dat niet stopt aan onze landsgrenzen. “In de hele Europese Unie groeit deze 
problematiek. Daarom sloegen de lidstaten in 2013 de handen in elkaar via 
de Joint Action on Mental Health and Wellbeing”, vertelt prof. José Miguel 
Caldas de Almeida, die de samenwerking coördineerde. “Tussen plannen 
maken en innovatie realiseren op het terrein, zit de cruciale implementa-
tiefase. Het was onze taak om een kader te bouwen zodat lidstaten tot 
beleidsactie kunnen overgaan.”

De Joint Action on Mental Health and Well-
being ging in 2013 van start en liep dit jaar 
af. De doelstelling van het forum was om 
via een gestructureerde samenwerking 
een kader uit te werken voor Europese 
beleidsmakers om actie te ondernemen 
in hun GGZ-beleid. “Alle Eu-lidstaten plus 
IJsland en Noorwegen namen deel, wat 
geen evidentie is”, zegt prof. Caldas de 
Almeida. “Daarnaast schoven ook verte-
genwoordigers van universiteiten, Euro-
pese en nationale patiëntenorganisaties 
en ngo’s mee aan tafel. Dat was ook de 
bedoeling van de Europese Commissie, 
die de Joint Action sterk steunde en mee 
financierde. Ze wilde overheden en stake-
holders laten samenwerken en nationale 
en Europese netwerken stimuleren, om zo 
tot best practices en gedragen voorstellen 
te komen over promotie, preventie en zorg 
in de GGZ.”

Internationaal besef
Prof. Caldas de Almeida is hoogleraar in de 
psychiatrie en geestelijke gezondheid aan 
de Nova university in Lissabon. Hij werkte 
al op verschillende internationale fora mee 
aan initiatieven op het vlak van GGZ, onder 
meer als coördinator van projecten van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. Hij zag het 
thema alleen maar aan belang winnen. 
“GGZ is de jongste tien jaar in heel wat lan-
den hoger op de agenda komen te staan. 
Verschillende Europese studies tonen aan 
dat mentale gezondheidsproblemen een 
zware kost met zich meebrengen op de 
werkplek, maar ook voor de maatschap-
pij. Overheden doen er dus goed aan om 

verstandig te investeren in de GGZ. Een 
sterke geestelijke gezondheid legt immers 
mee de basis voor onze economie en de 
ontwikkeling van de kennismaatschappij. 
Dat besef leeft vandaag sterk op Europees 
en internationaal niveau. Zelfs de Wereld-
bank organiseert grote congressen over 
geestelijke gezondheidszorg voor econo-
men en beleidsmakers, want zij worden 
met het kostenplaatje geconfronteerd. 
Hun beslissingen hebben input nodig van 
verschillende actoren zoals gebruikers, 
families en andere mensen uit de praktijk. 
De Europese Commissie en de Raad van 
de Eu pikken daar dus ook op in, onder 
meer via de Joint Action.”

Leidraad
Vijf thema’s stonden centraal in het werk 
van de Joint Action: (1) actie ondernemen 
tegen depressie, suïcide en e-health im-
plementeren, (2) sociaal inclusieve GGZ 
aanbieden, (3) geestelijke gezondheid op 
de werkplek promoten, (4) geestelijke ge-
zondheid op scholen bevorderen en (5) GGZ 
in andere beleidsdomeinen integreren. 
Prof. Caldas de Almeida: “We maakten 
literatuurstudies, gebruikten vragenlijsten, 
SWOT-analyses en gingen op zoek naar 
best practices. Onze focus lag steeds op 
het beleid en de implementatie daarvan.
Nu het project afloopt, hebben we zicht 
op de huidige beleidssituatie en begrijpen 
we de obstakels en aandachtspunten om 
een goed GGZ-beleid te implementeren. 
Zo kunnen we besluiten dat in Europa 
al vooruitgang is geboekt, maar dat de 
meeste landen hun GGZ-beleid nog niet 

Europese samenwerking 
helpt innovatie in GGZ  

te implementeren
volledig geïmplementeerd hebben. Nieuwe 
inspanningen en implementatiestrategieën 
dringen zich dus op om de meest voorko-
mende aandoeningen op te vangen en om 
werk te maken van preventie en promotie. 
Vanuit onze Joint Action bieden we daar-
voor een leidraad. We fungeerden namelijk 
als ondersteunend platform waar lidstaten 
en de andere partners hun ervaringen en 
modellen konden uitwisselen. Zo kunnen 
lidstaten aan evidence-based beleid en 
innovatie doen. Die basis kunnen ze goed 
gebruiken. Waar mensenrechten jarenlang 
het argument waren om aan te dringen 
op hervormingen in het GGZ-beleid, zijn 
wetenschappelijk onderzoek en inter-
nationale data vandaag een extra, meer 
solide basis om effectieve hervormingen 
te beargumenteren en geïmplementeerd 
te krijgen.”

Vijf doelstellingen
De Joint Action schuift vijf doelstellingen 
naar voren om actie te ondernemen. “Hier-
over hebben de partners in de Joint Action 
consensus gevonden. Ten eerste moeten 
overheden zorgen voor een duurzame en 
effectieve implementatie van hun beleid 
voor promotie, preventie en behandeling. 
Daarvoor heb je onder meer de juiste fi-
nanciering nodig. In België zien we bijvoor-
beeld een decentralisering van de midde-
len, zodat de budgetten meer samenvallen 
met de echte noden. De mobiele teams 
en jeugdprogramma’s in jullie GGZ zijn al 
mooie voorbeelden. Aanvankelijk bevond 
België zich in de middenmoot qua innova-
tie in de GGZ door het hoge aantal bedden. 
Dankzij nieuwe initiatieven zoals de mobie-
le teams geniet België intussen een betere 
reputatie op het vlak van GGZ-innovatie. 
België maakt deel uit van een tweede of 
derde golf van landen zoals Denemarken, 
Nederland en de Baltische staten die hun 
GGZ vernieuwen. Eerder gaven onder meer 
het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en 
Zweden in een eerste golf al de aanzet 
voor hervormingen.
Ten tweede raden we aan om op promotie 
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en preventie in te zetten via multisec torale 
samenwerking. Een voorbeeld: bouw 
netwerken met scholen en andere stake-
holders die zich inzetten voor mentale 
gezondheid van kinderen en adolescenten.
Ons derde voorstel: werk aan een totaal 
GGZ-beleid in de gemeenschap. Daarmee 
bedoelen we bijvoorbeeld dat de eerste-
lijnszorg, gespecialiseerde zorg en sociale 
diensten gecoördineerd moeten worden en 
dat de link tussen GGZ en fysieke gezond-
heidsproblemen moet worden aangehaald.
We sturen ten vierde aan op meer on-
derzoek, dataverzameling en een sterke 
verspreiding van good practices.
Ten slotte stellen we voor om meer part-
nerschappen aan te gaan, tussen landen 
onderling, tussen landen en de Eu, tussen 
Eu-beleidsdomeinen zoals mensenrech-
ten, werk, sociale steun en onderzoek. 
Vanuit de Eu kunnen partnerschappen 
ondersteund worden.”

Persoonlijke tips en lessen
Gevraagd naar zijn persoonlijke tips en 
lessen die hij meeneemt uit de Joint Action, 
maakt prof. Caldas de Almeida de volgen-
de samenvatting: “Als je een vernieuwd 
GGZ-beleid succesvol wil implemente-
ren, zorg er dan ten eerste voor dat je een 
plan hebt. Moderniseren en veranderen 
is zo complex. Je hebt prioriteiten en 
strategieën nodig. Mijn tweede tip: hou 
het budget in de gaten. De GGZ verdient 
meer middelen, gezien de toenemende 
problematiek. Verder raad ik aan om een 
sterk leiderschap te organiseren, andere 
beleidsdomeinen actief te betrekken, werk 
te maken van de evaluatie van de kwaliteit 
en te investeren in samenwerking met 
belangengroepen. De input van families, 
gebruikers en ervaringsdeskundigen is 
van onschatbare waarde. Stilaan zien we 
ook meer Europese bewegingen ontstaan 
die deze groepen vertegenwoordigen bij 
beleidsmakers.”
Om het werk van de Joint Action voort te 
zetten, richtte de Europese Commissie het 
EU-Compass for Action on Mental Health and 
Wellbeing op. De bedoeling is om zeker tot 
2018 verder informatie over het GGZ-be-
leid en de activiteiten van stakeholders te 
verzamelen, uit te wisselen en te analy-
seren. Via het EU-Compass zullen onder 
meer jaarlijkse studies uitgevoerd worden 
naar de vorderingen van stakeholders en 
lidstaten in hun GGZ.

Prof. José Caldas de Almeida:  
“Waar mensenrechten jarenlang het argument waren om aan te dringen 
op hervormingen in het GGZ-beleid, zijn wetenschappelijk onderzoek en 
internationale data vandaag een extra, meer solide basis.”

“Dankzij nieuwe initiatieven 
zoals de mobiele teams  

geniet België intussen een 
betere reputatie op het vlak van 

GGZ-innovatie.”
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HOLISTISCH PERSPECTIEF

PROF. BENEDETTO SARACENO HOuDT VLAMMEND PLEIDOOI

Geestelijke gezondheidszorg mag niet los gezien worden van somatische chronische ziekten, 
zegt prof. Benedetto Saraceno. Op het Open Minds congres hield hij een bij momenten vlammend 
pleidooi voor meer verantwoordelijkheid en verandering. “Het is niet zozeer de overheid die 
innovatie in de weg staat, vaak zijn het de hulpverleners zelf die conservatief reageren.“ Of nog: 
“In psychiatrische ziekenhuizen is er te weinig aandacht voor chronische ziekten en dat is een 
schending van de mensenrechten.”

“Geestelijke gezondheidszorg kun je niet 
los zien van somatische zorg”, stelt prof. 
Benedetto Saraceno van de faculteit ‘Glo-
bal Health’ aan university Nova van Lis-
sabon. “René Descartes had het verkeerd 
voor toen hij lichaam en geest als twee 
gescheiden entiteiten voorstelde. Neen, 
dan zit de oosterse filosofie met haar ho-
listische aanpak dichter bij de waarheid. 
In de GGZ zijn er verschillende niveaus 
van comorbiditeiten. Op een eerste ni-
veau heb je een samengaan van diverse 
mentale aandoeningen: bijvoorbeeld een 
persoonlijkheidsstoornis in combinatie 
met middelenmisbruik of een sociale 
fobie. Dat is het favoriete speelveld van 
de psychiaters vandaag. Op een tweede 
niveau hebben we de combinatie van een 
mentale aandoening met een fysieke ziek-
te, bijvoorbeeld iemand met een depressie 
en een chronische ziekte, HIV of een in-
fectie. Op een derde niveau gaat een psy-
chische aandoening gepaard met sociale 
problemen: schizofrenie, stigmatisering 
en slechte huisvesting bijvoorbeeld. En 
op het vierde niveau ten slotte spreken 
we van multimorbiditeit: een patiënt met 
een depressie, een hartziekte, middelen-
misbruik én een context van huiselijk ge-
weld. Die multimorbiditeit kan voorkomen 
bij één persoon, maar doet zich vaak ook 
voor op gezinsniveau: de man heeft een 
alcoholprobleem, de vrouw is depressief 
en het kind heeft problemen op school. 
Een arts legt niet altijd die linken, maar 
ze zijn er wel. En ze zijn belangrijk.”

“Waarom is het belangrijk het volledige 
plaatje te zien? Omdat er duidelijke ver-
banden zijn. Er is een correlatie tussen 
mentale en somatische chronische ziek-
ten. De prevalentie van depressie stijgt als 
er een somatische ziekte is. Iemand met 

“Geest en lichaam 
zijn niet te scheiden”

Prof. Benedetto Saraceno:  
“Ik heb 15 jaar bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) gewerkt en ik kan je 
gerust vertellen: het grootste obstakel op de weg naar verbetering en innovatie 
zit niet op het niveau van de overheid, maar op dat van de hulpverleners.“
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een depressie en een chronische ziekte 
als diabetes volgt zijn behandeling minder 
trouw, waardoor de mortaliteit toeneemt 
maar ook de beperkingen, wat een nega-
tieve impact heeft op de levenskwaliteit. 
Tegelijk nemen de kosten zienderogen toe. 
In die mate zelfs dat in april jl. een verga-
dering van de ministers van Financiën van 
de Wereldbank depressie als thema had. 
Stilaan wordt het voor iedereen duidelijk 
dat niet-behandeling de maatschappij véél 
meer kost dan behandeling.”

