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10 Voorbereiding conferentie eerstelijnsgezondheidszorg op volle toeren 
15 Lunch met de CEO
28 Artsen zoeken nieuwe plaats in ziekenhuisnetwerken

Hoofdarts Vicky Matthysen:
“Als arts kan je niet aan de kant blijven staan. 
Ik wil de vermaatschappelijking op het terrein 
helpen realiseren”

Speciale editie artsen
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EDITORIAAL

Welke artsen  
voor welke zorg?

Zowel artsen als ziekenhuizen staan de 
komende jaren voor grote uitdagingen. De 
noden in de gezondheidszorg veranderen 
drastisch en we moeten met zijn allen 
efficiënter samenwerken in netwerken 
van zorg. Het verhaal klinkt u ondertussen 
bekend in de oren. Maar net omdat we 
op een kantelpunt staan, is het goed om 
even stil te staan bij de vragen waar het 
uiteindelijk om draait: welke zorg hebben 
mensen in de toekomst nodig en hoeveel 
zorg? Het antwoord hierop heeft verrei-
kende gevolgen.
Wat bijvoorbeeld te denken over het toe-
gangsexamen voor geneeskundestuden-
ten. Ook dit jaar was er weer discussie. 
En terecht. Het toegangsexamen zoals we 
het vandaag kennen, is achterhaald. Het 
is te eenzijdig op kennis en wetenschap 
gericht en het houdt geen rekening met 
de andere en even belangrijke competen-
ties van het Canadese CANMEDS-model: 
medisch handelen, communicatie, samen-
werking, organisatie en professionaliteit. 
Dat één test het leven van jonge mensen 
kan bepalen, is op zich al nauwelijks te 
verdedigen. Dat je hiermee de toekomst 
van de geneeskunde in één bepaalde 
richting stuurt en andere noodzakelij-
ke competentiegebieden negeert, is op 
termijn nog erger. Veel beter lijkt me als 
studenten een oriënteringsproef konden 
afleggen, die statistisch kan voorspellen 
of zij over de nodige capaciteiten – op álle 
domeinen – beschikken om de studie van 
hun keuze aan te vatten. En laat jongeren 
dan de vrijheid om al dan niet de studie 
aan te vatten.

Als we de toekomstige noden echt onder 
ogen durven zien, dan moeten we ook veel 

scherpere keuzes maken op het gebied 
van contingentering. Vandaag kampen 
ziekenhuizen al met een tekort aan geri-
aters en psychiaters, terwijl anesthesis-
ten, nefrologen en radiologen het moeilijk 
hebben om een baan te vinden. We weten 
dat we in de toekomst nog meer nood zul-
len hebben aan artsen met een oriëntatie 
op chronische pathologieën.
Hierbij aansluitend zou het goed zijn om 
ook de subspecialisaties even onder de 
loep te nemen. Begrijp me niet verkeerd: 
subspecialisatie is  noodzakelijk. Maar 
hoeveel van dat soort artsen hebben we 
nodig ? Overigens kan hetzelfde gezegd 
worden over een generalistische kijk: die 
is ook nuttig en noodzakelijk. En die dreigt 
vandaag ondergesneeuwd te geraken. 
We hebben nu en in de toekomst vooral 
nood aan meer artsen met een holisti-
sche benadering: algemeen internisten, 
geriaters, psychiaters, neurologen, pneu-
mologen. Ook in de opleidingen zou die 
globale medische follow-up meer nadruk 
mogen krijgen.

Ten slotte moeten we de financiering van 
de artsen durven herbekijken. Een teveel 
aan artsen zal de kosten doen stijgen, 
horen we dan. En dus moeten we hen 
“contingenteren”. En inderdaad, met de 
huidige prestatiefinanciering klopt dat, 
vooral in de technische disciplines. Dus 
is de vraag wat en wie we precies moeten 
“contingenteren”. Velen verliezen uit het 
oog dat er vandaag meer en meer artsen 
in Belgische ziekenhuizen aan de slag 
gaan die opgeleid werden in een ande-
re Europese lidstaat. Zij vullen vandaag 
het kunstmatig gecreëerde tekort aan 
sommige specialismen stelselmatig aan.

De huidige nomenclatuur is in elk geval 
tot op de draad versleten. Ook de mees-
te artsen zijn daarvan overtuigd. Om de 
prestatie geneeskunde tegen te gaan,  
hebben we bovendien nood aan een ge-
mengde financiering, met een stevige vaste 
component en een variabel gedeelte. Ook 
hierover groeit de eensgezindheid. Natuur-
lijk zal er over de precieze modaliteiten 
nog een stevig debat moeten worden ge-
voerd. Maar dat is een goede zaak. Als we 
maar blijven vertrekken vanuit die centrale 
vraag: welke artsen voor welke zorg?

Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder
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KORT

Op vrijdag 27 januari 2017 nodigt het 
Q&S team van Zorgnet-Icuro u uit op de 
6de editie van zijn jaarlijkse kwaliteits-
congres dat georganiseerd wordt met de 
VIP2-partners. De rode draad doorheen 
het programma betreft: “Het belang van 
een stimulerende organisatiecultuur en 
de betrokkenheid van professionals in het 
verder uitbouwen van een duurzaam en 
integraal kwaliteitsbeleid”.

Op vrijdag 16 december 2016 nodigt het Q&S 
team van Zorgnet-Icuro de zieken huizen die 
voor het NIAZ accreditatiekader kozen uit 
voor een High-Level Trefdag in het Elisabeth 
– TweeSteden ziekenhuis (ETZ) te Tilburg 
(Nederland). Dit Nederlands-Vlaamse initi-
atief kwam tot stand door de goede samen-
werking met de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen (NVZ) die we dit jaar hebben 
weten te initiëren. Hiermee kunnen we ook 
over de grenzen heen de Q&S focus verbre-
den en ons lerend netwerk uitbouwen. Om 
de mogelijkheid tot interactie en beleving te 
vrijwaren, dienen we het aantal deelnemers 
per ziekenhuis te limiteren tot maximaal 3 
personen.

Edgard Eeckman en Marc Noppen, respectievelijk communicatiemanager 
en gedelegeerd bestuurder van het UZ Brussel, zijn mateloos geboeid 
door de problematiek van een gezondheidszorg in volle verandering die 
allesbehalve feilloos is, maar wel haar best doet om zo feilloos moge-
lijk te zijn. Beiden worden dagelijks geconfronteerd met de immense 
mogelijkheden maar ook met de pijnlijke gebreken van die vaak ge-
roemde Belgische gezondheidszorg. In ‘De goden lossen het op’ geven 
zij uiting aan hun bekommernis op een ludieke, eigenzinnige manier.  
De lezer krijgt geen zoveelste saaie analyse van de zorg voorgeschoteld, 
maar wel een amusante, kolderieke, soms bijtende parodie in de vorm van 
een satirische vertelling die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.

Ook dit jaar organiseren we een posterwed-
strijd waarbij u de ‘vurige sprankjes’ aan 
kwaliteit van uw teams extra in de kijker 
kan plaatsen door een deelname. Naast 
de gebruikelijke prijs van de jury, organi-
seren we daarenboven een publieksprijs. 
Hiervoor kan iedereen –  zorgprofessionals, 
patiënten, verwijzers…   – zijn/haar stem 
uitbrengen via de Zorgnet-Icuro website. 
We hopen hiermee dat de ‘KwaliteitsVONK’ 
verder mag overslaan.  

Oproep posters voor het kwaliteitsVONKcongres

‘De goden lossen het op’

High level trefdag NIAZ ‘NAAR BUITEN GEWOON’

27 januari 2017

16 december 2016

Indienen van de poster: ten laatste op 
26/12/2016 via kwaliteit@zorgneticuro.be.

Meer info: www.zorgneticuro.be of 
katleen.valtin@zorgneticuro.be

Omdat we vaak de vraag krijgen om een 
specifieke ondersteuning uit te werken 
voor directie- en bestuursleden en om 
de leerkansen voor elk ziekenhuis te 
maximaliseren, is een inschrijving pas 
geldig indien er zich minstens 1 lid van 
het directiecomité of de raad van bestuur 
inschrijft. Speciaal voor de bestuursleden/ 
leden van het directiecomité voorzien we 
dan ook een exclusieve deelname aan 1 
van de 2 sessies rond de topic ‘Sturen op 
kwaliteit’. Op die manier menen wij een 
intensieve uitwisseling tussen de aanwe-
zige Vlaamse ziekenhuizen verder aan te 
wakkeren.

Uitgever: Mario Van Essche, P/A Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen

Meer info
Datum: vrijdag 16 december 2016 (aan-
vang om 9u30, einde voorzien om 16u30)

Plaats: ETZ, Hilvarenbeekseweg 60, 5022 
GC Tilburg (NL)

Meer info: www.zorgneticuro.be onder  
'vorming'

Meer info bij Katleen Valtin, Q&S Staf-
medewerker via 0479 90 32 45 of 
katleen.valtin@zorgneticuro.be



5   |   november 2016

De provincie Antwerpen maakt ook in 2017 
middelen vrij voor toegankelijke gezondheids-
zorg. Organisaties die willen investeren in 
een divers-sensitieve organisatie van hun 
zorgaanbod kunnen tot eind dit jaar een 
subsidieaanvraag indienen.

Out of the box - denken over communicatie, 
toegankelijkheid, taal- en personeelsbeleid, … 
zal nodig zijn om de cultuur binnen je organi-
satie te veranderen. Onderzoek en ondervin-
ding leren ons dat dit experimenteerruimte 
in tijd en middelen vergt, maar ook dat veel 
patiënten/cliënten ermee gebaat zijn.

Een medische vraag hebben, maar ze niet 
durven stellen. Een diagnose niet begrij-
pen. Niet-wetenschappelijke informatie 
over gezondheid voor waar aannemen of 
geloof hechten aan mythes en taboes over 
dingen die onze gezondheid beïnvloeden. 
Dit alles komt nog steeds voor, ook bij ons, 
en vaker dan men zou denken. 4 op 10 Bel-
gen hebben problemen om de informatie 
van hun arts te begrijpen. Hoe kunnen ze 
geholpen worden om hun gezondheid be-
ter in eigen handen nemen? De Well Done 
– MSD Health Literacy Awards belonen 

Provincie Antwerpen steunt organisaties  
die divers-sensitief willen werken

al sinds vier jaar de beste initiatieven ter 
bevordering van de gezondheidswijsheid in 
België. Met dit initiatief, dat ondersteund 
wordt door 14 verenigingen uit de gezond-
heidssector, werden al meer dan 170 Bel-
gische projecten ter bevordering van de 
gezondheidswijsheid in kaart gebracht.
Voor deze vierde jaargang werden 54 
projecten ingediend door organisaties uit 
de eerste- en tweedelijnszorg, openbare 
instellingen, patiëntenverenigingen en 
particulieren. De winnaars van de Well 
Done – MSD Health Literacy Awards 

werden voorgesteld op 18 oktober op 
het RIZIV. Bij deze prijsuitreiking werden 
initiatieven beloond om aan het tekort 
aan gezondheidswijsheid tegemoet te 
komen, aan de hand van de presenta-
ties van de winnende projecten. De win-
naars van de vierde editie van de Well 
Done – MSD Health Literacy Awards zijn: 
- CHRONICARE ASBL/Maison
du Diabète “Diabétiques, prenez soin de
vos yeux” (Marche-en-Famenne, Province
du Luxembourg)
- “moveUP” (Gent) 
- Sensoa “Zanzu” (Antwerpen).

Winnaars bekend vierde editie  
Well Done - MSD Health Literacy Awards

Ik dien een aanvraag in!
Wil je een aanvraag doen? Ga dan naar de web-
site! Lees eerst de voorwaarden en stuur het 
aanvraagformulier vóór 31 december 2016 op 
naar: impulsbeleid@provincieantwerpen.be.

Meer informatie?
kaat.uytterschaut@provincieantwerpen.be 
of 03 240 61 43.

www.provincieantwerpen.be
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RIZIV-TOPMAN DR. RI DE RIDDER OVER ZORG VOOR CHRONISCH ZIEKEN

“Er zijn geen pasklare recepten, 
maar het draagvlak  

voor verandering is groot”
De federale overheid heeft samen met de 
deelstaten een gemeenschappelijk plan 
voor chronisch zieken ontwikkeld met als 
titel: Geïntegreerde zorg voor een betere 
gezondheid. De voorbije maanden gingen 
verspreid over het land maar liefst 20 
pilootprojecten van start. We spraken 
erover met dr. Ri De Ridder, directeur- 
generaal geneeskundige verzorging van 
het RIZIV. Zijn boodschap is duidelijk: “Dit 
wordt een veranderingsproces van zeker 
10 tot 12 jaar.” 

De missie van het plan is ‘om te streven 
naar een verbetering van de levenskwa-
liteit van de bevolking, en prioritair de 
personen met één of meerdere chronische 
aandoeningen, zodat die zo goed mogelijk 
kunnen leven in de eigen omgeving en 
in de gemeenschap, en op een actieve 
manier hun zorgproces kunnen be heren.’ 
Hiervoor zijn aanpassingen in het gezond-
heidszorgsysteem nodig en wordt het  
Triple Aim principe nagestreefd.

Dr. Ri De Ridder: “De Triple Aim stelt drie 
doelstellingen voorop: de gezondheid van 
de bevolking verbeteren, een beter erva-
ren kwaliteit door de patiënt én dat alles 
zonder meer uit te geven. De belangrijkste 
toetssteen is de levenskwaliteit voor de 
persoon met een zorgnood. Wat heeft de 
patiënt nodig en wat wil hij? Dat hoeft niet 
louter medisch te zijn: ook sociale, psy-
chologische en spirituele ondersteuning 
is belangrijk. Daarnaast werken we bevol-
kingsgericht naar groepen van mensen. In 
elke regio heb je diverse types van inwo-
ners met eigen kenmerken en behoeften. 
Daar willen we eveneens een antwoord op 
bieden. Met populatiemanagement willen 
we onderzoeken welk type problematiek 
waar voorkomt, en hoe we dat eventueel 
kunnen voorkomen.

Tegelijk willen we investeren in gezonde 
mensen, zodat ze zo lang mogelijk ge-
zond blijven. Dat staat mijlenver van de 
dagelijkse praktijk van vandaag. Vandaar 
die fundamentele change die nodig is. Het 

gaat om veel meer dan coördinatie, een 
zorgplan of het uitwisselen van informatie. 
We moeten een hele set van processen 
op elkaar afstemmen, met het commit-
ment van de zorgverstrekkers, ook tot op 
het niveau van de financiële aspecten en 
de governance. Dat is een transmuraal 
gebeuren met de eerste lijn, de zieken-
huizen en het hele brede gezondheids- en  
welzijnsveld. Om de transitie te doen 
slagen, willen we niet bouwen op volun-
tarisme. We kiezen voor een zakelijke, 
structurele aanpak. Dat betekent niet dat 
we pasklare recepten hebben. We hebben 
wel al enkele ervaringen en voor de rest 
willen we vooral initiatieven laten groeien 
op het terrein. Het is aan ons om hiervoor 
een kader te creëren.”

Empowerment vergt mentale 
shift
Uit overleg met alle stakeholders is geble-
ken dat voor de ontwikkeling van geïnte-
greerde zorg 18 componenten van belang 
zijn. Om er enkele op te noemen: onder-
steuning van mantelzorgers, preventie, 
overleg en coördinatie, een geïntegreerd 
patiëntendossier, multidisciplinaire guide-
lines, een aanpassing van de financierings-
systemen, change management enzovoort. 
We vroegen Ri De Ridder welke componen-
ten er voor hem bovenuit steken.

