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06 Goed bestuur in tijden van verandering 
14 Ethisch advies over rechtvaardige keuzes in de gezondheidszorg
18 Hoe generatie-intelligent is uw vrijwilligersbeleid?

Het Lezerscollectief en het positieve 
effect van leesgroepen op senioren:
“Je moet geen veellezer zijn om van  
samen lezen te genieten”
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EDITORIAAL

Kiezen kan ook  
winnen zijn

De dagen zijn op hun kortst. Kerstmis en 
Nieuwjaar komen eraan. Straks wensen 
we elkaar naar goede traditie een gelukkig 
Nieuwjaar en bovenal een goede gezondheid. 
“Want dat is toch het allerbelangrijkste!”  
En dan heffen we instemmend het glas en 
klinken we op elkaars gezondheid. Gezond-
heid is immers ons hoogste goed.

Toch staat de gezondheidszorg onder toe-
nemende druk. De mogelijkheden zijn groot, 
de middelen beperkt. Dat spanningsveld 
verplicht ons om moeilijke keuzes te maken: 
op politiek niveau, in de zorgvoorzieningen 
en zelfs in de zorg relatie met individuele 
patiënten of bewoners.

Beleid voeren is nu eenmaal keuzes maken. 
Een rechtvaardig beleid steunt op recht-
vaardige keuzes. Maar wat betekent dat 
voor de gezondheidszorg? Betekent het dat 
mensen een recht hebben op gezondheids-
zorg? Dat we een collectieve plicht hebben 
om gelijke toegang tot gezondheidszorg te 
voorzien voor iedereen? En zo ja, waarom? 
Waarom zijn onze behoeften op het vlak 
van gezondheidszorg zó belangrijk dat ze 
speciale bescherming verdienen? En als 
we dan gelijkheid nastreven, hoeveel ge-
lijkheid en wat voor soort gelijkheid moet 
dat dan zijn? Welke ongelijkheden in ge-
zondheid of gezondheidszorg zijn ethisch 
aanvaardbaar? Wat moeten we solidair 
financieren en wat niet? En hoe kunnen we 
de lasten verdelen? In welke mate speelt 
persoonlijke verantwoordelijkheid een rol? 
En wat vraagt de rechtvaardigheid van ons 
wanneer het gaat over chronische zorg?

Die vragen zijn meer dan ooit pertinent. 
Meer dan louter politieke keuzes zijn 
het maatschappelijke kwesties die niet 
waarden vrij zijn. Het is belangrijk om 
dat te beseffen. Elke keuze wordt mee 
bepaald door uitgesproken of onuit-
gesproken waarden. Ook op het niveau 
van de ziekenhuizen, de woonzorgcen-
tra of de organisaties voor geestelijke  
gezondheidszorg. Elke directeur van een 
organisatie ervaart het toenemende span-
ningsveld tussen kwaliteit, betaalbaarheid 
en solidariteit. Die drie kerndimensies 
van onze gezondheidszorg zijn soms 
moeilijk te verzoenen. Hoe kunnen we 
de betaalbaarheid garanderen zonder de 
solidariteit te veel onder druk te zetten?  
Hoe kunnen we kwaliteit blijven bieden 
zonder de betaalbaarheid in het gedrang 
te brengen? Moeten we besparen op kwali-
teit? Nog meer beroep doen op solidariteit? 
Of boeten we in op betaalbaarheid?

Het zijn erg concrete vragen waarmee elke 
verantwoordelijke in elke zorgvoorziening 
vandaag worstelt. Zorgnet-Icuro pleit voor 
rechtvaardige keuzes en reikt beleidsma-
kers, voorzieningen en hulpverleners hier 
ook concrete handvatten voor aan met zijn 
ethisch advies ‘Rechtvaardige keuzes in 
de gezondheidszorg’ (zie p.14-16).

Kiezen is verliezen, luidt het gezegde. 
Maar daar leggen wij ons niet bij neer.  
Ons antwoord luidt dat kiezen ook winnen 
kan zijn, wanneer onze keuzes onze waar-
den versterken.

Ik wens u allen een prettige Kerst, een 
gelukkig Nieuwjaar en bovenal een goede 
gezondheid. Want dat blijft toch het aller-
belangrijkste. Voor elk van ons.

Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder
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KORT

Laat je  inspireren op het kwaliteits
congres van ZorgnetIcuro en doe de 
‘quality & safety’vonk verder overslaan 
naar alle professionals in je organisatie!

Het werken aan kwaliteitsvolle en veilige 
zorg nam de voorbije jaren een enorme 
vlucht. De kennis hoe je de zorg veiliger 
en efficiënter kan maken is gelukkig vlot 
be schikbaar. Veel organisaties worstel-
en echter om die inzichten op een goede 
manier te vertalen naar de professio nals 
en te implementeren in de praktijk. Katleen 
Valtin, stafmedewerker Q&S Zorgnet -
Icuro: “Vragen die daarbij vaak naar boven  
komen zijn: Waarom zijn professionals 
zo moeilijk te bewegen richting échte ge-
dragsverandering? Welke zijn hiervan de 
onderliggende belemmerende, maar ook 
de faciliterende, factoren? Hoe komt het 
dat de vertaalslag van vorming en training 
onvoldoende duurzaam raakt ingebed in 
onze werkwijze? Wat is de snelste weg 
naar innovatie en creativiteit?”

Tegelijkertijd is er de internationale ver-
schuiving richting quadruple aim. Hierbij 
wordt een vierde dimensie (zorg voor 
de professional) gekoppeld aan de wel-
gekende triple aim (verbeteren van de 

Kunnen bewoners van woonzorgcentra in alle vrijheid en vertrouwen hun gender- 
en seksuele identiteit beleven en bekendmaken? Hoe ontwikkel je een intern 
diversiteitsbeleid hierrond? Zijn er tools om dit in het woonzorgcentrum bespreekbaar 
te maken? Deze en vele andere vragen komen aan bod op de studiedag ‘Tachtig tinten. 
Genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra’ op 19 januari 2017 (VAC Gent). 
Meer info en inschrijvingen op www.zorg-en-gezondheid.be/tachtigtinten.

FedOS is een van de verscheidene 
ouderenorganisaties in dit land, en lid van 
de Vlaamse Ouderenraad. Cultuur staat hoog 
op de agenda binnen de ouderenorganisatie. 
Zij zouden graag de schilderwerken 
van de leden uitstallen in verschillende 
ziekenhuizen. FedOS zorgt zelf voor 
de materiële ondersteuning. Kunnen jullie 
gangen nog opgefleurd worden en hebben 
jullie zin om mee te werken aan dergelijk 
initiatief?

Neem contact met FedOS via:
info@fedos.be.

 ‘KwaliteitsVONKcongres’

Oproep FedOS:  
kunstwerken  
in het ziekenhuis

Studiedag ‘Tachtig tinten.  
Genderidentiteit en seksuele  
diversiteit in woonzorgcentra.’

Brussel, 27 januari 2017

patiëntentevredenheid, gezondheid op 
populatieniveau en kostenefficiëntie). Die 
visie op zorg legt meer nadruk op veran-
dering vanuit een integraal perspectief. 
Daarbij is er aandacht voor (medische) in-
novatie, governance én de mens achter de 
patiënt. Zo ook groeit de eensgezindheid 
dat het gedrag en de interactie tussen 
(groepen) mensen, maar ook met het sys-
teem (de organisatiecultuur), de factoren 
zijn die in grote mate het succes van een 
verbeterproject bepalen.

Prof. dr. Dominique Vandijck, directeur 
Q&S Zorgnet-Icuro: “Tijdens de vorige 
edities van het kwaliteitscongres vorm-
den het ontwikkelen van en het werken 
met kwaliteitsindicatoren als essentiële 
randvoorwaarden om tot meetbare en 
aantoonbare kwaliteitsverbetering te 
komen, de rode draad doorheen het pro-
gramma. In deze 6de editie willen we een 
volgende stap nemen en het belang van 
een stimulerende organisatiecultuur en 
de betrokkenheid van de professionals in 
het verder uitbouwen van een duurzaam 
en integraal kwaliteitsbeleid in de kijker 
te zetten. Via diverse inspirerende getui-
genissen, keynote-sprekers, focussessies, 
best practices en een paneldebat krijg je 

handvatten aangereikt waarmee je in de 
eigen organisatie meteen mee aan de 
slag kan”. Op die manier kan je bij het 
uitrollen van kwaliteitsprojecten inspelen 
op de bovenvermelde trends en verder de 
shift maken van meetbare naar een meer 
merkbare kwaliteitsverbetering.