Kwaliteit van leven
“De impact van chronische ziekten kan 
niet overschat worden. Van de 57 miljoen 
sterfgevallen wereldwijd in 2008 overle-
den 38 miljoen mensen of 63% aan een 
chronische aandoening, met hartziekten, 
diabetes en kanker bovenaan in het rijtje. 
Als we wereldwijd kijken naar de oorzaken 
van levensjaren met beperkingen zijn vier 
van de tien belangrijkste oorzaken gelinkt 
aan geestelijke gezondheidsproblemen: 
depressie, alcoholmisbruik, schizofrenie 
en bipolaire stoornissen. We moeten GGZ 
en chronische ziekten samen bekijken. 
Psychische problemen maken mensen 
kwetsbaar voor chronische ziekten, on-
der meer door een levensstijl die leidt tot 
obesitas, inactiviteit en tabaksgebruik; 
door een lage health literacy; door een 
slechte toegang tot preventie en door een 
gebrek aan motivatie en energie. Het is 
bekend dat vrouwen met borstkanker en 
een depressie vaak niet alle chemo- of 
radiotherapiesessies nemen, waardoor 
ze sneller sterven. Een ander voorbeeld: 
hoeveel psychiaters tonen belangstel-
ling voor het gewicht van hun patiënten? 
Of nog: zwaar alcoholgebruik verhoogt 
niet alleen de kans op mentale proble-
men, maar is ook een risicofactor voor 
kanker, hartziekten, beroertes en lever-
ziekten. Bovendien zorgt comorbiditeit 
van mentale en somatische problemen 
ervoor dat mensen minder geneigd zijn 
om tijdig hulp te zoeken, wat betekent dat 
beide ziektebeelden lang onopgemerkt 
en onbehandeld kunnen blijven. Je kunt 
mentale en somatische problemen niet 

los van elkaar zien. En toch doen we dat 
doorgaans wel.“

“Psychische problemen zijn overigens 
niet zeldzaam. Wereldwijd wordt één op 
de vier gezinnen ermee geconfronteerd. 
Iedereen kent wel iemand in zijn familie 
met een psychische aandoening. We pra-
ten er alleen niet graag over. We hebben 
er geen moeite mee om te zeggen ‘mijn 
pa is diabeet’. Maar ‘mijn pa is depressief’ 
krijgen we moeilijker over de lippen. Dat 
is vreemd, want zoveel verschil is er niet. 
De risicofactoren zijn dezelfde: stress, 
voedingsgewoonten, gebrek aan beweging 
enzovoort. Ook de impact is gelijk: absen-
teïsme, beperkingen, lage productiviteit, 
lage levenskwaliteit, verhoogde sterfte-
kans. En zelfs de economische gevolgen 
lopen gelijk: meer uitgaven, schulden, 
minder besparingen.”

Eerste lijn ondersteunen
“Mensen met een psychische aandoening 
hebben een lagere levensverwachting van 
gemiddeld 12 tot 20 jaar. De belangrijk-
ste doodsoorzaken bij deze mensen zijn 
hartziekten, kanker, respiratoire ziektes 
en endo criene en metabolische aandoen-
ingen. Dat is bijzonder interessante infor-
matie, waarmee we iets moeten doen. Het 
is nog onduidelijk wat de bepalende fac-
toren zijn, maar wel blijkt uit studies dat 
stigmatisering, ongelijke behandeling, het 
gescheiden behandelen van somatische 
en mentale aandoeningen en bijwerkingen 
van medicatie een rol spelen. Het klinkt 
hard, maar mensen met een psychische 
aandoening krijgen te weinig aandacht 
voor hun somatische en chronische aan-
doeningen. In psychiatrische ziekenhuizen 
worden de mensenrechten continu met de 
voeten getreden, omdat men er  te weinig 
aandacht heeft voor chronische ziekten, 
wat leidt tot allerhande beperkingen, min-
der levenskwaliteit en een hogere mortali-
teit. Het stigma op GGZ zorgt er bovendien 
voor dat veel aandoeningen lang onopge-
merkt blijven in de eerste lijn. De eerste 
lijn is hiervoor niet voldoende uitgerust. 
De huisartsen hebben het al druk en ze 

worden onvoldoende ondersteund. Drie 
dagen opleiding volstaat niet; huisartsen 
hebben vooral ondersteuning nodig.”
“We hebben er allemaal belang bij om 
geestelijke gezondheid en somatisch 
chronische ziekten als één geheel te be-
schouwen. Het hoeft ook niet zo moeilijk 
te zijn. Er zijn een aantal strategieën die 
ons kunnen helpen. Als er sprake is van 
een chronische ziekte, zou bijvoorbeeld 
systematisch ook een screening naar psy-
chische problemen moeten gebeuren. Ac-
ties ter preventie en vroegdetectie moeten 
zich richten op mentale én chronische 
ziekten. We moeten oog hebben voor het 
totale plaatje, inclusief bepalende facto-
ren als armoede, huisvesting, huiselijk 
geweld en de gezinssituatie. De meeste 
van die ingrepen kosten weinig of niets. 
Het gaat niet om een gebrek aan geld of 
andere middelen. Ik zie vooral een ge-
brek aan politieke wil en een gebrek aan 
motivatie bij de hulpverleners. Ik heb 15 
jaar in de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) gewerkt en ik kan je verzekeren: 
het grootste obstakel op de weg naar ver-
betering en innovatie zit niet op het niveau 
van de overheid, maar op het niveau van 
de hulpverleners. Artsen zijn van nature 
conservatief ingesteld. Het is voor som-
migen nog altijd zwaar om te accepteren 
dat de psychiatrische ziekenhuizen aan 
belang verliezen. In Engeland is het aan-
tal bedden al met 40 tot 60% afgebouwd. 
Andere landen gaan dezelfde weg op. 
Ook België. Psychiaters zijn er nog vaak 
van overtuigd dat goede zorg niet zonder 
veel bedden kan, maar dat klopt niet. We 
hebben meer zorg in de samenleving no-
dig. Het gaat trouwens vaak niet om de 
individuele artsen, maar om de groep, 
de gilde, de beroepsvereniging. Daarom 
deze oproep: laat ons samen de beperkte 
middelen die we hebben op een slimme 
manier inzetten.”
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VIJF BOODSCHAPPEN EN ENGAGEMENTEN

Duurzaam innoveren voor meer 
geestelijke gezondheid 

De sleutel tot meer geestelijke gezondheid 
zit in elk beleidsdomein, in elk segment van 
de samenleving: volksgezondheid, welzijn, 
onderwijs, economie, wonen, werk, cultuur, 
justitie, gelijke kansen... Op het congres 
Open Minds blikte Zorgnet-Icuro tien jaar 
vooruit. Hoe zal de samenleving er in 2026 
uitzien? Wat zal er nodig zijn om ons dan 
psychisch weerbaar te maken? Met een 
Open Mind formuleerden we samen met 
een grote groep stakeholders concrete ant-
woorden om de broodnodige paradigmashift 
echt vorm te geven. Zorgnet-Icuro wil met 
Open Minds sensibiliseren en lanceert een 
call-to-action voor meer geestelijke gezond-
heid in onze samenleving. 

Vijf kernboodschappen
Op het congres formuleert Zorgnet-Icuro 
vijf kernboodschappen. Die vertrekken van 
het perspectief van 2026. Wat willen we over 
tien jaar bereikt hebben? We willen datelke 
patiënt/cliënt in 2026 kan zeggen:

•	 Mijn kwetsbaarheid is bespreekbaar.
•	 Mijn risico wordt vroeger gedetecteerd.
•	 Ik ben ook expert.
•	 Ik heb toegang tot zorg wanneer nodig.
•	 Mijn zorg is betekenisvol.

Voor elk van die vijf kernboodschappen gaan 
we als Zorgnet-Icuro ook een concreet en-
gagement aan.

Boodschap 1 
Promotie, preventie en bespreek-
baarheid van geestelijke gezondheid
De samenleving legt steeds meer druk op 
mensen: competitie, prestatiedrang, produc-
tiviteit, de maakbaarheid van het leven… Er 
is ook de verdunning van het sociaal weef-
sel, meer armoede, vergrijzing, isolement 
en vereenzaming. Meer en meer mensen 
krijgen daardoor psychische problemen, 
die vaak pas laat behandeld worden, op een 
ogenblik dat de problemen al veel erger 

geworden zijn. De druk op de geestelijke 
gezondheidszorg stijgt daardoor.
We pleiten ervoor dat de samenleving in haar 
totaliteit gaat werken aan meer preventie 
en bespreekbaarheid, zodat veel psychi-
sche problemen worden voorkomen of in 
een vroeg stadium aangepakt. Zowel in het 
onderwijs, op de werkvloer, in buurten, wij-
ken en verenigingen moet er systematisch 
meer aandacht en alertheid komen voor 
psychische kwetsbaarheid.

Engagement
Zorgnet-Icuro engageert zich om een con-
creet plan uit te werken voor het verhogen 
van de mental health literacy, zodat leraren, 
werkgevers, hulpverleners, buurtwerkers 
enz. hiermee aan de slag kunnen. Mental 
health literacy omvat kennis over goede 
zelfzorg, over waar je informatie over GGZ 
kan vinden, over de risicofactoren en de 
oorzaken van psychische problemen, het 
herkennen van stoornissen of psychosociale 
problemen, en kennis over de beschikbare 
professionele zorg.

Boodschap 2 
Vroegdetectie, integratie van gees-
telijke gezondheidszorg in de eerste 
lijn en goede toeleiding tot gespecia-
liseerde zorg
Veruit het grootste deel van de psychische 
problemen zijn licht tot mild. Veel psy-
chische problemen zijn ook gemaskeerd. 
Mensen komen bij hun huisarts met 
rug- of nekklacht en, terwijl er onderlig-
gend een psychisch of sociaal probleem 
speelt. Vooral jongeren zijn een kwetsbare 
groep: 75% van de psychische problemen 
beginnen al vóór de leeftijd van 24 jaar. 
Vroegdetectie is dus cruciaal om later 
meer problemen te vermijden. Veel vaak 
voorkomende GGZ-problemen zoals de-
pressie en angststoornissen kunnen goed 
behandeld worden in de eerste lijn; vaak 

is een doorverwijzing naar de gespeciali-
seerde GGZ niet nodig. 
We pleiten voor een systeem waarbij mensen 
laagdrempelig toegang hebben tot terug-
betaalde psychologische hulpverlening bij 
een psycholoog of hun huisarts. We willen 
inzetten op het verhogen van basisvaardig-
heden Eerste Hulp bij Psychische Proble-
men (EHPP) bij de brede bevolking, en de 
huisartsen versterken in hun rol van eerste 
detector van problemen. Het is belangrijk 
dat bij de behandeling rekening wordt ge-
houden met zowel de somatische als de 
sociale componenten.

Engagement
Zorgnet-Icuro engageert zich om vanuit de 
gespecialiseerde GGZ de samenwerking met 
de huisartsenpraktijken verder uit te bou-
wen en meer aan kennisoverdracht te doen, 
zodat de huisartsen psychische problemen 
beter kunnen herkennen, opvangen, en in-
dien nodig doorverwijzen. Ook de CLB’s, de 
algemene ziekenhuizen, de pediaters en de 
geriaters in de woonzorgcentra willen we 
hierbij betrekken.

Boodschap 3 
Een nieuwe rol voor de professional
Er is een verschuiving nodig in de rol van 
professionals en experten. Het 'medisch 
model' moet plaatsmaken voor een zorgmo-
del, waarbij de hulpverlener ook en vooral 
'coach' is van de patiënt. Ervaringsdes-
kundigen en mantelzorgers moeten een 
significante plaats krijgen in de geestelijke 
gezondheidszorg. Behandelingen dienen te 
focussen op het herstel en levenskwaliteit. 
De klemtoon wordt gelegd op het versterken 
van de weerbaarheid en de kracht van de 
cliënt, rekening houdend met zijn keuze. 
Die verschuiving van louter medische be-
handeling van de ziekte naar herstelgerichte 
zorg vraagt andere vaardigheden dan die die 
vandaag in de opleidingen worden gegeven.

Engagement
Zorgnet-Icuro engageert zich om:

•	 aanbevelingen te formuleren voor 
aanpassingen aan de opleidingen 
van zorgverleners;

•	 projecten op te zetten die het sociaal 
netwerk versterken;

•	 te ijveren voor aanpassingen aan KB78.

Psychische kwetsbaarheid wordt hét gezondheidsthema van de komende decennia. 
Geestelijke gezondheid is als drinkbaar water, de motor van elk mensenleven. Maar 
cijfers tonen aan dat die motor steeds vaker hapert, met een hoge maatschappelijke kost 
en een lagere levenskwaliteit als gevolg. Er is dus werk aan de winkel. Willen we het tij 
keren, dan is een integrale aanpak cruciaal. Zorgnet-Icuro onthoudt vijf boodschappen 
van het congres Open Minds en verbindt hieraan vijf duidelijke engagementen.

CALL TO ACTION
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Boodschap 4 
Van pilootprojecten naar een 
zorgsysteem. Geïntegreerde bena-
dering op populatieniveau 
Er is vandaag een sterke behandelkloof. 
Op 100 mensen worden in de loop van een 
jaar 9 personen geconfronteerd met een 
psychisch probleem. Daarvan krijgen er 
slechts 3 een behandeling. Bovendien is 
het aanbod slecht gespreid in Vlaanderen.
De voorbije jaren werden onder de code-
naam ‘art. 107’ projecten opgestart waar-
bij psychiatrische bedden werden afge-
bouwd en omgezet in mobiele teams die 
GGZ-hulpverlening aan huis bieden. Die 
zijn zeer waardevol gebleken. Nu is echter 
de tijd gekomen om een volgende stap te 
zetten. Het blijkt immers dat de financie-
ringstechniek van die projecten niet flexi-
bel genoeg is om duur zame innovatie in de 

toekomst mogelijk te maken. Zorgnet-Icuro 
vraagt dat de netwerken art. 107 structu-
reel verankerd worden als onderdeel van 
een omvattend gezondheidssysteem, met 
inbegrip van de partners van de eerste lijn, 
met een plaats voor promotie en preventie, 
behandeling en re-integratie. We vragen een 
financierings techniek die opdrachten en 
modules financiert in plaats van prestaties. 
De realisatie daarvan is een bevoegdheid 
van zowel federaal minister Maggie De 
Block als Vlaams minister Jo Vandeurzen. 
Een intense samen werking over de gren-
zen van de zesde staatshervorming heen 
is hiervoor nodig.