“Om te beginnen het empoweren van de 
patiënt. Empowerment vergt een mentale 
shift. Zorgverleners moeten voortdurend 
gedreven worden door de idee: ‘het draait 
allemaal om de patiënt’. Daarom moeten 
we aan elke chronisch zieke de onder-
steuning en informatie geven die nodig 
zijn om, binnen zijn mogelijkheden, een 
actieve rol op te nemen in zijn zorgproces 
en in zijn leven. Communicatie en dialoog 
zijn belangrijk, met de nadruk op goed 
luisteren naar de voorkeuren, de moti-
vatie, de doelen en de bezorgdheden van 
de patiënt. De centrale rol van de patiënt 
moeten we concreet waarmaken.”
“Een tweede cruciale component is het 

casemanagement, gekoppeld aan de 
risico stratificatie. We moeten zo goed mo-
gelijk in kaart brengen welke bevolkings-
groepen in een bepaalde regio het hoogste 
risico lopen op chronische aandoeningen. 
We weten dat 5% van de bevolking in de 
hoogste schaal van zorggebruik zit. Die 
patiënten hebben een grote impact op de 
uitgaven en vergen veel arbeidstijd. Als 
we daar op de juiste wijze interveniëren, 
kunnen we niet alleen de ervaren kwaliteit 
van de zorgverlening sterk verbeteren, 
maar tegelijk ook de efficiëntie van de 
zorg verhogen door minder tijdverlies, 
het vermijden van dubbele onderzoeken 
of tegengestelde boodschappen. Het komt 
er dus op aan die 5% meest kwetsbare 
mensen te identificeren en daarop sterk 
in te zetten, onder meer met casemanage-
ment. Het gaat om een functie, niet om een 
persoon. Dikwijls is een verpleegkundige 
hiervoor het best geplaatst. Als arts mag 
ik dat zeggen”, glimlacht Ri De Ridder.

“Een derde component die ik even wil 
benadrukken is de ontwikkeling van een 
interne kwaliteitscultuur, met aandacht 
voor een data-driven aanpak en meetbare 
resultaten.” Opvallend bij de component 
‘aanpassing van de financieringssystemen’ 
is de verwijzing naar de persoonsvolgende 
financiering (PVF) voor de pilootprojec-
ten in Vlaanderen. Ri De Ridder: “Dat was 
belangrijk voor de Vlaamse overheid, die 
de PVF ook voor de ouderenzorg aan het 
voorbereiden is. Maar dat past perfect in 
ons kader. Ook wij gaan uit van een sys-
teem van bundled payment en de PVF is 
daarvan een mooi voorbeeld.”

Cocreatie met het werkveld
Om het plan te realiseren wordt op vier 
actielijnen gewerkt. Naast wetenschappe-
lijke begeleiding, een governancestructuur 
ter ondersteuning van de veranderingen 
en ‘bijkomende maatregelen’ ligt veel na-
druk op de pilootprojecten. De methodiek 
met pilootprojecten laat toe om draagvlak 
te creëren bij zorgverleners, zorgaan-
bieders en bij de bevolking.

CHRONISCHE ZORG
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Dr. Ri De Ridder: “De persoonsvolgende financiering (PVF) past perfect 
in ons kader. Ook wij gaan uit van een systeem van bundled payment en 
de PVF is daarvan een mooi voorbeeld.”

“Change management is een van de grote 
uitdagingen van de pilootprojecten”, zegt 
Ri De Ridder. “Hier ligt een belangrijke 
rol voor de projectcoördinatoren, die als 
ware integratoren te werk moeten gaan. 
Zij moeten een mentaliteitswijziging te-
weegbrengen. Dat zal uiteraard weerstand 
oproepen, vooral omdat we nog niet exact 
weten waar we gaan uitkomen. Het is een 
traject dat we samen met de sector en de 
pilootprojecten willen lopen. Noem het 
gerust een vorm van cocreatie. Daarom 
is het profiel van de projectcoördinatoren 
heel uitdagend: het moeten mensen zijn 
die kunnen omgaan met mensen, met 
organisaties, met bestuurders, met tegen-
gestelde belangen, met weerstand en met 
geldkwesties. Wat mij echter uiterst posi-
tief stemt, is de brede gedragenheid van 
de pilootprojecten. Het inzicht dat er iets 
moet veranderen, leeft volop. Dat voel je 
overal. We kregen 70 interesseverklarin-
gen na onze oproep voor pilootprojecten, 
waarvan uiteindelijk 20 dossiers groen 
licht kregen.”

“Alle projecten zitten nu in de conceptu-
alisatiefase en werken een actieplan en 
een businessplan uit. In het voorjaar 2017 
volgt opnieuw een selectie. Elk project 
dat klaar is en een goede businesscase 
kan voorleggen, krijgt groen licht voor de 
uitvoeringsfase die vier jaar zal duren. 
We zorgen voor externe ondersteuning 
en een budget van 150.000 euro per jaar. 
Niet om zorg te verlenen, maar om de 
change te realiseren. De projecten krijgen 
ook budgetgarantie, wat betekent dat ze 
de geldstromen mogen verleggen zonder 
hun broek te scheuren. In die vier jaar 
willen we vooral veel leren: wat lukt er, 
waar liggen de knelpunten en hoe kunnen 
we die oplossen? Als het goed gaat, zul-
len processen en geldstromen al zodanig 
verlegd zijn dat we erop verder kunnen 
bouwen. Maar koester niet de illusie dat 
we over vier jaar hiermee klaar zijn. Het 
wordt een veranderingsproces van zeker 
10 tot 12 jaar”, besluit Ri De Ridder.
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ontwikkeld, maar gelukkig hebben ze dat 
niet in KB’s en decreten gegoten. Voor het 
eerst kiest de overheid voor het principe 
van cocreatie. Samen met de sector wil ze 
dit plan verder ontwikkelen en verfijnen. 
Hiermee stimuleert de overheid het onder-
nemerschap. Ik werk al 15 jaar in de sector 
en ik heb me nooit eerder zo betrokken 
gevoeld bij een project. Dr. Ri De Ridder 
van het RIZIV volgt de pilootprojecten per-
soonlijk mee op en toont zich echt begaan. 
Hij beseft allicht als geen ander hoe zwaar 
de opdracht is waarvoor we staan.”

Een gedeelde uitdaging
“Die betrokkenheid proberen we ook te sti-
muleren. Als we met de klankbordwerk-
groep bijeenkomen, nodig ik onze contact-
persoon in Brussel mee uit om feedback te 
komen geven. Zo krijgt ‘Brussel’ een gezicht 
voor al onze regionale partners. We leren 
elkaar beter kennen als mensen die naden-
ken, proberen en soms ook zoekende zijn. 
Voor mij is het een van de meerwaarden 
van cocreatie: dat je elkaar kunt helpen. Wij 
helpen de overheid, de overheid helpt ons. 
Samen gaan we de uitdaging aan. Want de 
hervorming van de gezondheidszorg is een 
gedeelde uitdaging.”

Een van de pilootprojecten chronische zorg is 
‘EMPACT! Collectief Impact Plat form Chronic 
Care’ in de regio Midden West-Vlaanderen. 
Onder impuls van projectcoördinator Caroline 
Gheysen telt het project ondertussen al meer 
dan 200 partners.

Caroline Gheysen is directeur Beleidsin-
formatie, Innovatie en Netwerken van het 
Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. Daar-
naast werkt ze als onafhankelijk project-
coördinator voor de hele regio. “In onze 
regio zijn we ons al lang bewust van de 
veranderingen die op ons afkomen. Wij 
zijn ervan overtuigd dat we iets moeten 
doen om de chronische patiënten met 
multipathologie ook in de toekomst goede 
zorg te kunnen bieden. Vandaag werken 
we te gefragmenteerd. We doen allemaal 
heel hard ons best, maar niemand lijkt 
het overzicht te bewaren. Komt daarbij 
dat in de regio Midden-West-Vlaanderen 
(ca. 358.000 inwoners) de vergrijzing nog 
sterker doorzet dan elders. Hoe ouder de 
bevolking, hoe meer multimorbiditeiten. 
We moeten hierop anticiperen.”
“Wat extra goesting geeft om deel te 
nemen aan dit project is de manier van 
aanpak. De overheden hebben een plan 

“Ook regionaal hecht ik veel belang aan 
de gedragenheid van het project. In het 
voorjaar 2016, helemaal aan het begin van 
ons traject, hebben we een symposium 
georganiseerd in aanwezigheid van dr. Ri 
Ridder en de FOD-administratie voor alle 
mogelijke partners die van ver of dichtbij 
ook maar iets te maken hebben met de 
zorg voor chronische patiënten. Daar wer-
den de plannen van de overheid bekend 
gemaakt en werd gepolst naar lopende 
projecten en innovatieve ideeën bij de ver-
schillende partners. Organisaties konden 
aangeven of ze actief wilden meewerken 
aan het pilootproject of alleen op de hoogte 
wilden worden gehouden. De respons was 
erg groot. We kregen meer dan 100 formu-
lieren terug. Het aantal lopende projecten 
over chronische zorg bleek erg hoog. Het 
thema leeft overal, maar elk probeert op 
zijn manier en binnen zijn mogelijkheden 
oplossingen te zoeken, vaak los van elkaar. 
We hebben alle input in kaart gebracht en 
hebben samen met het PRoF-consortium, 
een innovatieve denktank voor de zorgsec-
tor, een grootschalige brainwave georga-
niseerd. Alle input leidde tot onze eerste 
visienota. Dat document was dus niet het 
werk van één persoon, maar van meer dan 

PILOOTPROJECT EMPACT! UIT MIDDEN-WEST-VLAANDEREN

“Samen ontdekken, samen creëren”

CHRONISCHE ZORG
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Caroline Gheysen: “Het is een gigantisch 
complex project. Tegelijk is het zonder 
twijfel het meest uitdagende project.”

Caroline Gheysen: “Het werken op basis 
van data is uiterst belangrijk om smart 
impact te realiseren. Hoe correcter en 
verfijnder de gegevens waarop we kun-
nen bouwen, hoe groter de slaag kansen. 
Enerzijds krijgen we data van het IMA 
(InterMutualistisch Agentschap), ander-
zijds doen we eigen analyses op basis 
van beschikbare informatie in de regio. 
Daarnaast is het belangrijk dat we op een 
objectieve manier de bevolking kunnen 
opdelen in verschillende groepen: ge-
zonde mensen, laag risico, hoog risico 
en hoogst risico chronische patiënten. De 

100 organisaties. Het aantal partners is 
sindsdien gestaag gegroeid. Vandaag tellen 
we meer dan 200 partners uit de eerste en 
de tweede lijn, de woonzorgcentra, over-
legstructuren en netwerken, patiënten- en 
mantelzorgorganisaties, ziekenfondsen, de 
welzijnssector, OCMW’s, een hogeschool 
en de privésector.”

Smart impact
“Ons doel is een generiek model te ont-
wikkelen voor geïntegreerde zorg voor alle 
chronische patiënten met een zorgafhan-
kelijkheid. Dat willen we met een ‘collectief 
impact platform chronic care’. Je kunt dat 
het best vergelijken met een nieuw bedrijf 
dat we willen opstarten, gerund door al wie 
betrokken is bij de chronische zorg en die 
vanuit een gedeelde impactvisie werkt. 
Om de Triple Aim van meer gezondheid 
in de bevolking, meer kwaliteit en meer 
efficiëntie te realiseren, is immers smart 
impact nodig.”
“Op een eerste niveau heb je smart service”, 
legt Caroline Gheysen uit. “Bijvoorbeeld 
een bewegingsplan voor mensen met een 
mobiliteitsprobleem. Heel goed, maar on-
voldoende voor de Triple Aim. Het tweede 
niveau is de smart solution: een soort van 

gecoördineerde totaalzorg. Maar ook hier-
mee realiseer je geen Triple Aim. Hiervoor 
is smart impact nodig. We bekijken voor een 
regio de impact van alle activiteiten op een 
bepaalde bevolkingsgroep. Je moet dus 
de juiste mensen zien te bereiken en ook 
voortdurend meten, zodat je je beleid waar 
nodig kunt bij sturen. Zo krijg je impact op 
een regio. Om het wat vlotter te laten klin-
ken, kozen we de naam EMPACT!, waarin 
ook het woord ‘empathie’ weerklinkt. We 
willen mensen impact geven op hun eigen 
gezondheid.”

Geen praatbarak
“Tijdens de brainwave bogen we ons onder 
meer over de vraag: wat zullen mensen 
met chronische ziekten belangrijk vinden 
over 20 jaar? Het resultaat was een set van 
zeven vraaggestuurde waarden, die we als 
toetssteen doorheen het project meene-
men: vereenzaming tegengaan, flexibiliteit, 
inclusie, privacy, minimaal comfort, respect 
en veiligheid. Een andere insteek is het 
kader van de overheid: de Triple Aim en de 
18 componenten voor geïntegreerde zorg, 
waarvan 14 op het niveau van de pilootpro-
jecten. Daarnaast hebben we verschillende 
domeinen geïdentificeerd waarop we actief 

willen zijn: nutritie, mobiliteit, cognitie, het 
sociale, de gezondheidszorg… Centraal in 
ons schema staat de gedeelde impact (in 
het blauw), met onder meer input uit alle 
lopende projecten (in het rood).”

“We hebben een stuurgroep opgericht, een 
kernwerkgroep en een klankbordwerk-
groep. Om te vertrekken vanuit de situatie 
as is (de bestaande situatie), zijn we samen 
met het Innovatiecentrum aan de slag ge-
gaan. We willen absoluut vermijden dat de 
werkgroepen fungeren als praatbarakken. 
Neen, we moeten heel doelgericht vooruit 
en tegelijk de gedragenheid vasthouden. 
Met vier werkgroepen zijn we stelselmatig 
aan het groeien naar een actieplan. Daar-
naast moeten we ook een financieel plan 
en een governance plan maken. Ik probeer 
het hier kort te schetsen, maar het is een 
gigantisch complex project. Tegelijk is het 
zonder twijfel het meest uitdagende project 
dat ik ooit gehad heb. Als het slaagt, dan 
staan we mee aan de hervorming van de 
gezondheidszorg. Als dat niet mooi zou 
zijn!” lacht Caroline Gheysen.

overheid vereist immers dat we naast de 
complexe patiënten via preventie ook de 
gezonde bevolking betrekken. Daarom zijn 
we systemen die nu gebruikt worden in 
de Verenigde Staten en Canada aan het 
uittesten op de data van onze regio. We 
hebben al enkele ontmoetingen georga-
niseerd met Amerikaanse specialisten in 
die materie en met vertegenwoordigers 
van de overheid en het RIZIV. De over-
heid toont overigens interesse hiervoor. 
Dat vind ik het mooie aan dit project: het 
samen ontdekken, het samen creëren.”

Belang van data-analyse  
binnen het project EMPACT!
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EERSTELIJNSCONFERENTIE

Dr. Caroline Verlinde: “We mogen niet vanuit een ivoren toren 
denken. Het is niet omdat elke beroepsgroep en sector ver-

tegenwoordigd was in de werkgroepen, het oké is. Neen, voor 
zulke veranderingen heb je een groot draagvlak nodig.”
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VOORBEREIDING CONFERENTIE EERSTELIJNSGEZONDHEIDSZORG OP VOLLE TOEREN

De Vlaamse eerstelijnszorg moet wor-
den hertekend. Hoe de eerste lijn er over 
enkele jaren zal uitzien, wordt voorge-
steld op de eerstelijnsconferentie op 16 
februari 2017. De voorbereidingen voor 
deze conferentie, met participatie vanuit 
de hele sector, draaien op volle toeren.  
Dr. Caroline Verlinde is adjunct-kabinets-
chef Zorg op het kabinet van minister 
Vandeurzen en overziet het geheel. We 
maken met haar een stand van zaken op.