Het programma van het KwaliteitsVONK
congres en mogelijkheid tot online 
inschrijving vind je terug op:
www.zorgneticuro.be\vorming\onzeoplei-
dingen. 
Snel inschrijven is de boodschap, 
het aantal plaatsen is beperkt! 

Meer info: katleen.valtin@zorgneticuro,  
0479 90 32 45.

Wil je op de hoogte blijven van wat zich afspeelt in 
de gezondheidszorg? Schrijf je in op onze wekelijkse 
nieuwsbrief via: communicatie@zorgneticuro.be of 
onze website en volg ons op Facebook en Twitter 
@ZorgnetIcuro.

Schrijf je in  
op onze  
nieuwsbrief
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Geestig Gezond Sporten wil een antwoord 
bieden voor jongeren met psychische kwets-
baarheden die de weg naar de sportclub 
niet meer vinden of niet kunnen beantwoor-
den aan de hoge verwachtingen. Centrum 
voor Geestelijke Gezondheidszorg Passant,  
Sporta, Psylos en G-sport Vlaanderen slaan 
de handen in elkaar en starten met de 
steun van het rode neuzenfonds het project  
Geestig Gezond Sporten om het veelal 
verborgen probleem onder de aandacht 
te brengen. 

Ervaringen gezocht voor Geestig Gezond Sporten

Passant is momenteel op zoek naar men-
sen die ervaringen en knelpunten willen 
delen. Ken je goede voorbeelden van clubs 
die ruimte proberen te maken voor deze 
kwetsbare groep jongeren? Aarzel dan niet 
om contact op te nemen via:
david.bruyninckx@passant.be.

De gespecialiseerde revalidatiezorg krijgt 
relatief weinig aandacht. Toch is revali-
datie uitermate belangrijk voor heel wat 
patiënten. Zowel aangeboren, verworven 
als chronisch evolutieve aandoeningen 
behoren tot het domein van de revalidatie-
geneeskunde. Denk bijvoorbeeld aan  
patiënten – kinderen, jongeren en volwas-
senen – met neurologische aandoeningen 
als MS en ALS, aan traumata ten gevolge 
van val en ongeval, aan orthopedische 
ingrepen of chronische ziekten als kan-
ker, eetstoornissen of longaandoeningen.

Samenwerking Vlaams Patiëntenplatform
Zorgnet-Icuro pleit voor een optimaal toe-
gankelijke revalidatiezorg en werkt hierbij 
voort op een studie van het Federaal Kennis-
centrum voor de Gezondheidszorg, die een 

MUSCULOSKELETALE EN NEUROLOGISCHE REVALIDATIEGENEESKUNDE IN VLAANDEREN

De toekomst van de revalidatiegeneeskunde

Musculoskeletale en neurologische  
revalidatiegeneeskunde  
in Vlaanderen

Ontwerp van normen voor de functie, het zorgprogramma en  
het gespecialiseerde zorgprogramma

onderscheid maakt tussen basiszorg, ge-
specialiseerde revalidatie en zeer complexe 
zorg. Het vertrekpunt voor Zorgnet-Icuro is 
altijd de specifieke behoefte van de pa tiënt. 
Een uniform patiëntenclassificatiesysteem 
(PCS) kan hierbij helpen. Samen met het 
Vlaams Patiëntenplatform wil Zorgnet-Icuro 
ook onderzoeken of een levensdoelen- of 
levensplan-instrument ontwikkeld kan wor-
den, dat inspeelt op de individuele noden en 
doelstellingen van een patiënt.

Je kan de publicatie Musculoskeletale en 
neurologische revalidatiegeneeskunde in 
Vlaanderen. Ontwerp van normen voor de 
functie, het zorgprogramma en het gespe-
cialiseerde zorgprogramma downloaden 
op www.zorgneticuro.be\publicaties.
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GEZOCHT