Engagement
Zorgnet-Icuro engageert zich om concrete 
en realistische voorstellen te formuleren 
voor een zorgstrategische planning, een 

good governance van structureel verankerde 
netwerken en een modulaire financiering.

Boodschap 5 
Continue kwaliteitsverbetering
Zorgnet-Icuro wil de kwaliteit van de GGZ 
structureel verbeteren en aantoonbaar ma-
ken voor de cliënt.

Engagement
Hiervoor engageren we ons om:

•	 dynamische platformen voor innovatie 
te ontwikkelen;

•	 te ijveren voor incentives voor kwaliteit 
en innovatie in de financiering;

•	 het Vikz als Vlaams Kwaliteitsinsti-
tuut mee uit te bouwen. In dit insti-
tuut willen we met Zorgnet-Icuro een 
transversale benadering van kwaliteit 
realiseren. 

Gedelegeerd bestuurder Peter Degadt 
stelt de vijf kernboodschappen voor de 
toekomst voor.
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GGZ EN ONDERWIJS, WERK, HuISVESTING EN BuuRTWERKING

“Verbinding is nodig”

DEBATTEN

Wie is wie? (v.l.n.r.)

•	 Prof. Pascal De Decker is hoofddocent aan de faculteit Architectuur van de Ku 
Leuven. Hij is auteur van verschillende publicaties over wonen in Vlaanderen, 
onder meer van De moeilijke oversteek. Wonen na een verblijf in de gevangenis, 
bijzondere jeugdzorg & psychiatrie (2014).

•	 Mieck Vos is sinds 2012 kabinetschef van burgemeester Vincent Van Quickenborne 
in Kortrijk. Vanaf juli 2016 wordt ze algemeen directeur van de VVSG.

•	 Leen Van Heurck is kabinetsmedewerker bij Vlaams minister van Onderwijs 
Hilde Crevits.

•	 Caroline Ven is economie-watcher en bestuurder van vennootschappen.

Tijdens het congres Open Minds stond 
dialoog centraal. Ook op het podium vonden 
diverse debatten plaats. Wij geven u graag 
enkele hoogtepunten mee.

Moderator Chris Van den Abeele snijdt tij-
dens het eerste debat meteen een cruciaal 
thema aan: werk en mentale gezondheid. 
“Werkgevers beseffen hoe essentieel werk 
is voor de geestelijke gezondheidszorg van 
mensen”, poneert Caroline Ven. “Een be-
drijf is geen abstract geheel. Een bedrijf, 
dat zijn mensen die samen iets proberen 
te realiseren. We hebben oog voor burn-
outs en bore-outs. Je kunt geen strikte 
scheidingslijn aanbrengen tussen werk 
en privé. Mensen nemen hun zorgen van 
thuis mee naar het werk en omgekeerd. 
Het besef bij werkgevers groeit dat ook zij 
verantwoordelijkheid dragen. Misschien 
zijn we hierin nog wat te defensief en be-
naderen we dit thema te zeer vanuit HR 
en vanuit de kosten die het met zich mee-
brengt. Het welbevinden van mensen zou 
een bezorgdheid moeten zijn van de top van 
elk bedrijf, inclusief de raad van bestuur. 
Dat is vandaag nog te weinig het geval.”

En hoe zit het met geestelijke gezond-
heidszorg in het onderwijs? Moderator 
Van den Abeele herinnert het panel aan 
de suggestie van ervaringsdeskundige 
Hans Meganck eerder tijdens het congres 
om ‘geestelijke hygiëne’ als vak in het 
onderwijspakket op te nemen. Kabinets-
medewerker Leen Van Heurck is het daar-
mee niet eens. “We kunnen niet over alles 
wat foutloopt in de samenleving een vak 
organiseren. Wij pleiten veeleer voor het 
inzetten op preventie. Het gezond houden 
van kinderen is mee een taak van het on-
derwijs. Leerkrachten moeten signalen 
kunnen herkennen en waar nodig door-
verwijzen naar een Centrum voor Leer-
lingenbegeleiding. De school moet in de 
eerste plaats een school blijven, geen 
therapeutische setting. Een leerkracht 
is geen therapeut. Als de school goed 
onderwijs geeft, is dat sowieso de basis 
voor een goed en gezond leven.”

Ook de bredere context van de samen leving 
moet betrokken worden bij de geestelijke 
gezondheidszorg. In Kortrijk bezoeken 

burgemeester en schepenen sinds enige 
tijd elk weekend enkele straten om met 
de bewoners te praten. Mieck Vos is al 
dikwijls mee op pad gegaan. “Je voelt wel 
degelijk wat er leeft bij de mensen tijdens 
die bezoeken”, vertelt ze. “Je ziet ook hoe 

mensen samenleven en hoe de buurt zich 
organiseert. Wel geef ik toe dat geestelijke 
gezondheidszorg vaak nog stiefmoederlijk 
behandeld wordt in de steden en gemeen-
ten, met inbegrip van de OCMW’s. Hier is 
nog werk aan de winkel.”
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Een bepalend element hierbij is huis-
vesting. Pascal De Decker: “Sociale 
huisvestings maatschappijen staan door-
gaans afwijzend tegenover psychiatri-
sche patiënten. De vrees bestaat dat zij 
voor overlast zullen zorgen. Wettelijk 
mogen ze ook maar 5% van de sociale 
woningen toegewezen krijgen. Ja, dat 
is vrij brutaal. Wat op het terrein het 
beste werkt, zijn samenwerkingspro-
jecten tussen welzijns organisaties en 
een sociale huisvestingsmaatschappij.”

Nabijheid
“Hierin kan misschien net de kracht van 
lokale besturen schuilen”, pikt Mieck Vos 
in. “Een lokaal bestuur legt de focus op na-
bijheid, niet op aparte domeinen. Buurtzorg 

gaat over alle thema’s, ook over geestelijke 
gezondheidszorg. Er is verbinding in en 
met de buurt nodig, zowel voor de preven-
tie als voor het herstel. Ik heb overigens 
wel begrip voor de sociale huisvestings-
maatschappijen: hun opdracht is jarenlang 
geweest om woningen te bouwen en te 
onderhouden. Zij zijn niet altijd klaar voor 
nieuwe uitdagingen die een totaal andere 
focus veronderstellen. Maar er is wel de-
gelijk een evolutie.”
Moderator Chris Van den Abeele koppelt 
nog even terug naar het onderwijs. Kan 
het onderwijs toch niet iets meer doen 
dan vandaag? Leen Van Heurck: “Ja, we 
moeten beter signalen herkennen en 
oppikken, zodat we vroeg kunnen inter-
veniëren. Tegelijk moeten we oppassen 
dat we kinderen niet gaan labelen. Een 
leerkracht vertelde me onlangs dat van 
de 25 kinderen in zijn klas er 15 een eti-
ket hebben. Dan bloedt mijn hart! Een 
leerkracht moet in de eerste plaats zijn 
vak goed geven en verbinding maken op 
individueel niveau, zodat elk kind zijn ta-
lenten kan ontwikkelen. Daarbij mogen we 
niet alleen oog hebben voor het cognitieve, 
maar ook voor het creatieve. Dat kan de 
mentale gezondheid alleen maar ten goe-
de komen. Het debat over de eindtermen 
is volop bezig. Het onderwijs wil kinderen 
voorbereiden op het hoger onderwijs, op 
werk en op het leven. Daarvoor is meer 
nodig dan kennis alleen. Goed kunnen 
omgaan met gevoelens is evenzeer be-
langrijk. Dat soort vaardigheden zit in de 
vakoverschrijdende termen. Maar toe-
gegeven: de neiging bestaat om die wat 
te verwaarlozen.”

Een inclusieve bedrijfscultuur
“Voor het bedrijfsleven is investeren in 
geestelijke gezondheidszorg belangrijk”, 
weet Caroline Ven. “Het leidt tot minder 
verzuim en meer productiviteit. Dat besef 
is er. Maar nog niet altijd op de juiste ni-
veaus: directie en raad van bestuur. Wij 
hebben nood aan geëngageerde mensen 
die zich betrokken voelen bij de missie van 
een bedrijf en zich veilig voelen in de om-
geving. De individualisering in de samen-
leving legt druk op mensen. De evolutie 
naar meer flexibiliteit en meer zelfsturing 
is op zich positief, maar niet elk individu 

voelt zich hier goed bij. We moeten werken 
aan een inclusieve bedrijfs cultuur, die 
rekening houdt met elke medewerker. 
Dat is moeilijk, maar het is wel nodig. Een 
recente studie van SD Worx toont dat het 
engagement van mensen in ons land jaar 
na jaar achteruitgaat, terwijl het absen-
teïsme toeneemt. We moeten die trend 
keren. Dat kan alleen als het bedrijf zijn 
medewerkers als individuen benadert.”

Het individualisme in de samenleving laat 
zich ook voelen op het gebied van de huis-
vesting. Pascal De Decker: “We leven in 
een geïndividualiseerd model. Het is sim-
pel: elke mens moet zijn problemen met 
huisvesting zelf oplossen. In dorpskernen 
is het inschakelen van de buurt soms nog 
mogelijk, maar op vele plaatsen niet. De 
eenzaamheid is vandaag al groot en ze zal 
alleen nog toenemen als we de ruimtelijke 
ordening niet veranderen. In plaats van 
nieuwe kavels aan te snijden, moeten we 
nadenken over co-housing en andere inno-
vatieve ideeën. De mantra waar zorg en 
welzijn vandaag op inzetten – ‘blijf zo lang 
mogelijk thuis wonen’ – is eigenlijk niet 
goed, want hij werkt de eenzaamheid in de 
hand. Mensen leven langer dan vroeger en 
eigenlijk zou het goed zijn als ze rond hun 
65ste nog eens zouden verhuizen. Ook voor 
hun geestelijke gezondheid, trouwens.”

“Ik wil hier een lans breken om te investe-
ren in buurtwerking”, vult Mieck Vos aan. 
“Een sterke buurtwerking kan sneller in-
spelen op impulsen en signalen. In Kortrijk 
hebben we een bevraging georganiseerd 
bij ouders van kinderen met een beper-
king. Wat kan voor jullie de levenskwaliteit 
verhogen? De antwoorden waren door-
gaans eenvoudig. Bijvoorbeeld: ik wil af 
en toe eens rustig een boodschap kunnen 
doen, terwijl iemand een oogje in het zeil 
houdt en op mijn kind past. Dat zijn kleine 
dingen die op buurtniveau gemakkelijk 
kunnen worden opgelost.”
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GGZ EN DE SAMENWERKING OP HET TERREIN

“De bereidheid tot verandering is er”

Moderator Chris Van den Abeele werpt 
in het tweede grote debat RIZIV-topman  
Ri De Ridder meteen de vraag naar de stief-
moederlijke behandeling van de geestelijke 
gezondheidszorg in het totale gezondheids-
budget voor de voeten. “Dat zegt inderdaad 
iets over de prioriteiten en de waarden in 
onze samenleving”, beaamt Ri De Ridder. 
“Net zoals het feit dat we veel geld investe-
ren in gebouwen, machines en pillen. Maar 
moeten we alles opdelen in sectoren? Wat 
ik soms wat mis, is net de samenhang. Ik 
ben ervan overtuigd dat we meer kunnen 
doen met de beschikbare middelen. Als we 
de mens centraal stellen en streven naar 
menswaardige zorg, dan kunnen we beter. 

Niet het geld mag het startpunt van de dis-
cussie zijn, maar het verhaal dat we samen 
willen uitbouwen vanuit de waarden die we 
nastreven.”

Dat we meer kunnen doen met de beschik-
bare middelen, daarover is zowat iedereen 
het eens. Ook dr. Jürgen De Fruyt: “Hoeveel 
spoedopnames geestelijke gezondheid we 
zouden kunnen vermijden met een bete-
re preventie? Dat is een moeilijke vraag, 
maar ik gok zeker één op drie.” Dr. Maaike 
Van Overloop weet vanuit haar twaalf jaar 
praktijkervaring als huisarts dat de preva-
lentie van geestelijke gezondheids problemen 
almaar toeneemt. “De druk vanuit de maat-

schappij is groot. Huisartsen worden vaak 
geconfronteerd met fysieke klachten die ze 
niet meteen kunnen verklaren. De mentale 
druk weegt op mensen. Daarom moet de 
huisarts een laagdrempelig contact zijn dat 
van de wieg tot aan het graf mensen bege-
leidt. De huisarts moet met zijn patiënten 
kunnen praten over de kinderen, over de 
balans werk-privé, over het alcoholgebruik 
van mensen…”

Peter Casteur ziet ook heil in een nauwere 
samenwerking tussen welzijn en geeste-
lijke gezondheidszorg. “Op het gebied van 
preventie kunnen we samen nog een tandje 
bijsteken.”

zorgwijzer   |   16
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Alles kan beter
Of huisartsen wel voldoende doorverwijzen?, 
wil moderator Van den Abeele weten. “Soms 
is er een financiële drempel of zijn er wacht-
lijsten”, zegt dr. Van Overloop. “Ik geloof niet 
dat er wachtlijsten zijn door een gebrek aan 
middelen”, repliceert Ri De Ridder. “Het geld 
is alleen niet altijd goed verdeeld. We moeten 
de gezondheidszorg aanpassen aan de hui-
dige noden van patiënten. Dat brengt ons bij 
geïntegreerde zorg. We moeten niet alleen 
focussen op de acute problematiek, maar 
evenzeer op de volgehouden opvolging.”