De eerstelijnszorg wordt grondig her-
vormd. Er is sprake van een veranderings-
traject op het niveau van de individuele 
persoon en op het niveau van structuren?
Dr. Caroline Verlinde: “Evoluties in de 
maatschappij en in de gezondheidszorg 
hebben de relatie zorgverstrekker-zorg-
vrager veranderd. Mensen zijn mondiger 
en de samenleving is meer divers gewor-
den. De hiërarchische relatie van vroeger 
heeft afgedaan. We spreken van een co-
beheer van de zorg voor de patiënt, die 
mee aan het stuur zit, samen met de zorg-
verstrekker. Daarnaast is er de behoefte 
aan een geïntegreerde benadering, met 
naast het somatische ook aandacht voor 
geestelijke gezondheidszorg, welzijn en 
preventie. Dat is een complex geheel en de 
verwachtingen zijn hoog. Een huisarts kan 
dat niet langer alleen bolwerken. Hiervoor 
is een netwerk nodig, dat elke individuele 
patiënt als een team benadert. Daarom 
is het elektronisch delen van gegevens 
zo belangrijk, met hierin ook bepaalde 
rechten voor de patiënt.

Ook belendende domeinen als werk,  
onderwijs en huisvesting worden mee in 
dit verhaal genomen?
Naast de gezondheidszorg zijn er nog heel 
wat domeinen die een impact hebben op 
de gezondheid van mensen. Health in 
all policies of een ‘facettenbeleid’ wordt 
steeds dwingender. Onderwijs, werk en 

“Het werkveld moet geloven  
in die nieuwe structuren,  
anders heeft dit geen zin”

huisvestiging hebben een enorme in-
vloed op de gezondheid, het welzijn en 
het welbevinden van mensen. Omgekeerd 
is het hebben van een goede job ook een 
beschermende factor opdat mensen zich 
goed in hun vel voelen. Ook een goede 
mobiliteit draagt daartoe bij.

Hoe kunnen we al die zeer diverse as-
pecten op elkaar afstemmen?
Hiervoor gebruiken we het cirkelmodel van 
de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) 
voor integrale zorg. We moeten de buurt, 
de omgeving en het netwerk van een in-
dividu nauwer betrekken. Alles vertrekt 
bij wat de patiënt zelf wil en kan. Empo-
werment en zorg in overleg zijn hierbij 
sleutelwoorden. Goede communicatie is 
cruciaal. Rond de patiënt hebben we een 
eerste cirkel met het gezin en de mantel-
zorg en daarrond heb je de buurt en de 
omgeving. We moeten het hele plaatje 
in kaart brengen. Wanneer een oudere 
patiënt bijvoorbeeld bepaalde medicatie 
niet meer wil nemen, dan kan een goed 
gesprek over het waarom verheldering 
brengen. Welke levensdoelen stelt die 
patiënt zich nog? Misschien vindt hij het 
belangrijk om af en toe zijn klein kinderen 
nog te zien en vreest hij dat te veel medica-
tie zijn mobiliteit bemoeilijkt. Zo’n aanpak 
vanuit de doelstellingen van de patiënt is 
een hele verandering, ook voor de zorg-
verstrekkers. Het louter medische model 
is voorbijgestreefd.

Ook in de structuren moet verandering 
komen. Sleutelwoorden hier zijn verster-
king, afstemming, vereenvoudiging en 
integratie. Dat klinkt ambitieus?
De staatshervorming geeft Vlaanderen 
meer bevoegdheden en creëert een 
momentum om alles eens op een rij te 
zetten. Waaraan heeft de individuele 
zorgverstrekker nood in zijn praktijk en 
op welk niveau kunnen we hiervoor zor-

gen? ICT-ondersteuning kan bijvoorbeeld 
op Vlaams niveau gestimuleerd worden 
en beroepsverenigingen kunnen vorming 
organiseren op kleinstedelijk niveau. Of 
neem de afstemming tussen eerste en 
tweede lijn: hiervoor kan je best een-
zelfde methodiek voor heel Vlaanderen 
afspreken. Preventie, curatie en palliatie 
lopen hier als thema’s doorheen. Op het 
mesoniveau moeten we de silo’s laten 
verdwijnen. Daarover bestaat een brede 
consensus.

Bovendien moeten alle veranderingen 
budgetneutraal georganiseerd worden. 
Is dat realistisch?
Iedereen beseft het toenemende belang 
van de eerste lijn. Er is de vergrijzing, de 
chronische problematiek, de vermaat-
schappelijking… In die context moeten we 
de structuren versterken. Meer investe-
ringen? Heel graag! Maar vandaag is er 
daarvoor geen budget. Maar we kunnen 
wel al de structuren klaarmaken voor de 
toekomst. Laat ons nu de basis leggen. 
Zodra er ruimte komt voor nieuwe inves-
teringen, kunnen we die op een goede 
manier doen.

Vergeet niet dat het grootste budget van de 
eerste lijn nog altijd een federale bevoegd-
heid is. Denk aan de praktijkorganisatie 
of de chronische zorgprojecten. Er is een 
grote verwevenheid tussen het Vlaamse en 
het federale niveau, wat afstemming nood-
zakelijk maakt. Op het gebied van ICT- 
ondersteuning is Vlaanderen al jaren bezig 
met www.éénlijn.be. De federale overheid 
maakt sinds vorig jaar ook middelen vrij, 
voor heel België, maar de gemeenschap-
pen kunnen mee bepalen wat voor hen 
prioritair is. Zo kunnen we Vlaamse pro-
jecten versterken met federale middelen. 
Of een ander voorbeeld: in functie van de 
ontwikkelingen wordt de roep naar een 
casemanager steeds groter, zowel Vlaams 
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als federaal. Voor kankerpathologie zijn er 
vaak casemanagers, federaal gefinancierd 
vanuit de specifieke zorgprogramma’s, 
maar ook de diensten maatschappelijk 
werk of patiënten organisaties nemen dit 
op. Het blijft dus een én-én-verhaal tussen 
Vlaanderen en de federale overheid.

Ondanks het momentum door de over-
dracht van bevoegdheden naar Vlaanderen 
blijft het bijzonder complex?
Vlaanderen heeft al meer handvatten voor 
het beleid dan vroeger, maar zeker niet 
allemaal. Dat is de realiteit.

Alle hervormingen op de eerste lijn 
moeten mooi aansluiten bij andere 
hervormingen: de Vlaamse Sociale  
Bescherming, de nieuwe organisatie 
en financiering van de ouderenzorg, de  
persoonsvolgende financiering in de 
gehandicaptenzorg, het plan voor de 
chronisch zieken, de zesde staatsher-
vorming… Het wordt een hels karwei 
om al die puzzelstukjes te laten samen-
vallen? Wie overziet nog het geheel?
Dat is net de taak van het kabinet. Diverse 
werkgroepen zijn met al die thema’s bezig 
en er is voortdurend overleg en terug-
koppeling met het kabinet. Binnen onze 
bevoegdheden behouden wij het overzicht. 
Dat verklaart ook sommige verzuchtingen. 
Ziekenhuizen vinden zichzelf te weinig 
terug in het globale plan dat vanuit de 
werkgroepen van de eerstelijnsconferen-
tie naar boven komt en de welzijnssector 
vindt het dan weer te medisch gericht. Dat 
klopt allemaal ten dele, maar zij vertegen-
woordigen elk maar één sector, terwijl wij 
het hele plaatje overschouwen. Daarin 
moet elk puzzelstukje zijn plaats krijgen in 
een coherent geheel. Ook de terminologie 
moet nog beter afgestemd worden, zodat 
er geen spraakverwarring heerst. Wat in 
de ene sector een zorgcoördinator heet, 
wordt in een andere een zorgbemiddelaar 
of casemanager genoemd. We werken aan 
een helder lexicon.

De eerstelijnsconferentie wordt voor-
bereid met zes werkgroepen. Zitten de 
werkgroepen op schema? Werkt die 
methodiek goed?
We bouwen voort op onze goede erva-
ringen met de eerstelijnsconferentie van 
2010. Ook toen gingen werkgroepen aan 
de slag om rapporten met beleidsaan-
bevelingen te maken. Sommige beleids-
aanbevelingen worden opgepikt, andere 
niet. Sommige zijn voor de korte termijn, 
andere voor de middellange of de lange 
termijn. Wat telt, is dat het werkveld zelf 
kan aangeven wat belangrijk is.

Komt elke werkgroep tot een consensus?
Neen, maar dat hoeft ook niet. Het beleid 
zal uiteindelijk de beslissingen nemen.

Waarover geraken de werkgroepen het 
niet eens?
Bijvoorbeeld over het al dan niet werken 
in vaste netwerken met duidelijke taak-
afspraken op de eerste lijn. In de werk-
groep was daarover verdeeldheid, maar 
tijdens de provinciale toetsingsrondes 
bleek er absoluut geen draagvlak voor 
vaste afspraken te zijn. Hier hebben de 
toetsingsrondes dus duidelijkheid ge-
bracht. Waar zowel de werkgroep als de 
toetsingsrondes geen uitsluitsel brachten, 
is de vraag hoeveel niveaus er gecreëerd 
moeten worden. Er is een consensus 
over de nood aan drie niveaus voor wat 
betreft het neerleggen van bepaalde taken: 
Vlaams, regionaalstedelijk met 15 entitei-
ten in Vlaanderen en kleinstedelijk met 60 
regio’s van circa 100.000 inwoners. Dan is 
de vraag: gaan we voor 15 entiteiten die elk 
in een viertal kleinstedelijke gebieden ope-
rationeel zijn of gaan we voor 60 entiteiten 
die bepaalde activiteiten in een grotere 
regio gezamenlijk organiseren? Er is geen 
consensus hierover, maar het is duidelijk 
geworden dat beide oplossingen mogelijk 
zijn. Hier zal het beleid knopen moeten 
doorhakken, rekening houdend met alle 
pro’s en contra’s die geformuleerd zijn.

Was de belangstelling groot voor de 
provinciale toetsingsrondes afgelopen 
weken? En wat hebt u eruit geleerd?
Op Antwerpen na, waar we een zaal met 
350 plaatsen hadden, waren alle locaties 
volzet. Overal mochten we een 200-tal 
mensen verwelkomen. Wat ik er vooral 
uit onthoud, is dat we de veranderingen 
heel goed zullen moeten uitleggen op het 
terrein. Wie de activiteiten van de werk-
groepen niet van nabij heeft gevolgd, mist 
onvermijdelijk soms wat achtergrond. 
Daarmee moeten we rekening houden. 
We mogen niet vanuit een ivoren toren 
denken. Het is niet omdat elke beroeps-
groep en sector vertegenwoordigd was in 
de werkgroepen, het oké is. Neen, voor 
zulke veranderingen heb je een groot 
draagvlak nodig. Goede communicatie is 
noodzakelijk om iedereen mee te krijgen 
in dit verhaal. Het werkveld moet geloven 
in die nieuwe structuren, anders heeft 
het geen zin.

Hoe gaat het nu verder?
De werkgroepen hebben hun rapporten 
klaar en alles is getoetst tijdens de pro-
vinciale rondes. Nu gaan we kijken of er 
bijkomende vragen gesteld moeten wor-

den aan de werkgroepen. Veel is nog vrij 
algemeen; vanaf nu willen we concreter 
en specifieker worden. Als we dit of dat 
willen, hoe gaan we daar komen en welke 
randvoorwaarden zijn nodig? Bijvoorbeeld 
voor de kwaliteitsindicatoren die we voor 
de eerste lijn willen ontwikkelen. Hier zijn 
weinig internationale voorbeelden voor-
handen, dus moeten we zelf creatief aan 
de slag. Op onze concrete vragen hopen 
we concrete antwoorden te krijgen van 
de werkgroepen.

Op 16 februari 2017 vindt dan de eerste-
lijnsconferentie plaats. Tegen dan willen 
we breed gedragen beleidsvoorstellen 
presenteren. Daarna is het aan de over-
heid om alles in wetgeving te gieten.  
Ik verwacht de eerste concrete verande-
ringen dan ook pas rond 2019, met een 
overgangsperiode, zodat we iedereen goed 
kunnen informeren en meekrijgen.

Voor u adjunct-kabinetschef van minister 
Vandeurzen werd, was u directeur van 
het Huis voor de Gezondheid in Brussel. 
Helpt die ervaring bij het uittekenen van 
de toekomst van de eerstelijnsgezond-
heidszorg?
Heel zeker. Die ervaring heeft mij mee 
gevormd tot wie ik ben en hoe ik denk. 
Vooral het goed beluisteren van de noden 
en het grondig analyseren van die vragen 
om dan samen met alle betrokkenen de 
beste antwoorden te zoeken, is iets wat 
ik in het Huis voor de Gezondheid geleerd 
heb. Beleid maak je het best niet vanuit 
de ivoren toren, maar met beide voeten in 
de praktijk. Ook de samenwerking met de 
tweede lijn, de geestelijke gezondheids-
zorg, het onderwijs enzovoort, was in de 
Brusselse context nog meer noodzake-
lijk dan elders. Health in all policies is een 
realiteit in een smeltkroes als Brussel, 
waar schrijnende armoede en een super-
diversiteit mee de zorg bepalen. Uit al die 
ervaringen is mijn overtuiging gegroeid 
dat een sterke eerstelijnszorg noodzakelijk 
is en de nodige ondersteuning verdient.
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EERSTELIJNSCONFERENTIE

Velen volgen met een bijzondere be-
langstelling de voorbereidingen op de 
eerstelijnsconferentie. Zo ook prof. dr. 
Roy Remmen, diensthoofd Huisarts-
geneeskunde aan de Universiteit Ant-
werpen. Hij neemt zelf niet actief deel 
aan de voorbereidende werkgroepen, 
maar heeft een goed zicht op het geheel. 
En hij koestert hoge verwachtingen.  
“Ik hoop dat er spijkers met koppen ge-
slagen worden”, klinkt het.

Prof. dr. Roy Remmen: De premisse om te 
vertrekken vanuit de reële behoeften van 
de individuele persoon en de community 
te betrekken, is waardevol. Veel actoren in 
de eerstelijnszorg denken echter nog he-
lemaal niet in termen van een community. 
Huisartsenpraktijken hebben hun cliën-
teel, maar dat is nog geen community. Een 
dorp of een stadsdeel, dat is een commu-
nity. In de publicatie Together we change* 
hebben we met de departementen Huis-
artsgeneeskunde van alle universiteiten 
een schets gemaakt van hoe het zou kun-
nen. Wij pleiten voor eerstelijnscentra per 
5.000 tot 10.000 inwoners. Met de huisarts 
als belangrijke actor en aanspreekpunt, 
maar ook de geestelijke gezondheidszorg, 
de apotheker, de gemeente, het OCMW 
en andere partners zouden hierin actief 
betrokken moeten worden.