De hervorming van de ziekenhuisfinanciering en de vorming 
van netwerken focust in de eerste plaats op de acute zorg. 
Minder aandacht gaat naar de revalidatiegeneeskunde. Toch 
is ook die volop in transitie, nu de zesde staatshervorming de 
bevoegdheid naar Vlaanderen overhevelt. ZorgnetIcuro wil de 
revalidatie geneeskunde in de ziekenhuizen zichtbaarder maken 
en ontwikkelde samen met de sector een toekomstplan met een 
ontwerp van normen voor de functie, het zorg programma en het 
gespecialiseerde zorgprogramma.
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INTERVIEW MET SECRETARIS-GENERAAL KARINE MOYKENS VAN HET DEPARTEMENT WVG

“Goed bestuur meer dan ooit  
belangrijk in tijden van verandering”

GOVERNANCE

‘To be or not to be, een kwestie van goed 
bestuur.’ Onder die Shakespeareaanse 
titel vonden de voorbije weken drie 
druk bijgewoonde studieavonden plaats 
voor zorg en welzijnsvoorzieningen. 
Op de bijeenkomsten stelde de Vlaamse 
overheid haar ‘Aanbevelingen voor 
goed bestuur voor welzijns en zorg
organisaties’ voor, met de steun van de 
werkgevers organisaties en de Koning 
Boudewijnstichting. Secretarisgeneraal  
Karine Moykens van het Departement  
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin leidde 
de avonden in goede banen. Wij gingen 
achteraf met haar praten.

“Goed bestuur is geen nieuw thema 
in de zorg- en welzijnssector”, vertelt  
Karine Moykens. “Je kunt niet beweren dat 
er tot nu slecht bestuurd is. Zowel in de 
profit- als in de non-profitsector bestaan 
al enige tijd codes en afspraken over good 
governance. Caritas nam initiatieven, maar 
ook de Koning Boudewijnstichting en ande-
re organisaties. Zowel in de gehandicapten-
zorg als in de ouderenzorg en de zieken-
huizen bestaan al geruime tijd specifieke 
richtlijnen. Onderzoek van het Steunpunt 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin beves-
tigt dat goed bestuur als thema leeft in de 
sector. Tegelijk toont het onderzoek dat 
een aantal aspecten van goed bestuur tot 
nu onderbelicht zijn gebleven. Er zijn dus 
nog voldoende uitdagingen. Ik denk onder 
meer aan transparantie, belangenconflict-
regeling en het betrekken van de stakehol-
ders bij het beleid. Met de diverse sectoren 
en met de koepelorganisaties hebben we  
bekeken hoe we organisaties kunnen 
helpen om verdere stappen in de goede 
richting te zetten. Dat overleg heeft onder 
meer duidelijk gemaakt dat het werkveld 
van de overheid geen nieuwe dwingende 
regelgeving of normen verwacht, maar 
wel advies en ondersteuning. Het is in die 
context dat je de aanbevelingen moet zien.”

Ingrijpende veranderingen
“Dat de aanbevelingen voor goed bestuur net 
nu voorgesteld worden, is geen toeval. In alle 
sectoren vinden gigantische veranderingen 

plaats. Ziekenhuizen gaan samenwerken 
in netwerken en krijgen een nieuwe in-
frastructuurfinanciering. In de gehandi-
captenzorg voeren we de persoonsvolgende 
financiering in, op termijn wordt ook in de 
ouderenzorg een nieuwe financiering geïn-
troduceerd. In de geestelijke gezondheids-
zorg is de vermaatschappelijking volop 
bezig, met meer nadruk op thuiszorg en 
ambulante zorg. In alle sectoren neemt de 
marktwerking toe. Het gaat om ingrijpen-
de veranderingen die van elke organisatie 
strategische keuzes veronderstellen met 
een impact op langere termijn. Daarom is  
goed bestuur meer dan ooit nood zakelijk. 
Op alle niveaus: in de directies, in de raden 
van bestuur en in de algemene vergade-
ringen. Elk niveau heeft zijn opdracht en 
zijn verantwoordelijkheden. Duidelijke af-
spraken hierover zijn nodig. Maar bovenal 
zijn ook de juiste mensen nodig aan het 
stuur van onze organisaties. Zij moeten de 
voorzieningen door de vele veranderingen 
leiden.”

“Onze aanbevelingen bouwen voort op 
het werk dat de koepels, de werkgevers-
organisaties, de Koning Boudewijn-
stichting, Guberna en Hefboom al verricht 
hebben. Meer zelfs, de adviezen zijn in 
samenspraak met die organisaties én met 
tal van andere experten ontwikkeld. Tijdens 
dat overleg is gebleken dat we het best ook 
rekening houden met de verschillen tussen 
profit en non-profit. Er gelden immers 
andere wettelijke regels op bestuurlijk 
niveau. Daarom hebben we twee versies 
van de aanbevelingen ontwikkeld, maar de 
geest en de visie zijn dezelfde.”