“De zorg die we bieden is over het algemeen 
goed”, meent dr. De Fruyt. “Maar het kan 
beter. En de bereidheid om te veranderen 
is er. Wij hebben op onze spoedafdeling tien 
bedden psychiatrie. Dat moet op termijn met 
minder kunnen. Bij veel artsen en hulpver-
leners is er wel bezorgdheid over de manier 
waarop de veranderingen zullen plaatsvin-
den. Er is een gevoel van onveiligheid. Je 
kunt van mensen niet verwachten dat ze de 
helft van hun inkomen inleveren. Je kunt wel 
vragen om de beschikbare middelen beter 
in te zetten.”

“Toegankelijkheid van de zorg heeft 
niet altijd met centen te maken”, meent  
Peter Casteur. “Op de eerste lijn kan al veel 
gebeuren, zeker als we de eerstelijnspsy-
chologische functie uitbouwen. Huisartsen, 
sociale diensten, OCMW’s en andere part-
ners moeten samenwerken. We moeten 
versnippering tegengaan. Door bruggen 
te slaan met welzijn kunnen we het bereik 
van de geestelijke gezondheidszorg ver-
groten.” “De terugbetaling van de psycho-
loog is een goede zaak, tenminste als het 
op een goede manier wordt ingezet”, vindt  
dr. Van Overloop. “Als de eerstelijnspsy-
choloog per prestatie wordt vergoed, dan 
voorspel ik een chronisch probleem van 
financiering. We moeten de juiste persoon 
op het juiste moment inzetten.”

Eén pot met middelen
En wat als we nu eens de federale en de 
Vlaamse middelen voor geestelijke gezond-
heidszorg in één pot zouden onderbrengen? 
“Dat proberen we al met de projecten ge-
integreerde zorg”, antwoordt Ri De Ridder. 
“Als we erin slagen welzijn en zorg dichter 
bij elkaar te brengen, dan kunnen we het 
aantal opnamedagen in ziekenhuizen met 30 
tot 40% verminderen. Dat gaan we proberen 
te verwezenlijken vanuit het RIZIV, in overleg 
met de federale en de Vlaamse bevoegde 
minister. We gaan dus effectief middelen 
terug samenbrengen.”
Ligt er voor de ziekenhuizen in de toe-
komst dan een andere rol weggelegd?  
Dr. De Fruyt meent van wel: “We kunnen niet 
tegen deze vernieuwing zijn. Ze is ethisch 
juist, ze is goed voor de gezondheid én 
ze is economisch de beste oplossing. De 
vraag is alleen: hoe ga je dat realiseren? 
Met de terugbetaling van de psycholoog 
zullen wij ons meer gaan focussen op de 
meer ernstige pathologieën. Daarnaast 
worden we misschien de captain of the 
team. Dat is een nieuwe identiteit voor 
ons. Maar de bereidheid om eraan mee 
te werken is er.” “Huisartsen werken ook 
steeds meer in teamverband samen”, sluit  
dr. Van Overloop aan. “We werken ook goed 
samen met psychiaters en andere discipli-
nes. Samen moeten we de meest efficiënte 
zorg voor elke patiënt nastreven.”

Reflecties vanuit het Vlaams 
Patiëntenplatform
Na het debat mochten directeur Ilse Weegh-
mans en projectmanager Else Tambuyzer 
van het Vlaams Patiëntenplatform hun 
reflec ties geven. Om de toegankelijkheid 
van de geestelijke gezondheidszorg te 
vergroten, pleit Ilse Weeghmans voor het 
derdebetalers systeem en tegen de beperkin-
gen op GGZ in de verplichte en aanvullende 
ziekteverzekering.

Een kritische beschouwing van Else Tambuy-
zer was er over de kwaliteit van de zorg. “Is 
die echt zo goed? Ik hoop dat dat klopt. Al-
leen wordt die vandaag nog niet gemeten. Er 
is ook nog te weinig transparantie hierover. 
We willen het Vlaams indicatorenproject in 
de geestelijke gezondheidszorg uitbreiden 
en ook de patiëntenervaringen mee in re-
kening brengen.”

Positief waren beide dames over het congres 
Open Minds. “We hebben veel gehoord over 
de nood aan samenwerking. Dat stemt ons 
positief. Zolang de doelstellingen van de 
patiënt maar als uitgangspunt gelden. Het 
mag dan niet louter over behandeldoelstel-
lingen gaan; het grotere plaatje telt, met de 
eigen keuzes van de patiënt op het gebied 
van levenskwaliteit.”

Ook de inspanningen van Zorgnet-Icuro om 
de ervaringsdeskundigen structureel een 
plaats te geven, werden op applaus onthaald. 
“Al blijft het aan de zorgvoorzieningen zelf 
om hiervan werk te maken en ervarings-
deskundigen in hun werking te integreren. 
Ook de rol van patiëntenverenigingen mag 
hierbij niet uit het oog verloren worden”, 
aldus Ilse Weeghmans en Else Tambuyzer. 
“De kracht van het lotgenotencontact wordt 
nog te weinig aangeboord.”

Wie is wie? (v.l.n.r.)

•	 Dr. Ri De Ridder studeerde in 1976 af 
als arts en begon als huisarts te wer-
ken in het wijkgezondheids centrum 
De Sleep in Gent. Hij is sinds 2005 
directeur-generaal bij het RIZIV.

•	 Dr. Jürgen De Fruyt is als psychiater 
verbonden aan de afdeling psychia-
trie-psychosomatiek van het AZ Sint-
Jan in Brugge. Tot vorig jaar was hij 
voorzitter van de Vlaamse Vereniging 
van Psychiaters.

•	 Dr. Maaike Van Overloop is huisarts 
en sinds 2011 voorzitter van Domus 
Medica.

•	 Peter Casteur is adjunct-kabinetschef 
Welzijn en Gezin op het kabinet van 
Vlaams minister Jo Vandeurzen.
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AAN DE TOOG MET ERVARINGSDESKuNDIGE, MINISTER EN DIRECTEuR GGZ

Panelgesprek geeft inspiratie 
voor toekomst GGZ

Wanneer een ervaringsdeskundige, een minister van Welzijn en een directeur 
geestelijke gezondheidszorg aan een bar samenzitten, verwacht dan gerust meer 
dan wat toogfilosofie. De ‘cafégasten’ van moderator Chris Van den Abeele hielden 
het bij een sober watertje en een cola, maar ze trakteerden het publiek wel op 
boeiende inzichten over de toekomst van de GGZ.

De eerste tooggast is Hans Meganck, wel-
zijnswerker en docent. Enkele jaren geleden 
liet hij zich met een depressie opnemen in 
een psychiatrisch centrum. In het boek 
Depres sief schreef hij zijn ervaringen neer 
(zie ook Zorgwijzer, nr. 56) en als ervarings-
deskundige wil hij de sector inspireren om 
de juiste keuzes te maken. De twee ande-
re barkrukken waren gereserveerd voor 
Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen 
en voor Isabel Moens, directeur geestelijke 
gezondheidszorg bij Zorgnet-Icuro.

Preventie
“Mijn eerste depressie stak de kop op toen ik 
nog op de secundaire school zat. Ik wist niet 
wat mij overkwam en had geen taal om het te 
benoemen. Als er toen preventiecampagnes 
waren geweest, dan was alles misschien an-
ders gelopen. Preventie is enorm belangrijk”, 
steekt Hans Meganck van wal.

Isabel Moens is het daarmee volmondig 
eens: “Als we investeren in preventie in de 

GGZ levert dat ook op andere domeinen winst 
op. Het is dus tijd dat preventie in de GGZ ook 
vanuit andere sectoren ondersteund wordt.”

Minister Vandeurzen volgt dat idee: “Domei-
n en als onderwijs, werk en huisvesting kun-
nen hierin een rol opnemen, want er moet 
aandacht voor preventie zijn overal waar 
mensen samenkomen. Ik merk trouwens 
op alle politieke niveaus dat geestelijke 
gezondheid hoger op de agenda staat. Ik 
denk aan de plannen rond werkbaar werk 
en het charter voor een wereld zonder ta-
boe op geestelijke gezondheidsproblemen 
dat lokale besturen kunnen ondertekenen. 
Andere spelers mee in het bad trekken, blijft 
echter moeilijk, aangezien preventie in de 
GGZ pas op langere termijn duidelijke re-
sultaten oplevert.”

Eerstelijnszorg
Ook over de integratie van de GGZ in de 
eerste lijn vinden de panelleden elkaar. 
Hans Meganck getuigt hoe belangrijk het 

is dat huisartsen oog hebben voor men-
tale problemen en voldoende tijd nemen 
voor patiënten zoals hij. “De eerstelijns-
zorg wint nog aan belang”, vult minister 
Vandeurzen aan. “In de GGZ evolueren we 
richting meer ambulante zorg. De Vlaam-
se en federale budgetten moeten hierop 
afgestemd worden. We maken werk van 
meer toegankelijkheid. Dit was al een pril 
thema op het eerstelijnscongres van 2010 
en ook op de eerstelijnsconferentie in 2017 
komt dit hoog op de agenda. Het idee voor 
een eerstelijnspsychologische functie is op 
de conferentie van 2010 ontstaan. Vandaag 
lopen er pilootprojecten in samenwerking 
met de federale overheid.”
“Die pilootprojecten steunen wij heel 
graag”, pikt Isabel Moens in. “Ze werken 
de toegankelijkheid van de GGZ in de hand. 
Alleen is het jammer dat er twee toegangen 
blijven: de huisarts en de psycholoog. Beter 
was geweest om de huisarts als centrale 
figuur te nemen, zodat het fysieke en het 
psychische van meet af aan als één geheel 
benaderd worden.”

Regionale organisatie
De toegankelijkheid wordt ook gestimu-
leerd door een goede regionale spreiding 
van het GGZ-aanbod, merkt het panel op. 
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Ervaringsdeskundige Hans Meganck, minister Jo Vandeurzen en Isabel Moens, directeur geestelijke 
gezondheidszorg van Zorgnet-Icuro hadden het met moderator Chris Van den Abeele (links op de 
foto) over het belang van preventie, de eerstelijnszorg, regionale samenwerking, de kwaliteit en de 
herstel gerichte visie binnen de GGZ.
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MINISTER MAGGIE DE BLOCK

“Onze eilandjes 
verlaten”

Op dag 2 van het congres Open Minds kwam ook 
federaal minister Maggie De Block langs. “Ik wil 
dit momentum aangrijpen voor een hervorming ten 
voordele van de patiënten. Er is veel in beweging 
op het terrein en het is aan de politiek om hierop 
in te spelen. Het draagvlak is er.”

Minister De Block noemt de uitbouw van de geeste-
lijke gezondheidszorg een prioriteit. “Decennialang 
is de GGZ stiefmoederlijk behandeld. Het voorbije 
anderhalf jaar hebben we al een en ander kunnen 
realiseren. Ik denk aan de Gids voor kinderen en 
jongeren die we samen met Vlaanderen en met 
het werkveld gerealiseerd hebben. Onlangs is ook 
het masterplan internering goedgekeurd door het 
kernkabinet.”

Ook de kwaliteit van de zorg krijgt aandacht. “De 
erkenning en bescherming van de klinisch psy-
choloog en de klinisch orthopedagoog is voor mij 
een garantie voor kwaliteit. Die erkenning zal ook 
gevolgen hebben voor de organisatie van de GGZ. 
We hebben nood aan een overkoepelende visie. 
Alleen zo kunnen de diverse sectoren efficiënt 
samenwerken ten voordele van de patiënt. Dat 
wordt een complexe oefening, maar tegelijk biedt 
ze veel opportuniteiten. Samen moeten we dat 
nieuwe verhaal schrijven, wetenschappelijk on-
derbouwd en altijd met de patiënt als focus.” “Elke 
verandering gaat gepaard met onzekerheid, angst 
en heel veel vragen. Ik begrijp die vrees, maar ik 
werk altijd in overleg met de sector. Voor mij geldt 
maar één criterium: hoe zal de patiënt hier beter 
van worden.”

“De komende maanden organiseer ik overleg met 
de sector. De netwerken en zorgcircuits blijven 
een centrale rol spelen. Maar ook de residentiële 
psychiatrische zorg blijft belangrijk. We evolueren 
naar minder bedden, meer vroegdetectie, meer 
mobiele en ambulante zorg en meer zorg op maat. 
We zullen de organisatie van de GGZ afstemmen op 
de noden, niet omgekeerd. Cruciaal is de wil om 
samen te werken aan een gediversifieerd aanbod 
voor elke patiënt op het juiste niveau. We moeten 
onze eilandjes verlaten. Ik ben blij op dit congres 
een grote willingness to change te zien.”
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“Die regionale organisatie kan beter”, stelt 
minister Vandeurzen. “Ambulante zorg moet 
afgestemd georganiseerd worden om blinde 
vlekken op te vullen.”