De eerstelijnsconferentie wil expliciet ook 
domeinen als onderwijs, werk en huis-
vesting betrekken. Zitten de huisartsen 
te wachten op die koppeling?
Ik vrees van niet. Maar een sociaal as-
sistent kan dat wel op zich nemen en zou 
dus ook een plaats moeten krijgen in zo’n 
eerstelijnscentrum. Als huisartsen zien 
wij veel kansarmoede en we beseffen 
goed dat er een directe link is met de 
gezondheid van die mensen. Maar zelf 
is de huisarts daarin geen expert. In een 
eerstelijnscentrum hoeft de huisarts niet 
alles zelf te doen. Dat is de kracht van ons 
concept voor de toekomst.
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PROF. DR. ROY REMMEN, DIENSTHOOFD HUISARTSENGENEESKUNDE UNIVERSITEIT ANTWERPEN

“Veel goede initiatieven en leuke 
ideeën, maar de echte hefboom  

zijn de geldstromen”

Prof. dr. Roy Remmen: “We moeten innoveren voor een kwaliteits-
vollere en minder gefragmenteerde zorg. We moeten elkaar beter 
leren kennen op microniveau, veeleer dan op meso- of macroniveau. 
En vooral: de geldstromen moeten worden hervormd.”
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Vanuit de eerstelijnscentra kan worden 
afgestemd met de spoedgevallen diensten 
voor de organisatie van wachtposten.  
We moeten meer samenwerken. Zet een 
huisartsenwachtpost vóór de spoed-
dienst. Uiteraard moet je dan de finan-
ciering hierop afstemmen. Huisartsen 
zitten niet te wachten op nog méér werk. 
Wel op een betere samenwerking met de 
spoeddiensten en met verpleegkundigen. 
Ook voor de chronische zorg hebben we 
meer samenwerking nodig, met duidelijke 
afspraken over wie wat wanneer doet. 
De huisarts kan de chronische zorg in 
de thuiscontext opvolgen, samen en in 
overleg met verpleegkundigen. Alleen 
als het nodig is, wordt naar een specialist 
verwezen, eventueel via telemonitoring. 
Het is zinloos dat een cardioloog elke 
patiënt met hartfalen om de zes maan-
den naar het ziekenhuis laat komen voor 
een onderzoek. Maar er is wel opvolging 
nodig. Dat valt perfect te organiseren.  
Er ontstaan al heel wat proefprojecten in 
het kader van de chronische zorg en de 
overheid wil dat bottom-up aanmoedigen, 
maar er is meer nodig.

De enige echte hefboom voor verandering 
is de financiering?
Precies. Het huidige financieringssysteem 
in dit land is tot op de draad versleten. Er 
zijn alternatieven. Het voorstel in onze 
blauwdruk is om de huisarts 60% forfai-
tair te vergoeden, 30% gerelateerd aan 
prestaties en 10% voor innovatie. Van-
daag is een huisarts te afhankelijk van 
het aantal prestaties dat hij levert en er 
wordt amper naar de organisatie en de 
kwaliteit ervan gekeken. Dat werkt in de 
praktijk niet goed. Als je nu als huisarts 
een taak delegeert aan bijvoorbeeld ver-
pleegkundigen die bepaalde taken echt 
veel beter kunnen uitvoeren, dan kost dat 
de huisarts geld. En dus wordt de innovatie 
tegengehouden.

Is een budgetneutrale hervorming mo-
gelijk?
Dat weet ik niet. Maar we kunnen via de 
financiering in elk geval meer nadruk 
leggen op de kwaliteit. Vandaag ligt de 
klemtoon op productie. In een context van 
veroudering en comorbiditeit kunnen we 
dat niet volhouden. Ik ben het eens met 
de analyse van Lieven Annemans. Er is 
vandaag bijvoorbeeld totaal geen aandacht 
voor preventie in de huisartsenwacht-
posten. We leren al die jonge moeders 
met koortsende en hoestende kindjes he-
lemaal niet hoe ze zelf met een kind met 
koorts kunnen omgaan. Of het probleem 
van de ziektebriefjes: moeten we daarmee 
als huisarts omzet maken? Zouden we 

ons niet beter concentreren op de pati-
enten die ons echt nodig hebben? Ook bij 
de specialisten valt veel bij te sturen. We 
moeten overconsumptie beter bestrijden. 
Iedereen heeft de mond vol van Evidence 
Based Medicine (EBM). Welaan dan, laat 
ons EBM als norm gebruiken en alles wat 
niet evidence based is weglaten. Dat zou al 
een flinke besparing opleveren! Denk aan 
het antibioticagebruik, cholesterolverla-
gers en medicatie bij hoge bloeddruk. Hier 
kunnen we miljoenen besparen als we 
meer evidence based werken. En het zou 
bovendien de gezondheid van de bevolking 
ten goede komen. Maar budget neutraal? 
We kunnen niet naast de veroudering van 
de bevolking kijken. Veel mensen stellen 
vandaag al een dokters- of tandartsen-
bezoek uit omdat ze het niet kunnen be-
talen. Een recente enquête van het OCMW 
Antwerpen bevestigt dat. We mogen daar-
voor niet blind zijn.

Bent u optimistisch gestemd voor de 
eerstelijnsconferentie?
Als we eerlijk zijn: eigenlijk is er van de 
vorige eerstelijnsconferentie weinig te-
rechtgekomen. Er is veel gepraat, maar 
er moet nu ook echt iets uitkomen. We 
moeten innoveren voor een kwaliteits-
vollere en minder gefragmenteerde zorg. 
We moeten elkaar beter leren kennen op 
microniveau, veeleer dan op meso- of 
macroniveau. En vooral: de geldstromen 
moeten hervormd worden. Aan dikke rap-
porten en flashy colloquia waar weinig 
mee gebeurt, heeft niemand iets. Laat 
ons concrete dingen veranderen. Voer die 
60-30-10 regel in voor de vergoeding van 
huisartsen. Doe de ziekenhuizen en de 
huisartsenkringen nauwer samenwerken 
rond hartfalen en andere chronische aan-
doeningen. Wachtposten voor en samen 
met de spoeddiensten. Zorg voor een goed 
IT-platform dat verder gaat dan eHealth 
en ook sociale input vanuit de OCMW’s, 
de CAW’s en andere organisaties krijgt.
Op het terrein beweegt veel, maar we 
moeten elkaar nog beter leren kennen. 
Specialisten weten vaak niet wat huisart-
sen kennen en kunnen, en soms ook vice 
versa. De communicatie loopt soms nog 
moeilijk, ook langs elektronische weg.
Aan de Universiteit Antwerpen start nu 
voor het eerst een postgraduaat ‘Ver-
pleegkunde in het huisartsenkabinet’. Ik 
verwacht hier veel van. Het is een functie 
met toekomst.
Samengevat: we hebben nood aan meer 
samenwerking, heldere communicatie, 
evidence based afspraken, een duidelijke 
regelgeving én een aangepaste financie-
ring. En dan hebben we het nog niet over 
de mantelzorg gehad, een workforce die 
ook nog onvoldoende geëxploreerd is.

U stuurde onlangs een tweet over het lange 
wachten met uw ernstig zieke moeder in 
het ziekenhuis. U beleeft de praktijk van 
de mantelzorger aan den lijve?
Ja, en ik besef meer dan ooit hoe enorm 
veel er op de schouders van een mantel-
zorger terechtkomt. Die oudere mensen 
met veel zorgvragen: dat wordt voor mij 
hét issue van de komende jaren. Apps en 
technologie, allemaal goed en wel, maar 
als het erop aankomt heb je mensen nodig 
die zorg kunnen bieden: mensen vervoe-
ren, wassen, uit bed halen en ‘s nachts 
paraat staan. Zelf neem ik nu een maand 
halftijds zorgverlof op, want ik ervaar 
dat het aanbod van de formele zorg niet 
volstaat. Er zijn weliswaar al veel voor-
zieningen, maar ze zijn te weinig bekend 
en mantelzorgers kennen hun rechten 
en de mogelijkheden niet, waardoor ze 
er ook onvoldoende gebruik van maken. 
Ik ondervind nu zelf wat een ongelooflijke 
spaghetti ons gezondheidssysteem is.

* De Maeseneer, J, Aertgeerts, B, Remmen, 
R, Devroey, D. (red) Together we change. Eer-
stelijnsgezondheidszorg: nu meer dan ooit! 
Brussel, 9 December 2014.
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“Weinig ondernemingen praten zo zelden 
met hun klanten als een ziekenhuis” 

COMMUNICATIE

Prof. Marc Decramer

Prof. Johan Van Eldere Barbara Lommers

Kris Vanhaecht

Prof. Van Eldere: “Het verhaal van een patiënt heeft meer impact dan een studie 
over patiënten tevredenheid. Als je het verhaal aanhoort van wat een oud-professor 
op de spoed meemaakte, kan je je direct inbeelden hoe je je zelf zou voelen.”
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In UZ Leuven schuiven patiënten aan tafel voor een “Lunch met de CEO”. Het concept klinkt Amerikaans en dat 
is het ook. De mosterd komt uit Boston, maar prof. Kris Vanhaecht en kwaliteitsmedewerker Barbara Lommers 
hebben samen met CEO prof. Marc Decramer en hoofdarts prof. Johan Van Eldere het concept helemaal naar 

hun hand gezet. Wij schoven graag aan voor een gesprek.

“Toen een van onze artsen werd opgenomen 
op de spoedgevallendienst, moest hij plots zelf 
een ‘operatiehemd’ aan. In zijn onderbroek 
en met dat hemdje met open rug moest hij 
de gang door. Dat vond hij een heel onpret-
tige ervaring, vertelde hij tijdens de lunch-
bijeenkomst. De week daarop werd met de 
leidinggevende van de spoeddienst bekeken 
wat we hieraan konden doen. Het meest op-
vallende was dat het die man als arts op de 
spoedgevallendienst nooit was opvallen dat 
de koordjes om het operatiehemd te sluiten, 
stuk waren”, vertelt Kris Vanhaecht. 

Ziekenhuisbrede actiepunten heeft het zieken-
huis nog niet uit de ‘Lunches met de CEO’ ge-
haald, en dat verwachten ze ook niet meteen. 
“Dit initiatief helpt ons bij onze visieontwikke-
ling en om onze patiëntgerichtheid scherp te 
houden”, zegt Marc Decramer. “Het gaat over 
argumenten en stukjes van een complexe puz-
zel. Je neemt beslissingen niet alleen op basis 
van tevredenheidsenquêtes. En we moeten 
eerlijk zijn: uit tevredenheidsmetingen komen 
niet altijd veel concrete verbeteracties”, zegt 
Vanhaecht. “De meest interessante vraag is: 
Heb je nog iets toe te voegen? Ik zeg studen-
ten, verpleegkundigen en artsen altijd: als je 
voelt dat een patiënt niet tevreden is, moet 
je daarover praten. Als je dat niet doet, gaat 
hij zijn verhaal bij de bakker, de slager en de 
kapper vertellen. ‘Lunch met de CEO’ is een 
van de informatiebronnen in een modern en 
professioneel beleid.”

Het UZ Leuven heeft in het afgelopen ander-
half jaar al vijf lunches georganiseerd. Voor-
lopig zijn het alleen medewerkers-patiënten 
die aanschuiven: mensen die in het ziekenhuis 
werken maar in de afgelopen zes maanden 
ook patiënt waren. “Een kleinere organisatie 
zal misschien een andere frequentie kiezen, 
maar het verhaal van een knieoperatie van 
vijf jaar geleden is echt niet meer relevant. Je 
werkt als directie ook niet graag met finan-
ciële cijfers van vijf jaar geleden”, glimlacht 
Vanhaecht. “En jawel, aan de eerste lunch 
namen ook medewerkers deel die ik kende. 
Ik wist vooraf dat die mensen welbespraakt 
en kritisch maar ook opbouwend zijn. Vanaf 
eind 2016 gaan we ook met ‘gewone’ pati-
enten aan tafel”, vult Barbara Lommers aan.

LUNCH MET DE CEO
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Tafelen in drie rondes
De broodjeslunch bestaat uit drie rondes. “In 
de eerste ronde stelt iedereen zich voor: Wie 
ben je? Waar werk je? En hoe lang werk je hier 
al? Ook de directieleden stellen zich voor, met 
de voornaam. Op het naamkaartje van de CEO 
staat gewoon ‘Marc’. Een onvergetelijk moment 
was de man in werkpak die zei: ‘Ik ben blij dat 
jullie mij nu allemaal leren kennen, want ik ben 
de belangrijkste persoon van het ziekenhuis.’ 
Verbazing alom natuurlijk. ‘Welja, ik ben ver-
antwoordelijk voor de koffiemachines. Als die 
machines niet in orde zijn, zijn jullie humeurig 
en draait het hier niet zoals het hoort.’ Die man 
had gelijk”, lacht Vanhaecht. “En zo was de 
sfeer voor die lunch meteen gezet natuurlijk.”

“In de tweede ronde vertellen de patiënten 
hun verhaal. Sommige mensen bereiden zich 
heel goed voor en zetten hun verhaal voor-
af van A tot Z op papier. Anderen laten het 
gewoon op zich afkomen. In de derde ronde 
toetsen we wat eventuele verschillen waren 
voor de patiënt-medewerkers. Medewerkers 
kennen immers de weg in het ziekenhuis. Heb-
ben ze een shortcut genomen? Hun badge 
gebruikt? En ten slotte vragen we wat ze zelf 
geleerd hebben en wat ze meenemen naar 
hun dagelijkse praktijk. Een arts vertelde dat 
hij sindsdien op een andere manier patiënten 
ontvangt. Hij bereidt zijn consultaties nog beter 
voor dan vroeger. Eerst het dossier grondig 
bestuderen en dan pas de patiënt zien. Als 
patiënt voel je heel goed wanneer een arts 
het gesprek grondig heeft voorbereid”, zegt 
Vanhaecht.

Tussen de eerste ronde en de finale derde 
ronde mag de directie niet tussenkomen. “Ze 
mogen alleen een verdiepingsvraag stellen, 
want het woord is aan de patiënten. De directie 
moet luisteren. Na de finale ronde kunnen 
directieleden vertellen wat ze tijdens de lunch 
noteerden. Die leerpunten hoor ik soms weken 
later opduiken tijdens vergaderingen om harde 
cijfers te argumenteren of te nuanceren. Dan 
denk ik bij mezelf: ‘dit initiatief werkt’” zegt 
Kris Vanhaecht.

Helemaal op het einde krijgen de directie-
leden de kans om te reageren en te vertel-
len wat het gesprek met hen gedaan heeft.  
“We willen niet alleen bekend staan voor de 
meest geavanceerde medisch zorg, maar ook 
omdat we de patiënt als mens behandelen. 
Empathie is cruciaal voor ons. Een verhaal 
heeft meer impact dan een studie over patiën-
tentevredenheid. Als je het verhaal aanhoort 
van wat een oud-professor op de spoed mee-
maakte, kan je je direct inbeelden hoe je je zelf 
zou voelen. Je hebt hier autoriteit gehad en 
plots sta je daar… Die verhalen zijn levensecht. 
Het is de herkenning die voor de impact zorgt,” 
zegt hoofdarts prof. Van Eldere beslist.

“Marc en Johan hebben al een lange loopbaan 
in het UZ Leuven. Ik vermoed dat de impact van 
‘Lunch met de CEO’ veel groter is bij managers 
of bestuurders die geen klinische achtergrond 
hebben of de organisatie nog niet zo goed ken-
nen. Als een directielid na de lunch zegt: ‘dat 
zou ik niet graag zelf meemaken’, komt dat wel 
binnen. Daarom kan je zo’n lunch als directie 
beter niet zelf leiden. Als moderator moet je 
soms ruimte laten en soms temperen”, zegt 
Vanhaecht. Tot slot van elke lunch licht prof. 
Marc Decramer zijn visie op het UZ Leuven toe 
en ook dat wordt gesmaakt door de deelnemers.

Voor- en nazorg
“De lunch duurt negentig minuten, maar de 
totale sessie duurt al snel drie uur voor ons. 