Zelfevaluatie
“We wilden van de aanbevelingen praktische 
instrumenten maken. Daarom beperken we 
ons niet tot één zinnetje, maar geven we 
meer duiding en tips. Natuurlijk hebben veel 
bestuurders al jaren ervaring, maar af en 
toe moet er ook nieuw bloed aangetrokken 
worden. Ook die minder ervaren mensen 
willen we met de aanbevelingen de nodige 
achtergrond geven. Zij moeten immers zo 
snel mogelijk mee in het verhaal.”

“Ondertussen hebben we drie studie-
avonden georganiseerd voor alle sectoren. 
De opkomst was bijzonder groot. Tijdens 
de bijeenkomsten zijn ook een aantal 
voorzieningen in een panelgesprek aan 
het woord gekomen om te vertellen hoe 
zij goed bestuur in de praktijk brengen, 
maar evengoed waar zij nog werk aan 
de winkel zien (zie het artikel op p. 8-9). 
Het is belangrijk dat organisaties ervarin-
gen en tips met elkaar delen. Ten slotte 
werd een online zelfevaluatie- instrument 
voorgesteld, ontwikkeld door Verso en de 
Koning Boudewijnstichting.”

“Met de zelfevaluatie kunnen bestuurders 
en directieleden kijken waar ze vandaag 
staan. Het invullen ervan biedt een mooi 
kader voor een intern debat hierover. Wat 
loopt er goed in de organisatie? Welke 
hiaten moeten eventueel nog aangepakt 
worden? Zit iedereen hierover op dezelfde 
lijn? Dat soort strategische discussies is 
gezond voor een organisatie die voor be-
langrijke keuzes staat. Daarnaast kan het 
zelfevaluatie-instrument ook een bench-
marking geven van de eigen organisatie. 
Dat zal uiteraard anoniem gebeuren. En 
het kan alleen als er per sector voldoende 
voorzieningen de zelfevaluatie maken. 
Laat dat meteen een oproep zijn aan alle 
organisaties om de oefening eens te doen: 
je wint er niet alleen zelf bij, je helpt er 
ook collega’s mee.”

Uit het onderzoek van het Steunpunt 
WVG bleek dat er vooral op het gebied 
van transparantie en het betrekken van de 
stakeholders nog werk aan de winkel is. 
Werd dat bevestigd op de studieavonden? 
Karine Moykens: “Jazeker. De mensen 
in de zaal konden met rode en groene 
kaartjes aangeven hoe ze zichzelf scoren 
op verschillende thema’s. Het besef dat 
transparantie en betrokkenheid enorm 
belangrijk zijn, leeft sterk. De organisaties 
zijn ook vast van plan om dat aan te pak-
ken. Het sociaal ondernemerschap krijgt 
met alle veranderingen een enorme boost, 
maar het stelt tegelijk nieuwe eisen.”



7   |   december 2016

Karine Moykens: “Het besef dat transparantie en betrokkenheid enorm 
belangrijk zijn, leeft sterk. De organisaties zijn ook vast van plan om dat 

aan te pakken. Het sociaal ondernemerschap krijgt met alle  
veranderingen een enorme boost, maar het stelt tegelijk nieuwe eisen.”

Gezond verstand
“Wat ik zelf onthouden heb uit de discus-
sies tijdens de studieavonden? Ten eerste 
de grote opkomst en betrokkenheid. Het 
thema leeft enorm, over alle sectoren 
heen. De interactie kwam vlot op gang, 
zonder schroom over wat lukt en wat 
niet lukt. Wat ook opviel, waren de reële 
verschillen tussen profit en non-profit 
en tussen grote en kleine organisaties, 
ongeacht de rechtsvorm. Bijvoorbeeld wat 
het aanstellen van bestuurders betreft. In 
een woonzorgcentrum als familiebedrijf 
bijvoorbeeld is er vaak weinig verschil 
tussen algemene vergadering, raad van 
bestuur en directie. Dat is logisch, maar 
het geeft een andere dynamiek aan een 
organisatie. Onze aanbevelingen gelden 
voor alle organisaties, maar je kunt van 
een kleinschalige kinderopvang niet de-
zelfde structuren en afspraken verwachten 
als van een groot ziekenhuis. Interpretatie 
en differentiatie moeten kunnen: laat het 
gezond verstand spreken.”