Een van de angels op dit gebied is volgens 
Isabel Moens de financiering. “Die is ge-
fragmenteerd en we kunnen niet wachten 
op een volgende staatshervorming om de 
Vlaamse en federale budgetten samen te 
brengen. Als we werk willen maken van de 
integratie van de verschillende functies, dan 
moeten we ook de budgetten samenvoegen.” 
Minister Vandeurzen verwijst hierop naar de 
projecten chronische zorg, waar de federale 
en de Vlaamse overheid in een regelluwe 
omgeving nieuwe financiële mechanismen 
exploreren.

Kwaliteit en herstelgericht
Kwaliteit en herstelgerichte zorg kunnen 
ten slotte niet ontbreken als thema’s. “Naar 
mijn ervaring wordt psychotherapie te vrij-
blijvend georganiseerd en kan de efficiëntie 
in psychiatrische centra nog beter. De eerste 
twee weken van mijn opname in een psy-
chiatrisch ziekenhuis gebeurde er helemaal 
niets. En op de PAAZ moest ik vaststellen 
dat psychiatrisch verpleegkundigen nau-
welijks tijd hebben voor het contact met 
de patiënten. 80% van hun tijd gaat naar 
het verversen van lakens, het verdelen van 
maaltijden en medicatie en overleg waarbij 
de patiënt niet betrokken is. Ik begrijp dat 
niet”, aldus Hans Meganck.

Voor minister Vandeurzen is de herstel-
gerichte visie de basis in Vlaanderen, ook 
in de ouderenzorg en de voorzieningen voor 
personen met een beperking. “De kwaliteit 
van leven moet centraal staan. Elk individu 
verdient zijn plaats in de samenleving, inclu-
sief werk, huisvesting enzovoort. De GGZ is 
een belangrijke partner hierin, voor zowat 
alle sectoren. De outreachende opdracht 
wint aan belang.”

“Samenwerken in netwerken is inderdaad de 
toekomst”, beaamt Isabel Moens. “Maar er 
is meer nodig. We moeten ervarings werkers 
integreren en die mensen hiervoor ook ver-
goeden. Verder is ook het sociale netwerk 
van patiënten cruciaal om de vermaatschap-
pelijking van de GGZ te doen slagen.”
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INNOVATIE

TIPS VAN PHIL MORGAN VOOR MEER HERSTELGERICHTE ZORG

“Herstelgerichte zorg ontwikkelen, 
doe je niet op een eilandje”

“Als professionals niet doordrongen zijn van de herstelvisie in hun GGZ-voorziening, 
hoe kunnen ze dan hun zorgvragers meenemen in die visie?”, vroeg Phil Morgan, 
consultant bij ImROC, zich luidop af tijdens een break-outsessie op het Open Minds 
congres. ImROC is een programma in het Verenigd Koninkrijk dat voorzieningen bijstaat 
om patiënten en hulpverleners samen werk te laten maken van herstelgerichte zorg. 
Phil Morgan bracht een koffer vol inspirerende tips voor zorgorganisaties mee naar 
Brussel om aan de slag te gaan met herstelgerichte zorg.

ImROC staat voor Implementing Recovery 
through Organisational Change en verzamelt 
verschillende organisaties. Het programma 
loodst binnen- en buitenlandse zorg- en 
welzijnsorganisaties door veranderings-
processen, zodat ze het leven van mensen 
met een psychische kwetsbaarheid terug 
op de rails kunnen krijgen. Herstelgerichte 
zorg staat daarbij centraal.

Een vlag, vele ladingen
“Herstelgerichte zorg of recovery is een 
vlag die heel wat ladingen dekt. In het  
Verenigd Koninkrijk smeult het thema als 
zo’n twintig jaar en wordt het de laatste 
zes à tien jaar meer en meer in de praktijk 
omgezet. Voor ImROC betekent recovery 
dat zorgorganisaties het verhaal van hun 
zorgvragers centraal plaatsen en hun pa-
tiënten ondersteunen om vorm te geven 
aan het leven dat de patiënten zelf voor 
ogen hebben. Herstel is een proces waarin 
patiënten zelf keuzes maken en bepalen 
wat een betekenisvol leven voor hen in-
houdt. De focus wordt verlegd van patholo-
gie, ziekte en symptomen naar gezondheid, 
sterktes en welbevinden. Als zorgverleners 
staan we dus een stukje zeggenschap af, 
want alles verloopt in overleg met de cli-
ent”, licht Phil Morgan toe.

“Vanuit ImROC helpen we organisaties in 
verschillende landen – waaronder België 
– en uit verscheidene sectoren, waar onder 
de GGZ, om die herstelgerichte visie te 
rea liseren. We overladen organisaties niet 
met pasklare antwoorden en uitgewerkte 
plannen, maar onze consultants infor-
meren, adviseren en trainen mensen en 
organisaties in seminaries en workshops, 
zodat ze hun eigen modellen en cultuur 
kunnen uitwerken.”

Integriteit en verspreiding
Voor organisaties die geïnteresseerd zijn 
om met herstelgerichte zorg aan de slag 
te gaan, heeft Phil Morgan een aantal con-
crete tips. “Eerst en vooral helpt het om 
van bij de start van het traject te beseffen 
dat de implementatie van herstelgerichte 
zorg een hobbelig traject kan zijn. Daarom 
is een van onze eerste tips steevast: cre-
eer integriteit over het concept. Probeer 
intern dus zo goed mogelijk uit te werken 
wat herstel al dan niet betekent en ga veel 
verder dan een team te herdopen tot ‘het 
team herstelgerichte zorg’.

Dat sluit meteen aan bij een van onze 
andere tips: ga in jouw hele organisatie 
op zoek naar mensen die nieuwsgierig 
en bereid zijn om te werken rond her-
stelgerichte zorg. Dankzij hun eerste 
succes volle stapjes en goede voorbeel-
den verspreidt het idee zich geleide lijk, 
totdat je uiteindelijk zelfs de mensen be-
reikt die aanvankelijk aan de zijlijn bleven 
staan. Als bijvoorbeeld blijkt dat plannen 
voor patiëntveiligheid waaraan patiënten 
meegeschreven hebben, resulteren in 
een lager aantal incidenten, dan kan je 
andere mensen in jouw organisatie over 
de streep halen.
Probeer ook zoveel mogelijk niveaus in je 
organisatie te betrekken. Herstelgerichte 
zorg moet bijvoorbeeld een regelmatig 
agendapunt zijn voor managementmeet-
ings, bij besprekingen over de ontwikke-
ling van het zorgaanbod enzovoort. Dat 
interne proces is noodzakelijk om uitein-
delijk ook met de zorgvragers goed van 
start te kunnen gaan met de nieuwe visie.”

Gezamenlijk leerproces
Dat leerproces moet nog verder gaan. 

Phil Morgan: “Het is ook belangrijk om 
van collega’s in andere voorzieningen te 
zien hoe zij herstelgerichte zorg invul-
len en te leren uit hun ervaringen. Maar 
zorgprofessionals kunnen zeker ook van 
ervaringsdeskundigen en patiënten leren. 
Vraag dus actief naar hun feedback. Dat 
kan starten bij kleine zaken. Ik denk bij-
voorbeeld aan het maken van een folder. 
Sommige voorzieningen betrekken hun 
patiënten ook bij het uitstippelen van hun 
beleid via panels. Coproductie, waarbij 
patiënten en professionals hun ervaring 
en kennis samenleggen, is en blijft een 
van de pijlers van herstelgerichte zorg. 
Herstelgerichte zorg ontwikkelen doe je 
dus niet op een eilandje.

Voor zorgvragers is het trouwens intere-
ssant om met lotgenoten in contact te 
komen om te zien waar zij zich in hun 
eigen proces bevinden. Peer specialists 
of ervaringsdeskundigen en lotgenoten 
zijn voor hen een lichtbaken en hét be-
wijs dat mensen met mentale problemen 
kunnen bijdragen aan hun eigen herstel 
en dat van anderen. Al dat overleg samen 
helpt bovendien om – zoals ik eerder al als 
eerste tip aanhaalde – meer integriteit en 
duidelijkheid over het concept te krijgen.

Een laatste tip: schiet in actie, leer uit 
fouten en vier successen. Herstelgerichte 
zorg ontwikkelen vraagt vaak een cul-
tuuraanpassing en een verandering van 
dagdagelijkse interacties binnen orga-
nisaties. Onze ervaring leert dat haast 
geen zin heeft. Ik ken organisaties die al 
zes jaar bezig zijn om hun traject richting 
meer herstelgerichte zorg te realiseren.”

Geen diploma, wel hoop
Phil Morgan is niet alleen verbonden aan 
ImROC, maar leidt ook mee het Dorset Well-
being and Recovery Partnership (WaRP), 
dat actief deelneemt aan het ImROC-pro-
gramma. WaRP heeft eveneens het doel 
om de cultuur van GGZ-voorziening en en 
de attitude van mensen over geestelijke 
gezondheid bij te sturen, richting de her-
stelgerichte benadering. De organisatie is 
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Phil Morgan:  
“Onze ervaring leert dat haast geen zin 
heeft. Ik ken organisaties die al zes jaar 
bezig zijn om hun traject richting meer 
herstelgerichte zorg te realiseren.”

“De implementatie van herstel-
gerichte zorg kan een hobbelig 
traject zijn.”

actief in het Engelse graafschap Dorset.  
Phil Morgan: “Via ons Dorset Recovery Edu-
cation Centre – kortweg REC – organiseren 
we vormingen die mensen empoweren om 
weer hoop te vinden. We versterken samen 
hun vaardigheden, zodat ze hun krachten 
herontdekken en hun leven opnieuw meer 
in eigen handen kunnen nemen. REC is een 
voorbeeld van de vele gecoproduceerde, 
herstelgerichte projecten die momenteel 
lopen. Na afloop gaan onze deelnemers niet 
naar huis met een diploma, maar wel met 
(nieuwe) hoop.”

Staaltjes van coproductie
De cursussen die WaRP aanbiedt, zijn ech-
ter niet alleen bedoeld voor zorgvragers, 
maar ook voor hun familie en omgeving, 
en voor GGZ-verleners. “Onze workshops, 
vormingen en seminaries zijn staaltjes van 
coproductie. Ervaringsdeskundigen die voor 
ons werken en GGZ-professionals berei-
den ze samen voor en geven ze samen”, 
aldus Phil Morgan. Het vormingsaanbod 
omvat onder meer een introductie over de 
herstelgerichte zorg en thema’s zoals de-
pressie en angst, mindful leven, omgaan 
met een crisissituatie, zelfmanagement... 
Sommige cursussen duren een dag, terwijl 
andere verspreid over verschillende weken 
worden georganiseerd. We geven via deze 
weg geen therapie of behandeling, maar 
bieden educatie aan, verspreid over heel 
Dorset. We leren mensen hoe ze beter voor 
zichzelf en anderen kunnen zorgen. Onze 
deelnemers noemen we dus ‘studenten’ 
en niet patiënten, stafleden of zorgverlener. 
Iedereen leert samen.”
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VERSLAVINGSZORG

DE SOCIALE KOST VAN VERSLAVING

“Verslaving is onder
geschoven kind in GGZ”

Prof. Freya Vander Laenen opent haar workshop met een duidelijke boodschap. 
“Hoe vaak is het woord ‘verslaving’ vandaag op dit congres al gevallen? Eén keer. 
Slechts één keer. Het toont opnieuw hoe onderschat het probleem van verslaving 

is voor de GGZ en voor de samenleving.” Wat volgt is een pleidooi voor meer 
preventie, meer screening, vroeghulp en een krachtenbundeling op alle niveaus.

“Hoe vaak heeft jullie huisarts tijdens een 
consultatie al gepeild naar jullie alcohol-
gebruik?” Niemand van de deelnemers 
aan de workshop ‘De sociale kost van ver-
slaving’ steekt zijn hand op. “Dat verbaast 
me niet”, zegt prof. Freya Vander Laenen. 
“Dat heeft alles te maken met een gevoel 
van onmacht bij de huisartsen om met 
die problematiek om te gaan. Die hande-
lingsverlegenheid is alarmerend, want de 
verantwoordelijkheid van de eerste lijn is 
groot. De meeste mensen gaan zelf ook 
niet over hun alcoholgebruik beginnen bij 
de huisarts. Iemand moet dus de eerste 
stap zetten. Een systematische bevra-
ging over het gebruik zou al een hele stap 
vooruit zijn.”

“Alcohol- en middelengebruik is nog te  
veel een ‘ondergeschoven kind’”, po-
neert Vander Laenen. “Nochtans, als je 
de prevalentiecijfers bekijkt hebben we 
alle reden om hier werk van te maken. 
De Gezondheidsenquête uit 2013 is duide-
lijk: 16% van de mensen gebruikt psycho-
actieve medicatie; 14% gebruikt dagelijks 
alcohol en 6% zit op een niveau van over-
consumptie; 4,6% heeft het voorbije jaar 
cannabis gebruikt. De sociale kost van 
dat alles is enorm. Het is de maatschappij 
die voor die kost opdraait: de overheid 
(o.a. preventie en behandeling), maar ook 
de bedrijven (o.a. productieverlies), de 
samen leving (o.a. verkeersslachtoffers) en 
de gebruikers zelf (o.a. verlies aan levens-
kwaliteit). Recent hebben wij die sociale 
kost in kaart gebracht. De directe en in-
directe kosten lopen op tot 4,63 miljard 
euro, dat is 1,19% van het BBP of 419 euro 
per inwoner. Ook het verlies aan gezonde 
levensjaren hebben we berekend: jaarlijks 
gaan 515.000 gezonde levensjaren verlo-
ren door middelengebruik. Internationaal 

wordt een gezond levensjaar begroot op 
40.000 euro. Dat maakt dus 20 miljard 
euro aan ‘ontastbare’ kosten. Elk van ons 
betaalt hieraan mee.”