Je komt best goed op tijd, want elke keer op-
nieuw merken we dat de helft van de patiën-
ten veel te vroeg op de afspraak is. Mensen 
zijn ook niet altijd op hun gemak. Barbara 
is goud waard op dat vlak. Zij kijkt naar de 
lichaamstaal. Met iemand die zenuwachtig 
is, slaat ze een praatje. ‘Weet u, ik ga daar 
zitten, komt u maar naast mij zitten. Wenst u 
al een kopje koffie?’ Er zijn ook altijd mensen 
die nog even nablijven. Soms durven men-
sen nauwelijks te eten tijdens de meeting.  

Pas na de vergadering nemen ze een broodje.” 
Na de lunch krijgen de patiënten allemaal 
een persoonlijke bedankingsmail van de CEO. 
Ook dat is belangrijk in de nazorg van zo’n 
bijeenkomst. 

Marc Decramer is drie jaar CEO en heeft zijn 
stempel op het UZ Leuven gedrukt. “Ik heb 
meer nadruk gelegd op de innoverende rol 
van het ziekenhuis. Daar hoort een open 
cultuur gewoon bij. Ook op het vlak van het 
kwaliteitsbeleid willen we die innoverende 
rol spelen. Daarom heb ik meteen ja gezegd  
toen Kris met het concept ‘Lunch met 
de CEO’ kwam aandraven. De patiënt is 
de klant van het ziekenhuis, de gebrui-
ker van de zorg. Weinig ondernemingen 
en bestuurders praten zo zelden met hun 

klanten als een ziekenhuis. Patiënten
ervaringen echt evalueren en grondig 
analyseren zit in nog niet veel ziekenhuizen 
in de dagelijkste managementstructuur en  
- cultuur”, zegt Decramer. “Vroeger was er een 
grotere afstand tussen de arts, de directie en 
de patiënt. Het bureau van de CEO, ver weg 
van alle patiënten, illustreert die afstand op bij-
na pijnlijke wijze. Dat is historisch zo gegroeid. 
Dat zouden we nu anders doen. Er valt veel 
voor te zeggen om de directie dichter bij het 
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Wat hebben we  
vandaag geleerd? 

1.  Zet de juiste mensen aan tafel.  
Aan directiekant zijn de CEO, medisch 
en verpleegkundige directeur een  
logische keuze. Aan de patiëntenzijde 
begin je het best met medewerker- 
patiënten uit verschillende disciplines. 

2.  Zorg voor een strakke moderatie tijdens 
de lunch, maar steek minstens evenveel 
tijd in de empathische voor- en nazorg.

3.  Denk goed na over de locatie. In een 
gemoedelijk zaaltje praten mensen 
gemakkelijker, maar de vergaderzaal 
van de directie zegt dan weer ‘Ik ben be-
langrijk’ en ‘Deze meeting is belangrijk’.

ziekenhuis te zetten. Letterlijk en figuurlijk.”
“Er was vroeger ook een andere houding ten 
opzichte van kritiek. Patiënten zijn vandaag 
mondiger en kritischer. Veel meer patiënten 
vragen om hun dossier in te kijken. Ze rea-
geren ook vaker als iets hen niet helemaal 
bevallen is”, zegt prof. Van Eldere. “En we ge-
bruiken die informatie en feedback om steeds 
beter te doen. We kunnen er niets meer aan 
veranderen voor die individuele patiënt, maar 
we willen systeemfouten detecteren en die 
wegwerken”, vult prof. Decramer aan.

Geen ombudsdienst
Toch wil ‘Lunch met de CEO’ zeker geen twee-
de ombudsdienst zijn. Klachten of namen van 
artsen of verpleegkundigen komen niet aan 

bod. “Aan het verhaal dat dokter x twee uur 
te laat was, heeft niemand iets. Het is wel 
belangrijk te weten wat het met een patiënt 
doet om twee uur te moeten wachten. Of te 
horen hoe we die wachttijd misschien wat 
aangenamer zouden kunnen maken. Dat is 
het empathische luik van het verhaal, dat 
nog weleens verloren kan gaan in een grote 
organisatie”, legt Barbara Lommers uit. Daar-
om is het UZ Leuven ook met medewerker- 
patiënten begonnen. “Als je zelf twee uur 

hebt moeten wachten, ga je meedenken hoe 
je die wachttijd toch zo aangenaam mogelijk 
kan laten verlopen. Daarover gaat het.”

“De medewerker-patiënten konden zich via 
het intranet inschrijven voor de lunch. Heel 
snel waren er tien kandidaten. En ondertus-
sen is er een wachtlijst. De geselecteerde 
medewerker- patiënten waren elke keer re-
presentatief voor de mensen die in het UZ 
Leuven werken: een verpleegkundige, een 
informaticus, een schoonmaakster, een arts… 
Dat is een grote meerwaarde, want zo heeft 
iedereen een andere invalshoek. We nodigen 
maximaal zeven tot tien mensen uit. Als gast-
heren zitten er twee moderatoren en twee 
tot drie directieleden. De meest logische 
profielen naast de algemeen directeur zijn 

de medisch en verpleegkundig directeur”, 
zegt Lommers.

Over de locatie hebben ze het in het UZ Leu-
ven even getwijfeld. “Moet je dat doen in 
het hart van het ziekenhuis, in een zaal waar 
iedereen zich thuis voelt? Of doen we dat 
in de strakkere vergaderzaal in het adminis-
tratieve gebouw? Veel medewerkers komen 
alleen in dit gebouw om hun contract te  
tekenen, tijdskrediet aan te vragen… De 

meeste deelnemers zijn nog nooit in de 
vergaderzaal van de directie geweest”, legt 
Lommers uit. “Organisatieadviseurs hadden 
ons gezegd dat we het beter niet in deze 
vergaderzaal deden, omdat het afstand zou 
kunnen creëren. Maar ik ben blij dat we het 
wel gedaan hebben, want het wordt goed ge-
evalueerd door alle medewerker- patiënten. 
Zij vinden het fijn om hier ontvangen te wor-
den. Van bij de voorbereiding tot en met de 
nazorg besteden wij dan ook veel aandacht 
aan een goede en een veilige sfeer”, vertelt 
Vanhaecht.

Het UZ Leuven wil het effect van ‘Lunch met 
de CEO’ ook concreet maken, zowel voor 
patiënten als voor de organisatie. “Bij de 
medewerker-patiënten willen we onderzoek 

voeren naar de perceptie van de plaats van 
de patiënt in onze organisatie en de wijze 
waarop we met de patiënt omgaan”, vertelt 
hoofdarts Van Eldere. Kris Vanhaecht is er-
van overtuigd dat de patiënten na de lunch 
zeker geen negatiever beeld hebben van de 
organisatie. “Veel deelnemers worden na 
de lunch zelfs onze beste ambassadeurs. 
Samen dragen we onze visie ‘de patiënt 
centraal’ uit. Daarover gaat het”, besluit 
Marc Decramer. 
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“Als arts kan je niet aan de kant blijven 
staan”, zegt dr. Vicky Matthysen. Het is 
haar grootste motivatie om de functie van 
hoofdarts in het psychiatrisch ziekenhuis 
Stuivenberg (ZNA) op te nemen. Samen 
met de directie en collega’s van andere 
zorgdisciplines wil zij de vermaatschap-
pelijking op het terrein helpen realiseren.

Er lijkt de jongste jaren een nieuwe 
generatie hoofdartsen in de psychiatri-
sche ziekenhuizen op te staan. Staat die 
verjonging ook voor een andere aanpak, 
andere klemtonen?
Dr. Vicky Matthysen: Zeker. Veel hoofdart-
sen van vandaag zijn relatief jong. Vroeger 
was die functie meer iets voor op het einde 
van je loopbaan. Nu kiezen artsen actief 
om erin te stappen en leiding op te nemen 
in de veranderingsprocessen. Veel van mijn 
collega’s zijn veertigers en willen graag de 
vermaatschappelijking in goede banen hel-
pen leiden. Samen met het management 
en met de andere zorgdisciplines kiezen 
we voor verandering.

Vindt u het belangrijk om u te kunnen 
engageren als hoofdarts?
Heel belangrijk. Ik wil echt mijn steentje 
bijdragen. Het is een extra job die je erbij 
neemt. Want om voeling te houden met 
de praktijk, is het ook nodig om tegelijk 
deeltijds als psychiater aan de slag te blij-
ven in je organisatie. Maar als de goesting 
er is, dan neem je dat er graag bij. Ik wil 
het ziekenhuis helpen moderniseren en 
inspelen op de huidige zorgnoden. Dat ik 
die kans krijg, is mee te danken aan mijn 
collega’s die mij het mandaat gegeven 
hebben. Zonder hun steun zou ik deze 
opdracht niet opgenomen hebben.

Elke verandering gaat gepaard met weer-
stand en onzekerheid, maar u klinkt als 
een echte ‘believer’?
Als arts kan je niet aan de kant blijven 
staan. Vermaatschappelijking is een be-
weging waarin we moeten meestappen. 
We mogen dit veranderingstraject noch in-
houdelijk noch procesmatig overlaten aan 

DR. VICKY MATTHYSEN, HOOFDARTS IN PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS STUIVENBERG

“We mogen de veranderingen  
niet overlaten aan managers alleen”

managers alleen. Laat ons dat samen aan-
pakken. Artsen kunnen leider schap opne-
men met de focus op de doelstellingen van 
de persoon met een zorgnood enerzijds en 
het creëren van gezonde en rechtvaardi-
ge werkomstandigheden ander zijds. Het 
behoort immers al tot de dagdagelijk-
se taak van elke team psychiater om het 
behandelplan optimaal af te stemmen 
met de patiënt, rekening houdend met 
vaak complexe omgevingsfactoren, pa-
tiëntgebonden maar ook personeel- en 
organisatiegerelateerd. Waarom zouden 
we ook niet helpen bij het ontwikkelen en 
implementeren van een nieuwe, bredere 
visie? In een complementair team kan je 
mooie dingen realiseren.

Bestaansonzekerheid
Psychiatrische ziekenhuizen zijn in de 
GGZ-netwerken altijd de grootste partner. 
Op het eerste gezicht lijkt dat een comfor-
tabele positie, maar is dat ook altijd zo?
Neen. We worden te vaak gezien als de 
grote sponsor van alle veranderingen, 
terwijl dat veranderingsproces net in 
de psychiatrische ziekenhuizen veel be-
staansonzekerheid veroorzaakt. De rol 
van de ziekenhuizen verandert: minder 
bedden en meer alternatieve zorgvormen. 
De budgetten van de ‘bevroren bedden’ 
zijn voorlopig nog in het Budget Financi-
ele Middelen (BFM) gegarandeerd, maar 
blijft dat zo? Ook voor de samenwerking 
en afstemming tussen ziekenhuizen 
onderling en met belendende partners 
ontbreekt nog een financieel en juridisch 
kader. Veranderen geeft sowieso altijd on-
zekerheid. Na de zesde staatshervorming 
is er bovendien een nog grotere nood aan 
afstemming tussen de Vlaamse en fede-
rale overheid. Goede wil is er voldoende, 
maar dat volstaat niet in dergelijke com-
plexe en verstrekkende veranderings-
processen. Toch kiezen we desondanks 
voor de weg vooruit. Iedereen op het veld 
is het er immers over eens dat we de zorg 
dichter bij de patiënt moeten brengen. In 
alle opzichten.

HOOFDARTS GGZ

Dr. Vicky Matthysen: “We moeten de eerste 
lijn beter betrekken bij een opname. 
Idealiter is de eerste lijn ook casemanager 
tijdens de opname. Een gemeenschappelijk 
zorgdossier met duidelijke informatie en 
richtlijnen is daarbij noodzakelijk.”
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Naar verluidt neemt het aantal collo-
caties ondertussen wel toe. Hebt u daar-
voor een verklaring ?
De wachtlijsten in de ambulante GGZ zijn te 
lang. En wegens het stigma dat nog altijd 
heerst, wachten mensen ook heel lang om 
hun psychisch probleem te erkennen en om 
professionele hulp te zoeken. Mensen met 
een ernstige problematiek worden te vaak 
in crisis ongepland via een spoedgevallen-
dienst opgenomen, al dan niet met een 
dwangmaatregel. Gedwongen opnames 
gebeuren te vaak uit onmacht of om toch 
maar zeker te zijn van een onmiddellijke 
opname. Dat moeten we vermijden. Het 
druist in tegen het idee van de patiënt als 
sturende partner in zijn herstel. Het toe-
nemen van de collocaties is een van de 
pijnpunten die bloot komen te liggen door 
het veranderingsproces. Er zijn nieuwe 
zorgvormen nodig. Gemeenschaps gerichte 
oplossingen in de eerste lijn, zowel ambu-
lant als residentieel. Met community ba-
sed centra bijvoorbeeld, waar huisartsen, 
psychologen, sociaal werkers en andere 
dienst- of zorgverleners zonder wachttijd 
een eerste inschatting kunnen maken en 
zorg kunnen verlenen. Of met kleinschalige 
huizen met een 24/24 uur bestaffing die 
een alternatief bieden voor een ziekenhuis-
opname, bijvoorbeeld voor jonge mensen 
met een eerste psychose. Het Sotheriahuis 
in xx is daarvan een voorbeeld. Dat soort 
initiatieven ontstaan, maar een samenhan-
gende, getrapt zorgvisie en organisatie over 
de lijnen heen ontbreekt nog.

Zou de toename van het aantal collocaties 
er ook op kunnen wijzen dat de samen-
leving niet echt staat te juichen voor de 
vermaatschappelijking? Dat ze er niet 
klaar voor is?
Zeker. Er is nog te weinig ondersteuning 
voor het samenleven met mensen die an-
ders zijn. Het is een opdracht voor vele 
partners. Huisvestingsmaatschappijen 
kunnen meer woonondersteuning bieden. 
Mobiele teams kunnen nog meer aanwe-
zig en aanspreekbaar zijn in de gemeen-
schap. Ook de rol van de wijkagent dient 

te worden opgewaardeerd. Hij is immers 
een belangrijk aanspreekpunt in een wijk, 
zeker bij overlast. Dienstverlenende en 
zorgverlenende sectoren moeten meer en 
zichtbaarder samenwerken in wijk en stad.

Hoe ziet u de rol van een psychiatrisch 
ziekenhuis in relatie met de eerste lijn?
We moeten de eerste lijn beter betrekken 
bij een opname. Idealiter is de eerste lijn 
ook casemanager tijdens de opname. Een 
gemeenschappelijk zorgdossier met dui-
delijke informatie en richtlijnen is hierbij 
noodzakelijk. Huisartsen zijn vragende par-
tij voor een telefonische permanentie van 
psychiaters. Het zou een huisarts helpen 
om tijdig telefonisch overleg te hebben 
over casuïstiek. Ook het zorgoverleg wordt 
steeds meer georganiseerd op initiatief van 
de eerste lijn. Door een betere samenwer-
king kunnen we ongetwijfeld een deel van 
de heropnames vermijden. Kwaliteitsvolle 
geestelijke gezondheidszorg vereist ook ge-
zamenlijke richtlijnen voor de behandeling 
van bijvoorbeeld depressie of psychose. 
Een patiënt met een psychiatrische zorg-
vraag zou een vergelijkbare en kwaliteits-
volle zorg moeten krijgen, onafhankelijk 
van waar hij woont of verblijft. Elke patiënt 
met een psychische kwetsbaarheid zou ook 
een huisarts moeten hebben.