“Wat ik ook onthoud, is de grote en vrij al-
gemene bekommernis bij organisaties om 
goede, vrijwillige bestuurders te vinden. 
Hiervoor is een databank opgericht met 
mensen die actief willen zijn als vrijwilliger 
in de zorg- en welzijnssector en hun exper-
tise willen delen. Want je kunt organisaties 
dan wel aanbevelen om geregeld nieuw 
bloed aan te trekken, je moet die mensen 
natuurlijk ook vinden.” “Ten slotte waren 
wij erg blij met het engagement van de 
diverse werkgeversorganisaties. Ook zij 
waren telkens aanwezig op de informatie-
avonden. Dat wijst op het grote draagvlak 
voor deze aanbevelingen. De koepels on-
dertekenden ook symbolisch de aanbe-
velingen, wat nog eens benadrukt dat ze 
niet van bovenaf worden opgelegd, maar 
mee vanuit het werkveld zijn ontstaan.”

De ‘Aanbevelingen voor goed bestuur in 
welzijns- en zorgorganisaties’: 
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/
detail/aanbevelingen-goed- bestuur-in-
welzijns-en-zorgorganisaties-social-
profitorganisaties
Het zelfevaluatie-instrument voor goed 
bestuur: https://goedbestuur.be/
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“Als we ons verhaal van kwaliteit en au
thenticiteit willen blijven waar maken 
en ons willen blijven onderscheiden 
van commerciële spelers, dan moeten 
we kritisch zijn voor onszelf en verder 
werk maken van goed bestuur”, vertelt  
Marc Voets, directeur van wzc De Voor
zienigheid in Bocholt. Hij was een van de 
inspirerende sprekers tijdens de studie
avonden ‘To be or not to be, een kwestie 
van goed bestuur’. “Wat mij betreft mogen 
de aanbevelingen van de Vlaamse over
heid nog wat verder gaan.”

Wzc De Voorzienigheid is een van de acht 
Limburgse woonzorgcentra die zich ver-
enigd hebben in vzw Integro. Op termijn 
zullen de woonzorgcentra fusioneren en 
samen 850 woongelegenheden, 300 as-
sistentiewoningen, dagverzorging en kort-
verblijf aanbieden. Marc Voets is overtuigd 
voorstander van meer samenwerking en 
professionalisering. “Ik geloof heel sterk in 
schaalvergroting in onze sector. We zullen 
onze krachten, kennis en middelen meer 
moeten bundelen. Als we echt werk wil-
len maken van goed bestuur, moeten we 
toegeven dat de tijd van eenmans directies 
voorbij is”, stelt hij duidelijk.

“Ik ben dus heel blij met de aanbevelingen 
en de checklist van de Vlaamse overheid en 
de Koning Boudewijnstichting, en de zelf-
test op www.goedbestuur.be. Maar voor mij 
moeten we niet alleen werken aan trans-
parantie, verantwoording, betrokkenheid 
en een formele bevoegdheids afbakening 
tussen de algemene vergadering, raad van 
bestuur en directie. We moeten ook ons-
zelf in vraag stellen en onze werking meer 
afstemmen op het landschap van morgen. 
Schaalvergroting en meer professionali-
sering zijn volgens mij een fundamenteel 
deel van het antwoord.”

Principes omzetten
“Goed bestuur is altijd al een bekommer-
nis geweest”, legt Marc Voets verder uit. 
“Nieuw is het thema dus niet. Maar van-
daag kunnen we nog een tandje bijsteken 

“Meer samenwerken  
om goed bestuur en kwaliteit  

te garanderen”

CASE UIT DE PRAKTIJK: VZW INTEGRO

om onze intenties naar de praktijk vertaald 
te krijgen. Goed bestuur hangt wat mij 
betreft nauw samen met de identiteit van 
socialprofitorganisaties. Heel wat voor-
zieningen hebben een christelijke achter-
grond, spruiten voort uit een congregatie 
en werden lange tijd mee aangestuurd 
door lokale notabelen. Vanuit die achter-
grond volgen we allemaal – expliciet of 
impliciet – bepaalde ethische principes 
en waarden. Het is de kunst om vandaag 
die streefdoelen zoals openheid, respect, 
kwaliteit en betrokkenheid geen dode let-
ter te laten blijven, maar in de praktijk van 
ons bestuur om te zetten.”