Geïntegreerd en systematisch
“Er zijn voldoende maatschappelijke 
en wetenschappelijke argumenten om 
verslaving meer geïntegreerd en sys-
tematisch op te nemen in de GGZ. Na-
tuurlijk zijn er her en der al gespecia-
liseerde afdelingen, en ja, het blijft een 
moeilijke doelgroep om mee te werken, 
maar het moét. Gebruik zou systema-
tisch gescreend moeten worden in de 
eerste lijn. Een studie van het Federaal 
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 
(KCE) wees onlangs nog uit dat mensen 
bij een alcoholverslaving gemiddeld 18 
jaar wachten voor ze hulp zoeken. De kost 
hiervan is erg hoog op alle gebieden.” 

“De huisartsen hebben hiervoor onder-
steuning en begeleiding nodig. Specialisten 
uit de drugssector moeten hierbij helpen. 
Zij moeten outreachend de hand reiken 
naar de eerste lijn, maar dat gebeurt nog 
nauwelijks. De integratie van de huisartsen 
in de geestelijke gezondheidszorg moet 
beter.” “Maar zelfs de gespecialiseerde 
voorzieningen moeten zich beter integre-
ren in de reguliere GGZ. Organisaties als 
De Kiem en De Sleutel staan tot vandaag 
als RIZIV-conventies enigszins los van de 
GGZ. Minister Jo Vandeurzen wil dat ver-
anderen. Dat is positief, maar die integratie 
mag er niet toe leiden dat de moeilijkste 
patiënten – de ‘junks’ en de ‘drugscrimine-
len’, die relatief kleine maar heel complexe 
en problematische groep – niet uit de boot 
vallen. De gespecialiseerde voorzieningen 
hebben hier expertise in, en die moeten ze 
vasthouden. Er is nog werk aan de winkel.”

Sociale druk
“De sociale druk op het alcoholgebruik 
neemt toe. Als we kijken welke weg we 
hebben afgelegd op het gebied van tabaks-
gebruik, dan is er hoop. Nauwelijks 30 jaar 
geleden was het ondenkbaar dat er zo’n 
ommekeer zou plaatsvinden, tegen de grote 
tabakslobby in. Maar er is politieke wil voor 
nodig. Voormalig minister Laurette Onkelinx 
had een goed alcoholplan klaar, maar haar 
opvolgster minister De Block aarzelt over 
beperkingen op de verkoop en de reclame. 
Het is ook een ideologisch debat. Maar de 
evolutie in het denken over alcohol is er, 
en dat stemt me hoopvol. In de media is er 
meer en meer aandacht voor en nultoleran-
tie wordt bespreekbaar. Ook de studie van 
het KCE is op zich al een teken aan de wand 
dat verandering in de lucht hangt. Zelfs de 
alcoholindustrie is aan het diversifiëren en 
probeert niet-alcoholische alternatieven uit.”

Vijf uitdagingen
“Ik zie vijf uitdagingen die we samen 
moeten aangaan. Ten eerste moeten we 
iets doen aan de handelingsverlegenheid 
van huisartsen. Velen durven het gesprek 
over alcoholgebruik met hun patiënten 
niet aangaan. We moeten zoveel mogelijk 
drempels wegwerken. Ten tweede moeten 
we de gespecialiseerde drughulpverlening 
integreren in de geestelijke gezondheids-
zorg. Dat houdt kansen in, maar ook ge-
varen: de expertise mag niet ‘verdunnen’ 
en de moeilijkste doelgroep mag niet aan 
haar lot overgelaten worden. Ten derde 
moeten we het hulpverleningsaanbod geo-
grafisch beter spreiden. Vandaag is er in 
sommige regio’s nauwelijks een aanbod 
hulpverlening. Het vergt politieke moed 
om dat te realiseren. Een vierde uitdaging 
is de financiering. De RIZIV-conventies 
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Prof. Freya Vander Laenen:  
“Voormalig minister Laurette Onkelinx 
had een goed alcoholplan klaar, maar haar 
opvolgster minister De Block aarzelt over 
beperkingen op de verkoop en de reclame. 
Het is ook een ideologisch debat.”

evolueren tegen 2018 naar het systeem 
van persoonsvolgende financiering. Dat 
is op zich goed, maar sommige projec-
ten zullen structurele financiering nodig 
blijven hebben. En wie zal de drugshulp-
verlening aan justitiecliënten financieren? 
Als vijfde uitdaging zie ik de inbreng van 
ervaringsdeskundigen, zowel van gebruik-
ers als van hun familieleden. Wat mij 
betreft moeten die niet alleen gezocht 
worden bij gestabiliseerde voormalige 
alcoholgebruikers, maar ook bij de ge-
marginaliseerde, niet-welbespraakte 
patiënten die nog aan de middelen zijn. 
Ook deze mensen verdienen een stem 
in het beleid. En dat werkt. Er komen 
zelfs heel goede beleidsadviezen uit.” 

“In Gent organiseert de stad bijvoorbeeld 
een jaarlijks gesprek met illegale drug-
gebruikers over het beleid in de stad. Dat 
gebeurt vanuit een harm reduction stra-
tegy: een strategie die erop gericht is de 
overlast tot een minimum te beperken. 
uit de dialoog met gebruikers blijkt dat 
ze vooral gebruikersruimte willen en een 
laagdrempelig inloopcentrum. Een soort 
van ‘Villa Voortman’ waar ze welkom zijn 
en waar ze bij voorkeur ook ’s nachts kun-
nen verblijven, zonder dat ze ‘moeten ver-
anderen’. Betaalbare huisvesting in Gent is 
een probleem. Daarom juich ik projecten 
als ‘Housing First’ toe: geef mensen eerst 
een dak boven het hoofd en bekijk dan of 
je een stap verder kunt gaan. Die aanpak 
zou systematisch in het beleid toegepast 
moeten worden. Ten slotte uiten de Gentse 
druggebruikers kritiek op de wachtlijsten 
in de hulpverlening: een verslaafde die 
zich aanmeldt, kan je onmogelijk twee 
weken laten wachten. Tegen dan zijn de 
wil en de motivatie om af te kicken al lang 
weer weg.”
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OuDEREN MET GGZ-MOEILIJKHEDEN

“Wanneer dagen te lang duren”

OuDERENZORG

Er hangt nog een dichte mist rond ouder worden in onze samenleving. We hebben 
het er niet graag over en kijken vaak met een argwanende bril naar onze latere 
levensjaren. Kampen ouderen met psychische of psychiatrische aandoeningen, 
dan worden die al te gemakkelijk afgedaan als ‘typisch’ of ‘normaal’ voor het 
ouder worden. “Nochtans is het van essentieel belang de problemen tijdig te 
onderkennen om een gepaste en kwaliteitsvolle zorg op maat te voorzien”, vertelt 
ouderenpsychiater An Haekens van Zorggroep Alexianen in Tienen.

Vijftien procent van de mensen boven de 
60 jaar hebben psychische problemen. 
Specifieke aandoeningen bij hen zijn bij-
voorbeeld dementie, depressie of angst-
stoornissen. Ook is er een groeiende groep 
van ouderen met verslavingsproblemen, 
die vaak onder de radar blijven. Dat zijn 
typisch de ouderen die op de spoedgeval-
lendienst belanden na een val gelinkt aan 
alcohol, medicatie of interacties. Daar-
naast is ook suïcide een groot probleem, 
vooral bij oudere mannen.

Om de kwaliteit van de zorg voor die kwets-
bare doelgroepen te optimaliseren, is het 
belangrijk dat voorzieningen uit ouderen-
zorg en geestelijke gezondheidszorg nau-
wer samenwerken. “In een ideale wereld 
evolueren we naar een geïntegreerde zorg, 
die ouderen ondanks hun kwetsbaarheid in 
al hun waardigheid laat. Het is belangrijk 
dat we ouderen goed betrekken en infor-
meren doorheen hun zorgproces en dat 
ze vlot op de juiste plaats terechtkomen. 
Voor een goede zorg is er nood aan een 
breed samengesteld ouderenteam met 
somatische, psychiatrische, sociale en 
palliatieve dienstverlening”, droomt dr. 
An Haekens luidop.

In haar eigen regio Tienen werd alvast 
een en ander in die richting gefaciliteerd 
toen het woonzorgcentrum, met bijhorend 
lokaal dienstencentrum en dagverzor-
gingscentrum, zijn nieuwbouw opzette 
tegenover het psychiatrisch ziekenhuis van 
de Zorggroep Alexianen. Dat ziekenhuis 
heeft een aparte afdeling ouderenpsy-
chiatrie met twee subunits: eentje voor 
dementie en een andere voor algemene 
psychiatrische problemen (depressie, 
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angst, verslavingsproblemen). “De straat 
steek je snel over, dus dat maakt het con-
tact praktisch wel een stuk gemakkelijker”, 
vertelt An Haekens. “Onze ondersteuning 
is ook echt nodig. Doorheen de jaren zien 
we dat de nood aan psychiatrische on-
dersteuning toeneemt. Mensen die naar 
de dagopvang van het woonzorgcentrum 
komen, hebben vaak al zware problemen 
en moeten bovendien op een goede manier 
kunnen omgaan met de combinatie thuis 
wonen en overdag naar het centrum. We 
krijgen ook steeds meer vragen van andere 
woonzorgcentra voor advies of opnames 
van ouderen met psychische problemen 
of gedragsmoeilijkheden. Na een opname 
in het psychiatrisch ziekenhuis proberen 
we de mensen te laten terugkeren met 
een goed onderbouwd advies dat we zo 
mogelijk ter plekke gaan toelichten. We 
merken dat woonzorgcentra ook meer en 
meer inspanningen doen om bewoners 
met psychische problemen op te nemen, 
zeker als ze weten dat het psychiatrisch 
ziekenhuis bijspringt wanneer nodig.”

Een discipline op zich
“De zorg voor ouderen met geestelijke ge-
zondheidszorgproblemen kan niet worden 
vergeleken met die voor jongeren. Er is 
echt nood aan zorg op maat, want de pro-
blemen van ouderen zijn heel specifiek”, 
benadrukt dr. An Haekens. “Het begint al 
bij de screening. Sommige ouderen zetten 
de stap écht niet, vooral niet bij beginnende 
geheugenproblemen. Er is nood aan veel 
opvolging en toeleiding. Vervolgens is het 
heel complex om een goede diagnose te 
stellen. Dat komt bijvoorbeeld door de cog-
nitieve problemen waarmee ouderen wors-
telen. Is het beginnende dementie? Heeft 
de oudere een depressie? Gaat het om een 
interactie met medicatie? Of is het een 
‘normaal’ verouderingsproces ten gevolge 
van rouw, een nieuwe woonsituatie…?”, 
duidt An Haekens. “Eens de diagnose is 
gesteld, zal ook de therapie anders moe-
ten verlopen. Ouderen hebben een ander 
ritme en zijn op zoek naar rust. Sommige 
ouderen kunnen ook nooit meer ‘genezen’. 

Bij hen is een uitgebouwde palliatieve zorg 
heel erg belangrijk. Het personeel moet 
hierop voldoende ingespeeld zijn.”

Al deze aandachtspunten zorgen ervoor 
dat ouderenpsychiatrie echt moet worden 
beschouwd als een hoogspecialistische 
discipline, zowel inhoudelijk als organisa-
torisch. Dat blijkt ook uit wetenschappelijk 
onderzoek, vertelt An Haekens. “Wanneer 
ouderen behandeld worden door mensen 
zonder specifieke expertise, dan is de beje-
gening minder goed en blijven de ouderen 
met meer onbeantwoorde noden zitten.

Vroegdetectie
Om geheugenproblemen tijdig te kunnen 
detecteren, heeft Zorggroep Alexianen een 
project ingediend bij de provincie. “We 
kregen een halftijdse psychologe toegewe-
zen die outreachend aan diagnostiek kon 
doen. Dat liep heel goed, onze psychologe 
bereikte vele mensen die anders nooit de 
stap zouden zetten naar de geestelijke 
gezondheidszorg. Ik denk bijvoorbeeld 
aan het verhaal van een vrouw met de-
mentie die halsstarrig zorg weigerde. Ze 
liet werkelijk niemand binnen. Onze psy-
chologe heeft langzaam maar zeker haar 
vertrouwen gewonnen en ervoor gezorgd 
dat een verpleegkundige en familiehulp 
langs mochten komen. Wanneer de nood 
aan zorg groter werd, nam de psychologe 
deze dame mee om eens een koffietje te 
drinken in het dagverzorgingscentrum, 
zodat ze zag dat dit allemaal wel meeviel 
en vlot de overstap maakte. Het verschil 
voor de familie was enorm: gedaan met 
discussiëren over wie de huishoudelijke 
taken zou uitvoeren, gedaan met kaas in 
de kleerkast en brood in de frigo… Wij 
gaan echt voor aanklampende zorg, stap 
voor stap, want dat werkt bij vele oude-
ren. Het project was dermate succesvol 
dat toen de provincie de subsidies moest 
stopzetten, het woonzorgcentrum en het 
ziekenhuis beslisten om samen de psy-
chologe te financieren. Die functie werd 
mettertijd geïntegreerd in de afdelings-
werking ouderenpsychiatrie, waardoor ook 

verpleegkundigen meer outreachend werk 
gingen doen. Het gebeurt bijvoorbeeld 
dat verpleegkundigen ter plaatse gaan 
wanneer een patiënt niet komt opdagen. 
Zo is er bijvoorbeeld een dame die al 40 
jaar drinkt en moeilijk kan stoppen. Zij 
komt in het ziekenhuis tweemaal per dag 
een alcoholtest afleggen, omdat dit haar 
helpt om niet te drinken. Als ze toch drinkt 
en niet komt opdagen, dan mogen wij in 
haar huis binnenkomen met de sleutel. 
Die afspraak heeft ze nuchter met ons 
gemaakt”, licht An Haekens toe.