Hoe staat het ondertussen met het tekort 
aan psychiaters?
Ik heb het gevoel dat we de moeilijkste 
periode achter de rug hebben. Er stude-
ren weer meer psychiaters af. Allicht is 
de psychiatrie te lang onbekend en dus 
onbemind gebleven, terwijl het toch een 
bijzonder mooi beroep is. Het menselijk 
brein en de gedragswetenschappen zijn 
boeiende materie. De holistische aanpak 
in de geneeskunde spreekt jonge artsen 
weer meer aan. En die benadering is de 
psychiatrie op het lijf geschreven. Daar-
naast zijn er veel goede initiatieven die 
trachten in te gaan tegen taboes en stigma 
in de geestelijke gezondheidszorg. Wij 
leven in hoop, veel hoop…
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DR. LUC VAN LOOY OVER PATIëNTVEILIGHEID EN DE FUNCTIE ALS HOOFDARTS

“Taxonomie incidentenmeldingen 
levert waardevolle informatie  

voor meer kwaliteit”
Vijf ziekenhuizen zijn erin geslaagd om hun incidentge-
gevens op eenzelfde manier te catalogeren en te bunde-
len. “Hiermee bewijzen we dat het systeem van taxonomie 
en aggregatie werkt”, zegt dr. Luc Van Looy, lid van de 
werkgroep Patiëntveiligheid van de FOD Volksgezond-
heid en medisch directeur van de GZA ziekenhuizen. 
“Hoe meer ziekenhuizen hierbij aansluiten, hoe meer 
we uit die gegevens kunnen leren voor een nog betere 
patiëntveiligheid.”

“In 2006 ontwikkelde de FOD een contract rond patiëntvei-
ligheid voor de ziekenhuizen. Het betrof een vijfjarenplan 
waarbij de toetredende ziekenhuizen zich engageerden voor 
het instellen van een patiëntveiligheidsmanagementsys-
teem. De contractanten kregen een jaarlijkse toelage in 
hun BFM om dat te realiseren. Het was van bij de aanvang 
de afspraak om incidentmeldingen rond patiëntveiligheid 
te registeren en op uniforme wijze te catalogeren, zodat 
ze later zouden kunnen geaggregeerd worden om er iets 
uit te leren. Hiervoor is een taxonomie nodig: een classi-
ficatiesysteem met een vaste set van parameters. In zo’n 
systeem is er bijvoorbeeld een bepaalde klasse die het type 
incident benoemt: gaat het om een medicatiefout, agres-
sie, een procedurefout? Een andere klasse registreert de 
eventuele schade voor de patiënt in vijf niveaus: van geen 
schade tot en met het overlijden van de patiënt. Zo heb je 
een tiental klassen. Het voordeel van een taxonomie is dat 
iedereen over hetzelfde praat. Een ziekenhuis zal bijvoor-
beeld vaststellen dat 15% van zijn incidenten valincidenten 
zijn en dat 7% daarvan gepaard gaat met matige schade. 
Die gegevens kun je dan naast die van andere ziekenhuizen 
leggen en daaruit conclusies trekken. Je kan ook opvolgen 
of verbeteracties het gewenste resultaat hebben. In overleg 
met de ziekenhuizen koos de FOD-werkgroep bij de start 
als model voor de WHO-taxonomie (ICPS).”

“Ondertussen hebben, op enkele uitzonderingen na, alle 
ziekenhuizen een patiëntveiligheidscontract met de FOD 
afgesloten. Zij hebben ook allemaal een meldsysteem 
geïnstalleerd en classificeren hun incidenten volgens 
de WHO-taxonomie. Door de FOD-werkgroep werd een 
XML-model uitgewerkt om de geclassificeerde meldge-
gevens te exporteren, zodat zij kunnen worden geaggre-
geerd. Het pijnpunt is dat dit softwarematig nog maar in 
een aantal ziekenhuizen geïmplementeerd is.”

“De studie die we nu gedaan hebben, is een vrijwillige 
oefening met vijf ziekenhuizen over de hele keten van 
incidentmelding, taxonomie, export tot aggregatie van de 
data. We wilden onderzoeken of het systeem beantwoordt 

Dr. Luc Van Looy: “In welke processen worden de meeste incidenten 
gemeld? Waar situeren zich de grootste risico’s met schade voor de 
patiënt? Zijn er trends merkbaar over verloop van de tijd? We kunnen 
in detail opsporen waar verbetering mogelijk is en verbeteracties 
tussen de instellingen delen. Zo kunnen we samen sterker worden.”

HOOFDARTS AZ
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aan de doelstellingen die we bij de start vooropgestel-
den. De deelnemende ziekenhuizen zijn AZ Sint-Blasius, 
Hôpital CHU in Namen, AZ Groeninge, PZ Asster en GZA 
Ziekenhuizen. De data van drie willekeurige maanden uit 
2012 werden geanonimiseerd en in één centrale database 
verzameld. Met succes.”

Waardevolle informatie
“Als voldoende ziekenhuizen deelnemen, laat het model 
bijvoorbeeld toe om zwaartepunten te herkennen, trends 
op te sporen of nieuwe types meldingen te detecteren. In 
welke zorgzones situeren zich de incidenten met belangrijke 
schade? Wat is de impact op de organisatie zelf? Maar voor-
al belangrijk is te kijken naar de verbetermogelijkheden. 
Samen leren en verbeteren is het hoofdmotto. Met deze 
studie is de degelijkheid van het systeem aangetoond. Let 
wel, de huidige resultaten gaan over de bruikbaarheid 
van het model. Het aantal ingebrachte data is te beperkt 
om over patiëntveiligheid in de ziekenhuizen inhoudelijk 
conclusies ten gronde te trekken. Als ziekenhuis haal je 
hieruit waardevolle informatie over het eigen functioneren. 
De gegevens zijn geanonimiseerd, maar je krijgt je eigen 
resultaten tegenover de geaggregeerde resultaten van de 
deelnemende ziekenhuizen.”

“Natuurlijk zijn er sowieso verschillen tussen de zieken-
huizen. Het aantal meldingen verschilt. Hoe gezonder de 
meldcultuur, hoe groter het aantal meldingen, ook van 
bijna-incidenten. Veel actoren melden alleen een incident 
als er sprake is van effectieve schade. Nochtans kunnen we 
evenveel leren uit incidenten waar schade op het nippertje 
kon worden vermeden. Ook het type ziekenhuis bepaalt 
welk type incidenten er vaak voorkomen. Meldingen over 
valincidenten en medicatie-incidenten vind je bijvoorbeeld 
frequent in de meeste ziekenhuizen, terwijl agressiemel-
dingen vaker voorkomen in psychiatrische instellingen.”

Dr. Van Looy wil met de werkgroep Patiëntveiligheid van 
de FOD de taxonomie en het aggregeren van de data graag 
verankerd zien in de ziekenhuizen. Dat vergt een investering, 
niet alleen van de instellingen, maar ook overkoepelend. 
“Stel dat we erin slagen 50 ziekenhuizen mee te krijgen in 
dit project, dan heb je medewerkers nodig die dat opvolgen 
en verwerken. Een mogelijke oplossing biedt het federale 
project ‘healthdata.be’. Dat is een platform met nationale 
gegevens over gezondheidszorg. Als we onze gegevens 
hierin zouden kunnen integreren, dan hebben we een veilig 
en consistent platform voor onze aggregatie. Ziekenhuizen 
zouden dan kunnen inloggen om hun resultaten te zien. We 
gaan hierover het gesprek aan met de overheid.”

“De functie  
van hoofd arts  

kent enorme evolutie”

Dr. Luc Van Looy is hoofdarts van GZA Ziekenhuizen 
in Antwerpen. Hij ziet de jongste jaren een enorme 
evolutie van de functie.

“Het leven van een hoofdarts is niet meer wat het 
geweest is”, lacht dr. Van Looy. “De vorming van 
netwerken en de accreditering zijn goed voor zowat 
driekwart van mijn tijd. Tien jaar geleden was dat 
anders. Het concurrentiemodel maakt plaats voor 
het netwerkmodel. Jaren geleden al ontstond in 
het Antwerpse het Iridium Kankernetwerk. Dat 
functioneert prima. Toch is het vormen van een 
netwerk niet evident. In de ziekenhuizen leven ver-
schillende culturen en gewoontes. In een netwerk 
moeten die naar elkaar toegroeien. Niet om tot 
één grijze massa te komen, wel om een stevige 
gemeenschappelijke basis te vormen. Komt daarbij 
dat de ziekenhuiswetgeving dergelijke samenwer-
king tot op heden niet gestimuleerd heeft. Zo wordt 
bijvoorbeeld een arts in zijn stemgewicht bestraft 
wanneer hij in meerdere ziekenhuizen werkt. Dat is 
maar één voorbeeld en daarin komt hopelijk weldra 
verandering. De overheid is zich ervan bewust en 
zoekt oplossingen.”

Is het moeilijk om als hoofdarts de artsen mee te 
krijgen in de grote veranderingen? Dr. Van Looy: 
“Soms wel. Neem de accreditering: dat is een zéér 
goede zaak met veel positieve punten. Maar het 
lastige is dat die voordelen zich vooral situeren op 
het niveau van de patiënt, terwijl de inspanningen 
die moeten worden geleverd vooral gevoeld worden 
door de zorgverleners op de werkvloer. Dat zorgt 
voor weerstand. Zo moet bijvoorbeeld een chirurg 
vandaag flink wat meer tijd in administratie en 
checkings investeren. Dat komt de patiëntveiligheid 
ten goede. Maar voor een individuele chirurg is dat 
‘bureaucratie’. ‘Ik deed mijn werk vroeger toch 
ook goed?’ klinkt het dan vaak. En dat klopt ook 
meestal. Het is maar op het geaggregeerde niveau 
dat de voordelen blijken.”

“Wat de netwerken betreft, heb ik overleg met mijn 
collega-hoofdartsen van andere ziekenhuizen.  
Samen moeten we afspraken maken over gevoe-
lige kwesties zoals: wie gaat wat doen in de toe-
komst? Om hier uit te geraken moet elke hoofdarts 
het vertrouwen hebben in het eigen ziekenhuis.  
Bovendien moet je dit verhaal van samenwerking 
ingang kunnen doen vinden bij je eigen artsen. 
Velen begrijpen dat netwerken de toekomst zijn, 
maar als puntje bij paaltje komt, kijkt elke arts in 
de eerste plaats naar de eigen praktijk.”
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OPLEIDING

Prof. dr. Brigitte Velkeniers (UZ Brussel) 
is voorzitter van de Planningscommissie. 
De commissie maakt toekomstprognoses 
over het aantal nodige en beschikbare 
huisartsen en specialisten, en adviseert 
de FOD Volksgezondheid. “Tot voor kort 
konden we hiervoor enkel een beroep doen 
op het kadaster”, licht prof. Velkeniers 
toe. “Daarmee wisten we in theorie wel 
hoeveel artsen het beroep kunnen uit-
oefenen, maar we hadden geen zicht op 
de activiteitsgraad. Dankzij de PlanCAD 
beschikken we nu over meer gegevens, 
onder meer van het RIZIV en de Kruispunt-
bank. Zo weten we hoeveel artsen echt 
actief zijn, hoe de leeftijdspiramide in elke 
discipline eruit ziet, hoeveel artsen voltijds 
dan wel deeltijds werken, hoe de spreiding 
over deelsectoren en per arrondissement 
eruit ziet en hoe die cijfers door de jaren 
heen evolueren.”

“Het belang hiervan blijkt uit de cijfers. 
Tot nu gingen we ervan uit dat ons land 
in 2014 51.420 artsen telde. Met de verfij-
ning vandaag weten we dat 27% of maar 
liefst 13.794 artsen niet actief zijn. Van de 
73% of 37.626 artsen die wel actief zijn, 
werkt bovendien maar 71% in de curatieve 
sector. Veel artsen werken elders, bij-
voorbeeld in onderwijs, welzijn, openbare 
instellingen of de industrie. We dachten 
vroeger dat we erg veel artsen hadden, 
maar we zien nu dat de werkelijkheid ge-
nuanceerder is.”

Toekomstscenario
“Met die gegevens gaat de Plannings-
commissie aan de slag. Ons eerste werk 
was om een toekomstscenario te maken 
met als uitgangspunten de continuïteit 
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Prof. dr. Velkeniers: “Jonge studenten kiezen vandaag voor een opleiding van 
zes plus drie jaar in de huisartsgeneeskunde en zes plus vijf of zes jaar voor 
een opleiding tot specialist. We moeten er toch voor zorgen dat die jonge 
artsen na hun studies allemaal zinvol werk vinden, dat tegemoet komt aan 
de reële behoeften bij de bevolking.”
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PLANNINGSCOMMISSIE WERKT MET BETERE GEGEVENS DANKZIJ PLANCAD

“Aanbod medische zorg  
zo goed mogelijk afstemmen  

op de reële behoeften”

van de geobserveerde tendensen en een 
ongewijzigde situatie, de structuur van de 
gezondheidszorg inbegrepen. Dat is het 
basisscenario. Hiervoor bekijken we zowel 
het aanbod als de vraag met een stock and 
flow-model. Aan de aanbodzijde houden 
we rekening met het aantal actieven, de 
te verwachten uitstroom, het activiteits-
niveau, de instroom van jonge artsen maar 
ook van artsen uit het buitenland. Wat dat 
laatste betreft, zien we trouwens een grote 
toename. Aan de vraagzijde brengen we 
de behoeften van de bevolking in kaart, 
rekening houdend met de demografie, 
de groei van chronische aandoeningen, 
comorbiditeiten enzovoort. We kennen het 
aantal inschrijvingen voor de opleiding, 
we kennen de slaagpercentages, we kun-
nen prognoses maken over de verdeling 
over specialismen en over het percentage 
artsen dat zich effectief registreert bij de 
FOD Volksgezondheid. Op basis van die ge-
gevens maken we projecties: wat hebben 
we nodig aan medische zorg over vijf, tien 
of vijftien jaar? Hiervoor gebruiken we een 
mathematisch model. Met de resultaten 
kunnen we het beleid waar nodig bij sturen 
en bijvoorbeeld ook de artsenquota bepa-
len. We hebben die projecties gedaan voor 
29 artsenspecialismen.”
Op het terrein zien we al jaren een be-
weging naar steeds meer subspeciali-
satie, terwijl de toename aan chronische 
ziekten en comorbiditeiten net een meer 
generalistische aanpak vraagt. “Die ana-
lyse klopt”, bevestigt prof. Velkeniers. 
“Uit onze prognose blijkt dat een aantal 
quota opgetrokken moet worden: voor de 
huisartsen, de geriaters, de neurologen. 
Van andere disciplines dreigen we dan 
weer een overschot te hebben. Nefrolo-

gen vinden vandaag al moeilijk werk en 
ook de radiologen zijn met relatief veel.  
De Planningscommissie kan hierover 
alleen advies uitbrengen. Het is aan de 
federaal minister van Volksgezondheid 
om knopen door te hakken en quota te 
bepalen.” Quota bepalen is één ding, maar 
er moeten ook voldoende stageplaatsen 
beschikbaar zijn. “Ook dat is geen op-
dracht van de Planningscommissie”, ver-
duidelijkt prof. Velkeniers. “Hiervoor is de 
Hoge Raad van de FOD Volksgezondheid 
bevoegd. Al gebruikt de Hoge Raad uiter-
aard wel onze input.”

Verrassend
Heeft het verrijkte kadaster nog andere 
waardevolle informatie opgeleverd? “Toch 
wel”, zegt prof. Velkeniers. “Verrassend is 
onder meer de grote mobiliteit van art-
sen. Zowel van als naar België. Van de 
niet-actieve artsen hebben er 6.322 een 
residentie buiten België. Dat betekent dat 
wij hier mensen – Belgen en niet-Belgen –  
opleiden tot huisarts of specialist die daar-
na emigreren. Het gaat om meer dan 10%, 
wat toch veel is. Het is interessant om op 
te volgen hoe dat cijfer evolueert. Ook het 
aantal artsen dat buiten de curatieve sector 
aan de slag gaat, ligt hoger dan verwacht. 
Ook die mensen hebben een opleiding tot 
huisarts of specialist genoten. Hoe gaan 
we daarmee om?”

Ondertussen is bekend dat minister  
De Block de verdeelsleutel voor de art-
senquota over Vlaanderen en Wallonië op 
60/40 houdt. Dit tegen het advies van de 
Planningscommissie in, die een sleutel 
van 56,5/43,5 voorstelde. Prof. Velkeniers:  
“De Planningscommissie is louter advise-

rend, het is aan de minister om een beslis-
sing te nemen. De filter aan Franstalige kant 
heeft niet gewerkt, weten we. Bovendien 
blijft elke planning een prognose. Wij heb-
ben met relatief weinig mensen heel mooi 
werk verricht dat als basis kan dienen voor 
het beleid. En we gaan daar ook mee voort.”

“Onze volgende opdracht is het uitwerken 
van alternatieve scenario’s. Het basis-
scenario gaat uit van ongewijzigd beleid, 
maar we kunnen het beleid uiteraard 
bijsturen en onderzoeken welke scenario’s 
dan mogelijk worden. Met andere woorden: 
als we weten wat we nodig hebben en waar 
we naartoe willen, dan kunnen we onder-
zoeken hoe we die doelstellingen het best 
kunnen bereiken. Hoe beter we plannen, 
hoe beter voor de kwaliteit van de zorg 
en hoe meer we de onevenwichten tus-
sen vraag en aanbod kunnen opsporen en 
bijsturen. Jonge studenten kiezen vandaag 
voor een opleiding van zes plus drie jaar in 
de huisartsgeneeskunde en zes plus vijf of 
zes jaar voor een opleiding tot specialist. 
We moeten er toch voor zorgen dat die 
jonge artsen na hun studies allemaal zinvol 
werk vinden, dat tegemoet komt aan de 
reële behoeften bij de bevolking.”
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In 2022 mogen in België 1.320 artsen afstuderen. Dat heeft minister De Block onlangs beslist op advies 
van de Planningscommissie. Die onderbouwt haar advies met toekomstscenario’s die vraag en aanbod 
van medische zorg op elkaar afstemmen. Voor het eerst kon hiervoor een beroep worden gedaan op 
het ‘verrijkt kadaster’, wat leidde tot enkele verrassende vaststellingen. Zo blijken er heel wat minder 
artsen actief in ons land dan we vroeger dachten. Prof. dr. Brigitte Velkeniers geeft tekst en uitleg.
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GESPREK MET ASO IN DE NEUROLOGIE DR. LAURENS DOBBELS

“Steeds moeilijker om een goede  
algemeen neuroloog te blijven”

Dr. Laurens Dobbels is als ASO aan de 
slag in AZ Sint-Jan in Brugge. Daarnaast 
engageert hij zich als penningmeester 
van de in 2015 opgerichte assistenten-
vereniging voor neurologen Babinski vzw. 
“De vereniging is opgericht uit een be-
hoefte aan bijkomende opleiding”, legt 
dr. Dobbels uit. “Eerder al was er een 
Europese vereniging. In Vlaanderen zijn 
we klein begonnen in een huiskamer in 
Gent, maar ondertussen tellen we al een 
80-tal assistenten over heel Vlaanderen 
en van alle universiteiten. We organiseren 
lezingen en ontmoetingen, onder meer 
met de steun van de Vlaamse Vereniging 
voor Neurologie. Wij richten ons tot assis-
tenten en pas afgestudeerde neurologen.”

“Zelf heb ik aan de KULAK in Kortrijk en 
de KU Leuven gestudeerd. Ik zit nu in mijn 
vierde en voorlaatste jaar van mijn oplei-
ding tot neuroloog. De diversiteit van de 
neurologie sprak me sterk aan, net als de 
inwendige geneeskunde, die met uitster-
ven bedreigd lijkt door de toenemende 
specialisatie. Veel neurologen studeren af 
als algemeen neuroloog, maar ook in onze 
discipline zijn er volop evoluties bezig. Denk 
aan de acute therapieën in de beroerte-
zorg. Ook voor de opvang van de vergrijzing 
zullen wij mee moeten instaan.”

“Door alle ontwikkelingen naar meer 
subspecialisatie wordt het alsmaar moei-
lijker om een goede algemeen neuroloog 
te zijn en te blijven. Je moet je voortdu-
rend bijscholen: nieuwe inzichten, nieu-
we medicatie, nieuwe therapieën. Op het 
gebied van het Alzheimeronderzoek zijn 
er bijvoorbeeld veel ontwikkelingen en het 
is niet evident om op alle gebieden uit te 

blinken. Ook het RIZIV stuurt aan op meer 
vorming, bijvoorbeeld als voorwaarde om 
MS-medicatie te mogen voorschrijven of 
voor een trombectomie bij een acute CVA. 
Het aantal artsen dat die behandeling mag 
uitvoeren, wordt bewust beperkt.”

“Ik weet niet of dat een gunstige evolu-
tie is. De ontwikkeling in de richting van 
subspecialisatie botst met de nood aan 
algemeen inzicht. Als neuroloog word je 
dikwijls met complicaties geconfronteerd, 
bijvoorbeeld epilepsie. Daarom blijft het 
belangrijk om diverse disciplines binnen je 
vakgebied te blijven beheersen. Je kunt er 
natuurlijk altijd een collega bij halen, maar 
of dat altijd de kwaliteit ten goede komt?”

Interesse primeert
Hoe verklaart een jonge neuroloog het te-
kort aan artsen in zijn discipline? “Ik geloof 
alvast niet dat het financiële doorslaggevend 
is”, zegt dr. Laurens Dobbels. “Zoals bekend 
behoren wij tot het onderste kwart van de 
artsen als het op geld verdienen aankomt. 
De interesse primeert bij de keuze van stu-
denten, daarvan ben ik overtuigd. Maar ook 
de work-life balans speelt mee. Neurologen 
moeten relatief veel wachten doen en dat 
valt niet te onderschatten. Ja, bij neurolo-
gen leeft echt wel het gevoel dat ze harder 
moeten werken om minder te verdienen 
dan sommige andere disciplines. Dat leidt 
weleens tot frustratie. Neurologen kun-
nen in tegenstelling tot andere disciplines 
ook minder gemakkelijk een deel van hun 
opleiding in het buitenland doen. Toch is 
de belangstelling voor neurologie aan de 
universiteiten vrij groot, zeker in Leuven. 
Maar als het op stageplaatsen aankomt, 
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Dr. Laurens Dobbels: “De belangstelling 
voor neurologie aan de universiteiten is vrij 
groot, zeker in Leuven. Maar als het op sta-
geplaatsen aankomt, wordt het moeilijk.”

Neurologie is één van die disciplines met een artsentekort. Uit een rondvraag van Zorgnet-Icuro bij de  
ziekenhuizen blijken vacatures voor een neuroloog vaak meer dan twee jaar open te staan. Toch is er volgens 
arts-specialist in opleiding (ASO) dr. Laurens Dobbels geen gebrek aan interesse voor neurologie. Maar het 
aantal stageplaatsen is beperkt en sommige neurologen kiezen ook voor een wetenschappelijke loopbaan.



wordt het moeilijk. In het UZ Leuven waren 
er zestien kandidaten voor vier plaatsen. 
Voor de opleiding in klinische neurofysio-
logie kunnen de ASO’ers maar op enkele 
plaatsen in Vlaanderen terecht. Binnenkort 
komt de dubbele cohorte eraan en zal het 
tekort aan stageplaatsen nog nijpender zijn. 
Het opdrijven van het aantal stageplaatsen 
is geen oplossing. De ziekenhuizen moeten 
de assistenten ook goed kunnen opleiden. 
Veel centra zijn vragende partij voor ASO’s, 
maar de kwaliteit van de opleiding moet 
gemonitord worden. Minister De Block is 
dat naar verluidt ook van plan.”

“Veel collega’s werken vandaag maar vier 
vijfde meer, terwijl dat vroeger vaak meer 
dan voltijds was, met de zaterdagvoormid-
dag er nog bij. Dat wil zeggen dat je met vijf 
neurologen vandaag maar vier collega’s van 
gisteren vervangt. Die evolutie lijkt los te 
staan van het toenemend aantal vrouwelijke 
collega’s in de neurologie.” “De organisatie 
van ziekenhuizen in netwerken kan helpen. 
Alleen al voor de wachtdiensten is dat een 
goede zaak. In de regio Noord-West-Vlaan-
deren is er trouwens al een goede samen-
werking tussen de ziekenhuizen. Ook de 
mogelijkheid van een second opinion bin-
nen het eigen netwerk is een meerwaarde 
voor veel artsen, net als de ontwikkeling van 
subspecialisaties. Hoe sterker het netwerk 
van zorg ten voordele van de patiënt, hoe 
beter ook voor de maatschappij.”
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Ook in woonzorgcentra zijn huisartsen 
actief. Als Coördinerend en Raadgevend 
Arts (CRA) vormen zij een brug tussen 
hun collega-huisartsen en het woon-
zorgcentrum. Zo is dr. Sophie Tobback 
12 uur per week CRA in wzc Sint-Rafaël 
in Liedekerke. “Hier maak ik deel uit van 
een team en dat voelt goed”, klinkt het 
enthousiast.

“Ik heb de praktijk van een collega over-
genomen die CRA was in wzc Sint-Rafaël. 
Ze vonden in het woonzorgcentrum niet 
meteen een andere kandidaat, dus heb ik 
die functie ook maar overgenomen”, lacht 
dr. Sophie Tobback. “Toegegeven, ik heb 
even getwijfeld. Je moet er echt tijd voor 
maken. Bovendien moet je ook een bij-
komende opleiding volgen. Maar de oude-
renzorg heeft me altijd geboeid. Het is bij 
uitstek klinisch werk, niet te ingrijpend en 
je kunt mensen werkelijk helpen. Als CRA 
ben je een brug tussen huisartsen en het 
woonzorgcentrum. Soms moet je andere 
artsen wat coachen. Die rol is niet strikt 
gedefinieerd en is niet altijd gemakkelijk.”

“Bijzonder leuk vind ik de samenwerking 
in een woonzorgcentrum. Je werkt er als 
huisarts in een team met verpleegkun-
digen, bewoners en de directie. Je kunt 
die mensen ondersteunen in moeilijke 
kwesties als medicatie of de ziekenhuis-
bacterie. Wie in een woonzorgcentrum 
werkt, wordt met allerlei situaties gecon-
fronteerd. En in tegenstelling tot wat men 
vaak denkt, is het er niet allemaal kommer 
en kwel. Met een goed team kan je een 
dynamiek teweegbrengen en positiviteit 
brengen, zelfs in moeilijke omstandig-
heden. Samen nadenken over goede zorg 
voor mensen met dementie: het is niet 
simpel, maar in team weet je meer en 
kom je tot betere oplossingen. Als huisarts 
werk ik bijna altijd alleen, als CRA maak 
ik deel uit van een gezamenlijk project. 
Soms is de expertise van een huisarts 
echt nodig. Omgekeerd word ik door mijn 
ervaring als CRA ook sterker als huisarts. 
Je bestudeert good practices, je krijgt met 
andere contexten te maken, je leert de 
problematiek van oudere patiënten veel 
beter kennen. Daar kan je je voordeel mee 
doen in je eigen praktijk.”

Onafhankelijk
“Ik werk 12 uur per week als CRA. Dat 
is voldoende voor een voorziening met 
220 bewoners. Je kunt hiermee het werk 
voor de andere medewerkers een stuk 
verlichten. Dat is mijn eerste betrachting: 
de anderen ondersteunen. Ja, ik voel me 
echt deel van het team in wzc Sint-Rafaël. 
Dat is prettig. Al blijf ik tegelijk altijd met 
één voet buiten het woonzorgcentrum 
staan. Ik word door het RIZIV betaald en 
die onafhankelijke positie is goed. Over 
het opnamebeleid kan ik bijvoorbeeld een 
eigen standpunt innemen, net omdat ik 
niet in dienst ben.”

“Of er vaak aanleiding tot conflicten is 
tussen de CRA en het woonzorgcentrum? 
Neen. Soms moet je mensen wel op hun 
verantwoordelijkheid wijzen, ook huisart-
sen trouwens. Sommige huisartsen gaan 
er gemakkelijk vanuit dat ouderen in het 
woonzorgcentrum voldoende met zorg 
omringd zijn. Dan moet je als CRA op je 
strepen staan, zodat huisartsen genoeg 
tijd maken voor hun patiënten onder de 
bewoners. Ik leer de verpleegkundigen 
trouwens om aan de huisartsen de juiste 
vragen te stellen. Als CRA verwacht ik iets 
van de huisartsen, maar ik geef ze ook iets 
terug. Zo zal ik zoveel mogelijk vermijden 
dat ze speciaal naar het woonzorgcentrum 
moeten komen voor een voorschriftje.”

Rationeel en existentieel
Naast haar opdracht als CRA heeft  
dr. Sophie Tobback een eigen praktijk 
in Affligem. Op haar website lezen we:  
‘Ik ben een klassiek geschoolde huis-
arts die geconfronteerd werd met steeds 
toenemende psychologische en existen-
tiële vragen. Zoekend naar het gepaste 
antwoord, heb ik me bijgeschoold en is 
de tijd gekomen om het accent in mijn 
praktijk te verplaatsen onder de noemer: 
existentiële zorg voor rationele mensen.’ 
Dat vraagt om een woordje toelichting.  
Dr. Sophie Tobback: “Ik zie heel veel pa-
tiënten worstelen met psychologische, 
sociale en existentiële problemen. Zelf 
ben ik drie jaar geleden ook tegen mijn 
grenzen aangebotst. Ik heb me toen laten 

“Door mijn ervaring als CRA  
word ik sterker als huisarts”

SOPHIE TOBBACK, HUISARTS IN HET WOONZORGCENTRUM

CRA
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begeleiden bij een burn-out en achteraf heb ik zelf een bij-
komende opleiding gevolgd. In het woonzorgcentrum heb ik 
bovendien veel ervaring opgedaan met palliatieve zorg. Het 
is misschien zelfs mijn grootste meerwaarde. Overal zie je 
mensen met een depressie of met angsten. Massale ontslagen 
bij een groot bedrijf, zoals onlangs bij Caterpillar of bij ING, 
doen vragen rijzen bij mensen. Over de manier waarop we 
werken, over welvaart en welzijn, over de manier waarop we 
in het leven willen staan. Ik wil die vragen niet uit de weg gaan, 
weliswaar zonder pastoor te spelen. Vandaar: ‘existentiële zorg 
voor rationele mensen’. Als arts heb je nog enige autoriteit 
om mensen op de juiste weg te helpen. Een bezoek aan een 
psycholoog is dikwijls al een te hoge drempel. Een bezoek aan 
de huisarts heeft minder bijklank.”