Een ander positief initiatief is de geheu-
genkliniek die in Tienen werd opgestart 
en waaraan onder meer een neuroloog, 
psychiater en geriater meewerken. De 
kliniek draagt bij tot een duidelijk zorgtra-
ject; zorgverstrekkers weten naar wie door 
te verwijzen en patiënten raken sneller 
op hun plek.

Zorg24
“In het kader van de zorgvernieuwings-
projecten ging in Tienen ook Zorg24 van 
start. De naam zegt het zelf: met dit pro-
ject wordt 24 uur zorg gegarandeerd, ook 
’s nacht. De nadruk ligt op een goede co-
ordinatie en opvolging van problemen. 
Ook in crisissituaties waarmee individuele 
zorgverstrekkers geen raad weten, blijkt 
Zorg24 zinvol. Onlangs schakelde een 
huisarts het team in voor een dame die 
vanuit haar dementie geen enkel ziekte- 
inzicht had, maar wel heel gevaarlijke 
situa ties veroorzaakte thuis. Haar familie 
maakte zich zorgen en de thuiszorg zag de 
verzorging niet meer zitten. Dankzij onze 
psychologe die mee aan huis ging, is de 
dame eigenlijk vrij gemakkelijk opgeno-
men en verloopt alles heel vlot”, besluit 
An Haekens tevreden.

CZ
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INNOVATIE

WAT NEDERLAND EN BELGIë VAN ELKAAR KuNNEN LEREN

Nieuwe GGZbeweging  
gaat voor minder zorg

Al enige tijd zoekt de GGZ naar manieren 
om verder te professionaliseren en zich 
aan te passen aan de groeiende noden, 
maar volgens prof. Delespaul kunnen we 
nog een tandje bijsteken. “Het aandeel 
van psychisch lijden in het totale lijden 
wereldwijd groeit gestaag, ook ten op-
zichte van somatisch lijden. Geestelijke 
gezondheid is een probleem van publieke 
gezondheid en met onze traditionele hulp-
verlening vinden we niet langer de juiste 
antwoorden. De Nieuwe GGZ-beweging 
in Nederland wakkert daarom het debat 
aan. Anderhalf jaar geleden publiceerden 
we een eerste pamflet en ondertussen 
bundelden we onze ideeën in het boek 
Goede GGZ! om het vernieuwingsproces 
verder te inspireren.”

Uit de zorg houden
Een van de ideeën die de beweging naar 
voren schuift, is het verminderen van het 
aantal GGZ-patiënten. Prof. Delespaul ver-
duidelijkt: “We zouden mensen eigenlijk 
uit de zorg moeten houden. Onze zorg zou 
zoveel mogelijk beperkt moeten blijven 
tot tijdelijke interventies. Vandaag ma-
ken we patiënten soms te afhankelijk. We 
benoemen de psychopathologie en gaan 
er nog te vaak vanuit dat de situatie van 
patiënten onveranderlijk is. Bij mensen die 
aan een ernstige depressie lijden, begrij-
pen we bijvoorbeeld dat ze moeilijk nog 
kunnen genieten en de deur uitkunnen. 
Maar eigenlijk zouden we bewuster de 
psychopathologie moeten definiëren en 
communiceren. Mensen die jarenlang be-
handeld en afgeschermd werden, vertellen 
me soms dat ze jaren verloren zijn, totdat 
ze uiteindelijk zelf hun herstel in handen 
namen en weer zelfstandig gingen wonen, 
een sociaal netwerk uitbouwden of aan 

“De GGZ is aan een flinke vernieuwing toe”, zegt prof. Philippe Delespaul van 
de Universiteit Maastricht. “Psychisch lijden neemt alleen maar toe, terwijl we 
slechts een marginaal deeltje van de problematiek opgelost krijgen.” De Nieuwe 
GGZ-beweging in Nederland, waaraan prof. Delespaul meewerkt, wil het tij keren. 
“Meer professionalisering, herstelgerichte zorg, een verstandig beheer van de 
middelen en multideskundigheid zijn voor ons enkele sleutels voor vernieuwing. 
Nederland en België kunnen elkaar inspireren om een nieuwe weg in te slaan.”

de slag gingen. Van hulpverleners kre-
gen ze daarentegen vaak het signaal dat 
dat niet meer haalbaar was voor hen. Dat 
zijn gemiste kansen. Herstelgerichte zorg 
mag dan al 20 jaar op de agenda staan, 
vandaag moeten we er echt werk van 
maken. In België zie ik onder artikel 107 
eenzelfde idee vorm krijgen. Ook daar is 
het de bedoeling om patiënten te leren in 
de maatschappij verder te functioneren.”

Nederland-België
Volgens prof. Delespaul kunnen zijn ge-
boorteland België en Nederland, het land 
waar hij al jaren werkt, van elkaar leren. 
“In Nederland kampen we bijvoorbeeld 
met het probleem van bureaucratisering. 
We kunnen nog iets van België leren om 
minder zorgverleners weg te halen van het 
werkterrein. In Nederland besteden we dan 
weer zo’n derde meer budget aan de GGZ 
en wordt dat geld efficiënter ingezet. In 
België gaat ongeveer 80% van het budget 
naar de financiering van bedden, terwijl je 
daarmee slechts 1% van de patiënten hulp 
biedt. Voor elke opgenomen patiënt, zouden 
we 44 patiënten ambulant kunnen helpen. 
België heeft hier nog een weg af te leggen.
Professionals worden in België daarenbo-
ven betaald per prestatie. In dat systeem 
kan je niet garanderen dat hoogopgeleide 
deskundigen hun tijd en expertise effectief 
inzetten voor de grootste noden.

Maar niet alleen professionals zijn aan zet 
om de GGZ te verbeteren. We pleiten voor 
multideskundigheid. Daarbij betrekken we 
ook de cliënten, families, vrienden, werkge-
vers… Zij beschikken allemaal over expertise 
die we meer kunnen valoriseren om via com-
munities kwaliteitsvolle GGZ te organiseren.”

Prof. Philippe Delespaul:  
“Geestelijke gezondheid is een probleem van 
publieke gezondheid en met onze traditio-
nele hulpverlening vinden we niet langer de 
juiste antwoorden.”
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ZORGINNOVATIE VOLGENS PROF. GuuS SCHRIJVERS

Het cappuccinomodel  
van een gezondheidseconoom 

Een van de ‘break-out sessies’ waar het 
meest naar uitgekeken werd, was de voor-
dracht van de Nederlandse gezondheids-
econoom prof. Guus Schrijvers, auteur van 
het boek Zorginnovatie volgens het cappuc-
cinomodel. Hij pleit voor een financiering 
van de gezondheidszorg in drie lagen.

Net als bij ons en in de hele wereld staan 
ook de financiële middelen in Nederland 
onder druk. “De komende jaren komt er 
geen extra geld voor de gezondheidszorg”, 
aldus prof. Schrijvers. Toch moet er meer 
zorg geleverd worden. En dat kan. Maar 
dan moet de inhoud van de zorg verbete-
ren, de ICT een grotere rol gaan spelen 
én de financiering volgens het cappuc-
cinomodel gebeuren. De drie innovaties 
zijn nodig om met hetzelfde geld meer 
zorg te bieden.

Wat de inhoud van de zorg betreft, is het 
onder meer belangrijk om zowel overcon-
sumptie als onderconsumptie te vermij-
den. Onderconsumptie is er bijvoorbeeld 
vaak bij mensen met een ernstige psy-
chiatrische aandoening (EPA) en bij men-
sen met een verslaving. Overconsumptie 
kan dan weer voorkomen worden door te 
‘normaliseren’: de zorgprofessional moet 
sommige psychische problemen durven 
uitleggen als normale en te verwachten 
reacties in een mensenleven. Dit norma-
liseren moet gepaard gaan met watchful 
waiting: een periode waarin er wekelijks 
(vaak telefonisch) contact is tussen zorg-
professional en patiënt.

Meer kwaliteit van zorg betekent ook meer 
continuïteit van zorg. Die continuïteit be-
pleit prof. Schrijvers op verschillende 
niveaus. Zo is er de centrale rol van de 
huisarts of de hoofdbehandelaar. Maar ook 
continuïteit in informatie, in medisch en in 
zorgbeleid en op het gebied van logistiek 
is belangrijk.

Gemaksdiensten
Innovatie van ICT moet in de eerste plaats 
het teamwork in de eerste lijn ondersteu-

nen door een gezamenlijk dossier van pro-
fessionals per patiënt. Ook de transmurale 
zorg moet digitaal ondersteund worden. 
Voorts zijn er wat prof. Guus Schrijvers de 
‘gemaksdiensten’ voor patiënten noemt: 
online afspraken maken, e-consult, elek-
tronisch inzagerecht, shared decision ma-
king enzovoort.

De financiële innovatie zit in het cappuc-
cinomodel. Prof. Schrijvers bepleit een 
financieringsmodel uit drie lagen. Het 
grootste deel (de koffie) van de financie-
ring moet gebeuren op basis van ken-
merken in de populatie: aantal inwoners, 
aantal ouderen, aantal geboortes… Op 
basis hiervan kan de te verwachten pa-
thologie in kaart gebracht worden. Deze 
eerste laag moet zowat 85% van de finan-
ciering bepalen – noem het een soort van 
‘abonnementstarief’. “Het gevaar van de 
koffie bestaat erin dat de hulpverleners 
lui worden”, glimlacht prof. Schrijvers. 
Daarom moet er ook een scheutje melk 
aan toegevoegd worden. Een tarief per 
consult, goed voor zowat 10% van de fi-
nanciering. “Dat bedrag mag zeker niet 

te hoog liggen, of de hulpverleners wor-
den zelfzuchtig. Ik pleit voor 9 euro per 
consultatie.” Om de cappuccino op punt 
te stellen is er nog een toefje room no-
dig. Dat is voor prof. Schrijvers een ‘in-
novatietarief’, goed voor 5% van de totale 
financiering.

“Het cappuccinomodel is gericht op het 
realiseren van de triple aim: een betere 
gezondheid, een hogere kwaliteit van zorg 
en gelijk blijvende kosten. Om dit mogelijk 
te maken, zijn er een aantal vereisten: 
de aanwezigheid van een integrator, een 
gezamenlijke ambitie, overeenstem-
ming over de te gebruiken indicatoren 
van de populatie, een heldere prestatie-
omschr ijving, een goede registratie van 
de zorgkwaliteit, activity based costing 
en een elektronische gegevensdeling.” 
Prof. Schrijvers beklemtoont vooral de 
aanwezigheid van een integrator. Dat kan 
iedereen zijn, maar hij of zij moet over dui-
delijke competenties beschikken: een visie 
kunnen ontwikkelen en partners kunnen 
verbinden. Goed veranderingsmanage-
ment is cruciaal.

Prof. Guus Schrijvers:  
“Het cappuccinomodel is gericht op het 
realiseren van de triple aim: een betere 
gezondheid, een hogere kwaliteit van 
zorg en gelijk blijvende kosten.”
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Tool Regizel helpt bewoners  
op weg naar hun doel

Onze samenleving is in voortdurende verandering. Het is belangrijk dat we een goed 
antwoord bieden op de steeds wijzigende uitdagingen en daarbij samen streven naar 
innovaties die leiden tot betere zorg voor kwetsbare mensen. Met de inbreng van de 
ervaring van enkele initiatieven beschut wonen en de ontwikkelingsexpertise van 
Reframing Studio voegde Zorgnet-Icuro daad bij het woord door de ontwikkeling van 
Regizel, een werkinstrument dat de burger meeneemt op een reis naar zijn doel. “Ik 
heb terug toekomstperspectieven gevonden, waarvan ik nooit had verwacht had ze nog 
te willen of te kunnen realiseren”, vertelt Dirk Van Daele van Beschut Wonen Waasland.

Regizel is een acroniem voor ‘regisseer je 
eigen leven zelf, in samenspraak met of in 
gezelschap van anderen’. De tool werd uit-
getest bij 13 cliënten en hun begeleiders uit 
initiatieven beschut wonen. Op basis van de 
eerste feedback van de gebruikers wordt het 
ontwerp aangepast en doorontwikkeld. Wij 
gingen alvast even op gesprek bij bewoner 
Dirk Van Daele en begeleider Line Van Roey 
(Beschut Wonen Waasland) en Krista De 
Neef en Thomas Van Gysegem (vzw Rey-
meers) om meer te horen over wat Regizel 
nu precies inhoudt en hoe hun ervaringen 
ermee waren.