“Patiënten stellen me steeds vaker vragen als: “Waarom werk 
ik zo hard? Hoe moet ik mijn kinderen opvoeden? Waarom 
ben ik angstig?” Hoe kunnen we die patiënten helpen? Als 
huisarts ben je altijd ook een beetje pastoor. Maar daarvoor 
zijn we niet opgeleid. Ik pleit er niet voor dat elke huisarts zich 
daarin bijschoolt. Het moet in je zitten. Wat ook zou helpen, 
is het delen van verhalen hierover. Getuigenissen van ande-
re mensen kunnen drempelverlagend werken en het taboe 
wegnemen. Zelf heb ik ook getuigd over mijn burn-out, zowel 
in Artsenkrant als in Het Laatste Nieuws. Ik heb daarop veel 
positieve reacties gekregen.”

“Dat de geestelijke gezondheidszorg een grotere plaats krijgt 
in de eerstelijnszorg, kan ik alleen maar toejuichen. Al is het 
maar omdat de tweede lijn verzadigd is. Psychologische zorg 
vergt veel tijd en dat is altijd het conflict: we hebben geen 
tijd. Ik wil me als arts bewust blijven waarmee ik bezig ben.  
Mijn grootvader was ook huisarts. Hij was een stoere eik die 
elke wind doorstond. Vandaag zie ik veel fragielere huisartsen, 
overbevraagd, nergens tijd voor… Zelf maak ik heldere keuzes. 
Ik neem voor elke patiënt minstens een half uur tijd. Gaat het 
over psychologische problemen, dan duurt een consultatie één 
of anderhalf uur. Dat is ook om mezelf te beschermen. Ik zou 
het niet aankunnen om elke tien minuten een andere patiënt 
te zien. Natuurlijk betaal ik daarvoor een prijs. Ook voor mijn 
engagement als CRA trouwens. Maar geld is niet wat mij drijft. 
Ik heb me daarvan losgemaakt. Voor we het weten worden we 
de slaaf van ons geld, en dat wil ik niet meer.”

“Als arts  
kan je overal terecht”

“Ik heb me altijd geëngageerd. Het is sterker dan me-
zelf. Ik heb een tijd stage gelopen in Chili, ik heb een jaar 
opleiding in Schotland gevolgd en ik heb anderhalf jaar 
zowat overal in de wereld gewerkt voor Artsen Zonder 
Grenzen. Een van mijn grote motivaties om arts te worden 
was trouwens het feit dat je als arts overal in de wereld 
terechtkunt. Dat vind ik een hele mooie gedachte. Al is 
geneeskunde uiteraard ook sterk cultureel bepaald. Als 
je in Afrika een bloedtransfusie voorstelt om je patiënt te 
helpen, bots je eerst op veel wantrouwen. Pas als ze geen 
andere uitweg zien, zullen ze je behandeling aanvaarden. 
De interactie met patiënten is cruciaal, de therapeutische 
relatie. Patiënten mogen zich geen nummer voelen. Zorg 
moet meer zijn dan het uitvoeren van zorgpaden en het 
doorlopen van handelingen. Een patiënt is geen formulier 
met tien vakjes die afgevinkt moeten worden: bloedwaar-
den oké, cholesterol oké… Zo werkt het niet.”
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NETWERKEN

De ontwikkeling van ziekenhuisnet-
werken laat uiteraard ook de artsen 
niet onberoerd. Na de fusiegolf van de 
voorbije decennia, worden bestaande 
maatschappen en associaties opnieuw in 
vraag gesteld. In sommige regio’s lopen 
artsen voorop in de nieuwe ontwikkelin-
gen, elders kijken ze nog even de kat uit 
de boom. Maar er is geen ontkomen aan, 
zegt juriste Rita Cuypers.

Rita Cuypers is als juriste gespecialiseerd 
in samenwerkingsverbanden onder art-
sen. Ze is ook directeur van de belangen-
vereniging voor artsen ASGB. “Vroeger 
groeiden associaties onder artsen orga-
nisch: van twee naar drie naar vier art-
sen door de jaren heen. Nu zijn er veel 
externe factoren die artsen als het ware 
‘dwingen’ tot meer samenwerking. De 
creatie van ziekenhuisnetwerken is zonder 
twijfel goed voor patiënten, ziekenhuizen, 
overheid én artsen. Voor artsen bieden 
grotere associaties voordelen: ze kunnen 
zich subspecialiseren, grote investeringen 
doen, minder van wacht zijn, de low-volu-
me pathologie concentreren, het financieel 
verlies van pathologieverschuiving com-
penseren… Maar die evoluties roepen ook 
vragen op. Tot nu was het de ongeschreven 
regel dat artsen die goed overeenkwamen 
een maatschap sloten. Sommige artsen-
groepen hebben zelfs niet gewacht op een 
samenwerking tussen hun ziekenhuizen 
om elkaar over de ziekenhuizen heen te 
vinden. Soms botste zo’n maatschap zelfs 
op verzet van de ziekenhuisdirectie. Van-
daag is de situatie anders. Ziekenhuizen 
moeten in netwerken samenwerken en 
dan is het eigenlijk aangeraden dat ook de 
artsen kiezen voor ‘logische’ maatschap-
pen die bij die ontwikkelingen aansluiten 
en regionale samenwerking stimuleren.”

“Ik zie een evolutie naar grotere maat-
schappen binnen grotere structuren 
over verschillende ziekenhuizen heen. 
Persoonlijk ben ik een voorstander van 
redelijk flexibele maatschappen: demo-
cratisch maar met de nodige soepelheid, 
zodat iedereen aan zijn trekken komt. De 

ARTSEN ZOEKEN NIEUWE PLAATS IN ZIEKENHUISNETWERKEN

“Nieuwe nomenclatuur  
kan veel discussies ontmijnen”

Rita Cuypers: “Sommige artsen zullen met pijn in het hart pathologie 
die ze altijd heel graag gedaan hebben, moeten overlaten aan collega’s. 
Dat zal tijd en veel overleg vragen in een open sfeer. Eventueel kan een 
overgangsperiode worden ingebouwd. Maar er zijn in elk geval goede 
financiële én juridische afspraken nodig.”
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sterken mogen de minder sterken niet op-
slokken. Dat is nooit een gezonde situatie. 
Niemand heeft er voordeel bij als iemand 
zich benadeeld voelt.”

“Een van de valkuilen is de verloning, 
zeker nu subspecialisaties belangrijker 
worden. Als de ene arts ingrepen uitvoert 
die een andere arts niet doet, dan moe-
ten hierover van in het begin duidelijke 
financiële afspraken worden gemaakt. 
In dat opzicht ben ik trouwens ook een 
voorstander van een hervorming van de 
nomenclatuur, ook intradisciplinair. In 
vele disciplines wordt de ene ingreep veel 
beter gehonoreerd dan de andere, zon-
der dat daarvoor altijd objectieve criteria 
aan te wijzen zijn. Je zult als arts in een 
maatschap maar gespecialiseerd zijn in de 
minst betaalde behandelingen of ingrepen. 
Of omgekeerd: welke arts met de best 
betaalde nomenclatuur zal zomaar bereid 
zijn om te delen met zijn collega’s binnen 
de maatschap die minder goed gehono-
reerde prestaties verrichten? Daarom is 
een herijking van de nomenclatuur een 
goede zaak, tenminste als hiervoor ob-
jectieve criteria gehanteerd worden zoals 
tijdsinvestering, risico, complexiteit, op-
leiding, duur, techniciteit enzovoort. Een 
billijke nomenclatuur kan veel moeilijke 
discussies ontmijnen. Het gezonde princi-
pe ‘loon naar werken’ wordt dan een stuk 
makkelijker te realiseren.”

“Het afstaan van pathologie aan colle-
ga’s binnen een maatschap zal trouwens 
al moeilijk genoeg zijn. En toch zal het 
moeten. Sommige artsen zullen met pijn 
in het hart pathologie die ze altijd heel 
graag gedaan hebben, moeten overlaten 
aan collega’s. Dat zal tijd en veel overleg 
vragen in een open sfeer. Eventueel kan 
een overgangsperiode worden ingebouwd. 
Maar er zijn in elk geval goede financië-
le én juridische afspraken nodig. Je kan 
zelfs een proefperiode afspreken, waarna 
een evaluatie volgt. Soms is dat nodig om 
de laatste twijfelaars over de streep te 
krijgen. In elke maatschap heb je trek-
kers en dwarsliggers. Soms zeggen die 

dwarsliggers dat expliciet, soms werken 
ze impliciet tegen, bijvoorbeeld door tel-
kens nieuwe bezwaren en drogredenen 
op tafel te leggen.”

Leven met verschillen
“Waar mensen samenwerken, zijn er al-
tijd verschillen. In een boekhoudkantoor 
met tien boekhouders verzet niet elke 
boekhouder evenveel werk voor hetzelfde 
loon. Mensen verschillen in aanpak en 
stijl. Je moet als lid van een team of een 
maatschap kunnen leven met die ver-
schillen. Zolang het geheel maar meer is 
dan de som van de individuen. En zolang 
je erop toeziet dat niemand er de kant-
jes van afloopt. Dat laatste is natuurlijk 
niet altijd objectiveerbaar. De tijd van de 
individuele arts in het ziekenhuis is hoe 
dan ook helemaal voorbij. Toch moet er 
ruimte blijven voor individuele keuzes. 
Artsen moeten er vrij voor kunnen kiezen 
om vier vijfde te werken en dan ook vier 
vijfde betaald te worden. Vroeger werd het 
vaak niet getolereerd dat een collega in 
een maatschap het kalmer aan wou doen. 
Dat is niet meer van deze tijd. Al zorgt het 
soms voor moeilijke discussies.”

“Op het niveau van de netwerken moet 
overigens ook nog een en ander uitge-
klaard worden. Netwerken ontstaan van-
daag zonder juridische of financiële struc-
tuur. Dat is geen gezonde situatie. Wordt 
hier geen mouw aan gepast, dan zal het 
netwerk als een kaartenhuisje in elkaar 
storten. Zelf denk ik dat de constructie van 
een superstructuur boven de ziekenhuizen 
in een netwerk noodzakelijk zal zijn om 
oeverloze discussies tussen de verschil-
lende ziekenhuizen over taakverdeling en 
financiële afspraken te vermijden. Wie 
zo’n overkoepelende structuur installeert, 
moet hiervoor beloond worden en niet 
bestraft met bijvoorbeeld een verplichte 
afbouw van bedden.”

“Ja, ik verwacht nog veel conflicten de 
komende maanden en jaren. Sommige 
bestaande grote maatschappen staan erg 

sterk en kunnen zich hier en daar tegen 
de ziekenhuizen keren. Of het kan net een 
positieve kracht zijn, die de samenwer-
king tussen ziekenhuizen faciliteert. In 
Noord-West-Vlaanderen en ook in Lim-
burg is zo onder impuls van de artsen een 
goede samenwerking tussen de zieken-
huizen gegroeid. Dat is sterk!”

“Of ik als jurist veel vragen krijg in deze 
tijden van verandering? Jazeker! Er zijn 
immers niet alleen de nieuwe uitdagingen, 
de ‘eerste fusiegolf’ is nog niet volledig 
verteerd. Er zijn nog altijd grote fusie-
ziekenhuizen waar de artsen binnen een 
discipline er niet in slagen nieuwe maat-
schappen te vormen over de campussen 
heen. Je ziet dus ontwikkelingen met alle 
snelheden: soms lopen artsen voor op hun 
ziekenhuizen, soms lopen ze hopeloos 
achterop en slagen ze er zelfs jaren na een 
fusie niet in om een nieuwe maatschap 
te vormen met hun collega’s. Dat heeft 
veel met cultuur te maken. Maar ook hier 
zou een herijking van de nomenclatuur 
werken.”

“Voor mij ligt daar de grote knoop: de 
nomen clatuur. Op vraag van de ASGB 
werkt professor Lieven Annemans aan een 
voorstel van methodiek voor een eerlijker 
nomenclatuur. Dat voorstel wordt bespro-
ken op een studiedag van het ASGB op  
1 december. Natuurlijk zullen niet alle 
artsen hiermee even blij zijn. De grootver-
dieners onder de specialisten zullen allicht 
wat moeten inleveren en dat is nooit prettig, 
maar zoals het vandaag loopt, kan niemand 
het systeem nog verdedigen. Het ongenoe-
gen over de nomenclatuur onder de artsen 
is dan ook groot. We mogen die moeilijke 
discussie niet langer uit de weg gaan.”
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Ga snel naar www.rodekruis.be/zorgverhaal en 
dien uw zorgverhaal in voor 31 december. We zijn 
benieuwd naar jullie bijdrage. Veel succes!

zorg
verhaal

v/h jaar

Doe mee en win €10.000
of ga voor de publieksprijs!

www.rodekruis.be/zorgverhaal
www.dagvandezorg.be

Rode Kruis-Vlaanderen en Dag van de Zorg organiseren in  
samenwerking met het Leuvens Instituut voor Gezondheids-
zorgbeleid voor de tweede keer op rij het ‘Zorgverhaal van het 
jaar’. Elke voorziening die deelneemt aan Dag van de Zorg 2017 
kan exclusief aan deze wedstrijd deelnemen. De laureaat wordt 
bekendgemaakt tijdens het Dag van de Zorgcongres en ontvangt 
een geldprijs van €10.000 om het project verder uit te bouwen.

Nieuw dit jaar is de publieksprijs van €2.500. Iedereen kan stem-
men via de website van Rode Kruis-Vlaanderen en bepaalt mee 
wie deze extra prijs wint.

We zijn opnieuw op zoek naar inspirerende verhalen van kleine 
en grote organisaties die zich elke dag met veel goesting inzetten 
om de beste zorg te bieden aan cliënt, patiënt of bewoner. Een 
structurele samenwerking met andere zorgactoren en een focus 
op innovatie zijn een extra troef. Het ‘Zorgverhaal van het jaar’ 
staat model voor kwaliteitsvolle zorg: doeltreffend en doelma-
tig, tijdig en veilig, met een meerwaarde voor de patiënt.

Aanbevelingen goed bestuur  
in welzijns- en zorgorganisaties

Goed bestuur staat al geruime tijd op de 
agenda van socialprofitondernemingen. 
Transparantie, rekenschap en verant-
woording afleggen zijn voor socialprofit-
ondernemingen minstens even belang-
rijk, zo niet belangrijker dan in reguliere 
ondernemingen en vormen de basis voor 
het vertrouwen van de stakeholders.  
Bestuurders zijn dan ook op zoek naar 
de meest slagkrachtige organisatie van 
hun bestuursorganen, hierin ondersteund 
door diverse op maat van de social profit 
vertaalde aanbevelingen goed bestuur en 
governancemodellen.

In het najaar van 2016 lanceerde Vlaams 
minister van Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin, Jo Vandeurzen, twee reeksen 
aanbevelingen voor het bestuur van or-
ganisaties in zorg en welzijn: een voor 
socialprofitorganisaties en een voor 
profitorganisaties. Deze aanbevelingen 
bouwen verder op de verzamelde exper-
tise rond het thema, binnen en buiten de 
social profit, en werden ook getoetst bij 
werkgeversorganisaties in zorg en welzijn 
en de Koning Boudewijnstichting.
De Koning Boudewijnstichting biedt ook in 
samenwerking met Verso en UNIPSO een 

concreet, praktisch en kwaliteitsvol zelf-
evaluatie-instrument aan. Elke social-
profitonderneming kan het instrument 
online invullen en een rapport op maat 
van de onderneming genereren. Het in-
strument is bedoeld om over het bestuur 
in de organisatie te reflecteren, het te 
bespreken, te evalueren en eventueel bij 
te sturen. Het is ook een ideale manier 
om zich te benchmarken ten opzichte van 
andere organisaties.

De aanbevelingen zijn terug te vinden op de 
website www.vlaanderen.be bij publicaties.
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