De hele tool is opgebouwd rond het stellen 
van doelen. Via een procesmatige aanpak 
wordt de deelnemer uitgedaagd om zijn ide-
alen in beeld te brengen alsook de wegen 
ernaar toe. “Een doel geeft hoop naar de 
toekomst en zin in het leven. Het is belang-
rijk dat de doelen van de bewoners zelf ko-
men, zodat ze kunnen beslissen waaraan ze 
willen werken en op welke manier”, vertelt 
Line Van Roey van Beschut Wonen Waasland. 
Hoe waardevol ook, gemakkelijk is het niet. 
Toch namen de bewoners deze opdracht 
met beide handen aan. “Ik ben vertrokken 
van de doelstellingen die ik me gesteld had 
tijdens mijn opname in het ziekenhuis”, ver-
telt Dirk Van Daele. “Dat is nu ongeveer drie 
jaar geleden en een aantal zaken waren 
wat op de achtergrond geraakt. Ik vond het 
bijzonder interessant om al mijn doelen 
opnieuw op te nemen, te bekijken waar ik 
nu sta en vervolgens mijn werkpunten te 
formuleren.” Ook Krista De Neef ging niet 
over één nacht ijs bij de formulering van 
haar doelen: “Ik ben daar niet meteen op 
gesprongen. Ik heb toch anderhalve week 
moeten nadenken over welke doelen ik wou 
stellen. Voor mij zijn het geen praktische 
doelen geworden, maar veeleer zaken die ik 
ook op lange termijn moet verwezenlijken, 
zoals bijvoorbeeld stabiliteit.”
Het doorlopen van Regizel lijkt veel op het 

plannen van een reis of uitstap. De reiziger 
doorloopt een proces om een reisdoel te 
kiezen, hij zoekt wegen en manieren om op 
zijn (tussentijdse) bestemming te geraken, 
hij deelt zijn reis op in deeltrajecten, stippelt 
wegen uit… Eenmaal de reis is aangevat, 
neemt de reiziger tussenin de tijd om van 
het landschap en de cultuur te genieten en 
eventueel de reisplannen bij te stellen. Net 
zoals een reispakket van een touroperator 
ontvangt de deelnemer die met Regizel aan 
de slag wil gaan, een uitgebreide reismap 
met verschillende onderdelen. “In het begin 
dien je er wel wat wegwijs in gemaakt te 
worden, maar eens je het door hebt, dan 
is het een echt plezier om mee te werken”, 
meent Dirk Van Daele. “Dat vind ik ook”, 
beaamt Krista De Neef. “Het is een tool die je 
niet in de kast mag stoppen, je moet de map 
dichtbij jou houden. Telkens wanneer je een 
waardevol idee hebt, kan je het opschrijven 
zodat het je niet ontglipt.” 

De map
De Regizelmap bevat kaartjes voor vijf ver-
schillende wegen op weg naar het geformu-
leerde doel. Om het overzicht te behouden, 
wordt iedere weg uitgewerkt op kaartjes 
van een verschillende kleur. De deelnemer 
wordt uitgedaagd om de gekozen weg op te 
delen in haalbare stappen door na te denken 
over wat hij zelf kan doen, waar en hoe hij 
hulpbronnen kan inschakelen, wanneer 
de concrete stap is gerealiseerd en wan-
neer hij wat gaat doen. Per weg bevat de 
Regizel-map kaartjes voor het uitwerken 
van de stappen in dezelfde kleuren als de 
wegen. Die mooie vormgeving maakt de 
tool ook aangenaam om mee te werken, 
vindt Thomas Van Gysegem: “Belangrijke 
doelen en wensen komen op papier. Dat 
deden we daarvoor ook wel binnen onze 
methodiek, maar alles stond neergepend 
op grijs en saai kantoorpapier waarop ook 
andere afspraken, reglementen, en op te 

volgen elementen staan. Iets positiefs en 
toekomstgericht zoals de wensen en doe-
len van de bewoner, dat mag op een ander, 
kleurrijk middel komen.”
In de map worden ook kaartjes opgenomen 
die een rustpunt voorzien op een uitkijk-
punt. Net zoals het leuk is om op reis even 
halt te houden op een uitkijkpunt, wil ook 
Regizel de deelnemers stimuleren om af 
en te toe stil te staan en te evalueren. “Het 
fijne is dat de uitkijkpunten geen klassieke 
evaluatie inhouden, maar vooral stimuleren 
om eens na te denken over de stappen en 
na te gaan waaraan de bewoner het meest 
plezier beleefde. Dat is fijn, het hoeft niet 
altijd moeilijk of zwaar te zijn wanneer de 
begeleiding langskomt”, meent Thomas 
van Gyseghem. 

Een diepere band
Dat Regizel de relatie tussen bewoner en 
begeleider alleen maar ten goede komt, 
daarover is iedereen het eens. “Door de 
zaken die de bewoner neerschrijft en de 
gesprekken die je ermee voert, merk je 
als begeleider zaken op waarnaar je nooit 
zou vragen zonder deze tool. Een klein 
woord kan voldoende zijn voor een uniek 
en diepgaand gesprek”, meent Thomas Van 
Gysegem. “Mijn begeleider weet hierdoor 
meer over mij en hij kan hier ook beter op 
inspelen. En dát is het belangrijkste, want 
die map gaat over jezelf en over wat je kan 
bereiken met je begeleider”, vult Krista De 
Neef aan. “Ik heb hier in elk geval heel veel 
mee geleerd en hoop dat ik er nog veel uit 
zal leren in de toekomst.”

Line Van Roey merkte al snel een verande-
ring bij Dirk Van Daele: “Hij was positiever 
over zichzelf, merkte zijn eigen evolutie beter 
op en was niet meer bang om te falen. Hij gaf 
niet op en vond de moed om eraan te wer-
ken. Stap voor stap heeft zijn zelfvertrouwen 
een enorme boost gekregen.” En dat is ook 
Dirk Van Daele zelf niet ontgaan: “Dankzij 
Regizel kreeg ik structuur in mijn leven en 
kon ik een aantal dingen terug oppikken die 
ik had verwaarloosd, zoals een dagindeling. 
Iedereen die ervoor in aanmerking komt om 
met Regizel te werken, zou die mogelijkheid 
met beide handen moeten aangrijpen. Het 
is iets waaruit je enorm veel leert, uit jezelf 
maar ook toekomstgericht voor het verder 
verloop van je herstel.”
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Krista De Neef en Thomas Van Gyseghem (vzw Reymeers) Christel Claus en Dirk Van Daele (Beschut Wonen Waasland) 
(Line Van Roey kon niet aanwezig zijn op Open Minds, n.v.d.r.)
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KORTE BERICHTEN

Jaarverslag 2015
2015 is voorbijgevlogen. We werpen graag 
samen met jullie een blik op de belangrijk-
ste evenementen, realisaties en projecten 
van Zorgnet-Icuro in ons digitale en ge-
integreerde jaarverslag dat u terugvindt 
via www.terugblik2015.be.
Op deze website vindt u een aantal blokjes 
die thema’s vertegenwoordigen zoals de 
nieuwe website, de ontwikkelingen bin-
nen VIPA, de financiële gezondheid van 
onze ziekenhuizen, de verwezenlijkingen 
in quality and safety, de voorbereidingen 
voor ons congres Open Minds, governance 
in de ziekenhuizen, ethische thema’s, en 
dergelijke meer. Door te klikken op een 
blokje krijgt u een kort overzicht voor de 
belangrijkste verwezen lijkingen op dat do-
mein. We hopen alvast dat u de tijd neemt 
om ons jaarverslag eens rustig door te 
lezen. Binnenkort zal u ook een pdf-versie 
van het jaarverslag kunnen downloaden 
op www.zorgneticuro.be (‘Publicaties’). 
We wensen u alvast veel leesplezier toe!

Intensieve Cursus  
Verpleegkundige Ethiek
Dit najaar vindt de 6de editie plaats van de 
intensieve cursus ‘Verpleegkundige ethiek’ 
aan het Centrum voor Biomedische Ethiek 
en Recht van de Ku Leuven. Deze interna-
tionaal ingerichte intensive course wordt 
georganiseerd door stafmedewerkers prof. 
dr. Chris Gastmans en prof. dr. Yvonne De-
nier van Zorgnet-Icuro. De intensive course 
gaat door in het Hotel Park Inn Leuven van  
6 t.e.m. 9 december 2016.
Meer informatie op www.cbmer.be (Intensi-
ve Course Nursing Ethics), op onze website 
www.zorgneticuro.be (rubriek ‘Vorming’, 
‘Onze opleidingen’) of u kunt mailen naar 
(Chris.Gastmans@kuleuven.be).

SAVE THE DATE:
WEK-symposium ‘Creatieve 
spanningen als hefbomen 
voor goede zorg’
Op vrijdag 21 oktober 2016 nodigt de Werk-
groep ‘Ethiek in de Kliniek’ (WEK) van 
Zorgnet-Icuro u uit op zijn 9de symposium, 
ditmaal met als thema ‘Creatieve spannin-
gen als hefbomen voor goede zorg’. Ons 
leven, en dus ook de wereld van de zorg, 
zit vol creatieve spanningen, paradoxen 
en schijnbare tegenstellingen, die elkaar 
in een creatief evenwicht houden en als 
hefbomen voor goede zorg kunnen dienen.
Ga voor meer informatie naar www.zorg-
neticuro.be.
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SAVE THE DATE: Studiedag
‘Kwaliteit op de bestuurstafel  
in het woonzorgcentrum’
Op de studiedag ‘Kwaliteit op de bestuurs-
tafel in het wzc’ op 20 september 2016 gaan 
we nader in op de rol van bestuur en di-
rectie bij het uitbouwen van kwaliteitsvolle 
zorg- en dienstverlening, en tonen we aan 
hoe PREZO Woonzorg als kwaliteitssysteem 
woonzorgvoorzieningen ondersteunt op 
hun traject naar verbetering, efficiëntie en 
transparantie.  
Meer informatie over de studiedag en in-
schrijvingsformulier volgen binnenkort op 
onze website. Alles over PREZO Woonzorg 
vindt u via www.prezowoonzorg.be.



INSPIREREND BOEK 
OVER INTEGRALE ZORG 

www.acco.be    //    bestelling@acco.be

AccoMaaktKennisMetU uitgeverij-acco@AccoMaaktKennis

10%

BESTEL NU MET KORTING EN GRATIS VERZENDING!
Dankzij Zorgnet-Icuro betaal je € 19,98 i.p.v. € 22,20 via www.acco.be/integrerendeverpleegkunde en wordt het boek 
gratis thuis bezorgd. Vermeld de actiecode ZNIC10GZ0606 om van de korting te genieten. Actie loopt tem 31/07/2016.

Mieke Grypdonck & Walter Sermeus

INTEGRERENDE VERPLEEGKUNDE REVISITED
HEFBOOM TOT INTEGRALE ZORG

In Integrerende Verpleegkunde nemen verpleegkundigen geëngageerd deel aan het interdisciplinaire zorgtraject, dat de patiënt 
centraal stelt en waarbij ook de familie van de patiënt een belangrijke rol speelt. Begin jaren ‘70 werd dit zorgconcept ontwikkeld. 
Intussen is de gezondheidszorg erg veranderd, maar de waarden van Integrerende Verpleegkunde winnen alleen maar aan 
betekenis. Dit boek gaat na hoe de oorspronkelijke uitgangspunten vandaag het best vorm krijgen. 

 Dat het boek zo nauw aansluit bij de realiteit van de zorg, maakt het herkenbaar voor verpleegkundigen, middenkaders en 
leidinggevenden in de gezondheidszorg, zowel in ziekenhuizen, woonzorgcentra, thuiszorg als in psychiatrische instellingen.

“Verpleegkundigen hebben een cruciale 
rol in het bijstaan van patiënten. Die rol wordt 
onderschat en moet gevaloriseerd worden.”

Walter Sermeus, gewoon hoogleraar en 
programmadirecteur Management en beleid van de 

gezondheidszorg (KU Leuven)

“Dit boek sluit aan bij een behoefte van vele verpleeg-
kundigen, omdat het een houvast biedt voor vragen 

waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd.”
Mieke Grypdonck, em. buitengewoon hoogleraar 

(UGent en Universiteit Utrecht)

A C T U A - ZO R G

Een wekelijks 
televisiemagazine over 
gezondheid & welzijn

WAT?

De zorgsector is volop in beweging en bruist 
van innovatie en creativiteit. Actua-Zorg belicht 
de vele mooie en vaak ambitieuze projecten in 
ziekenhuizen, de ouderenzorg en  de geestelijke 
gezondheidszorg. Ontdek inspirerende projecten, 
volg de debatten in de parlementaire commissies 
en luister naar het kloppend hart van de zorgsector.

WANNEER?

Elke vrijdag om 18 uur op Actua-TV 
 
daarna 24 uur lang te herbekijken in de nieuwslus

ONLINE

Herbekijk de reportages via Youtube

www.youtube.com/zorgneticuro 

Afstemmen op 
Telenet - kanaal 42

Bezoek onze website 
www.actua.tv/zorg

ACTUA-ZORG IS EEN COPRODUCTIE VAN 
ACTUA-TV EN ZORGNET-ICURO
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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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