Vermarkting
Volgens Roel Eerlingen, directeur-coördi-
nator van vzw Integro, moet die oefening 
dringend gemaakt worden. “De laatste  
decennia is onze context sterk veran-
derd. Ook de overheidssteun is minder 
vanzelfsprekend geworden, nu de per-
soonsvolgende financiering eraan komt. 
Commercialisering en de vermarkting 
van zorg hebben hun intrede gedaan.  
De tijd is aangebroken om onze missie en 
ons strategisch plan te bekijken. Zonder 
onze waarden en achtergrond overboord 
te gooien, moeten we ons de vraag stel-
len hoe we ons in een nieuwe markt en 
context staande zullen houden. Het ant-
woord van onze woonzorgcentra op die 
vraag is vzw Integro. We geloven name-
lijk dat wie krampachtig vasthoudt aan 
kleinschalig heid en niet nadenkt over zijn 
rol en marktpositie, het pleit binnen tien 
jaar zal verliezen.”

Krachten bundelen
Vzw Integro bundelt de krachten van vier 
woonzorgcentra van de zusters Augusti-
nessen (Immaculata in Overpelt, Sint-Jan 
Berchmans in Hamont, Cecilia in Alken en 
Home Elisabeth in Sint-Truiden), woon-
zorgcentrum Sint-Jozef in Neerpelt,  
De Olijfboom in Genk en Het Park in 
Neeroeteren. Roel Eerlingen: “Vanaf 2018 
wordt Integro de bestuurlijke eenheid van 
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“Als we echt werk willen  
maken van goed bestuur, 
moeten we toegeven dat de 
tijd van eenmansdirecties 
voorbij is.”

onze acht woonzorgcentra en zullen we 
fusioneren. Voor ons is die samen werking 
een kwestie van goed bestuur. Als we onze 
authenticiteit, deskundigheid en kwaliteit 
willen bewaren, dan hebben we gewoon-
weg nood aan een grootschaliger aanpak 
en gerationaliseerde overhead.”

“Goed bestuur is dus niet alleen trans-
parantie bieden, maar ook onze com-
petentie bundelen zodat we professio-
neler en efficiënter worden. We kunnen 
er niet meer omheen: het management 
van een woonzorgcentrum wordt alleen 
maar com plexer.  
Als directeur krijg 
je allerhande finan-
ciële, technische, 
juridische en ethi-
sche vraagstukken 
voor geschoteld. Je 
kan niet in alles een 
expert zijn. Meer 
samenwerken is dan de oplossing om 
het goed bestuur en de kwaliteit van onze 
zorg te garanderen.”

Context geanalyseerd
“Daarnaast maken wij ook nog werk van 
goed bestuur door op zoek te gaan naar 
een goed evenwicht in onze raden van 
bestuur, zoals de aanbevelingen ‘Goed 
Bestuur’ ook voorschrijven. Enerzijds heb 
je mensen nodig die verstrengeld zijn met 
je organisatie. Ze zijn de vaste gezichten 
in de raad en sterke vertegenwoordigers 
in de lokale gemeenschap. Anderzijds heb 
je ook kritische mensen nodig om mee te 
denken over de positie van zorgorganisa-
ties over tien tot twintig jaar. Ik raad alle 
collega’s aan om met een open blik te kij-
ken naar de evoluties in de ouderenzorg de 
komende vijf jaar. Iedere raad van bestuur 
zou een contextanalyse moeten maken. 
Welke impact zal de persoonsvolgende 
financiering hebben? Welke technische 
veranderingen komen eraan en hoe kun-
nen we er gebruik van maken?”

Kwaliteit en authenticiteit 
boven
“We moeten toegeven dat we veel kunnen 
leren van de profitsector. Hun processen 
verlopen sneller en qua efficiëntie kun-
nen we nog een inhaalbeweging maken. 
Maar begrijp me niet verkeerd. We mogen 
onze authenticiteit en ons engagement 
voor kwaliteitsvolle zorg niet loslaten.  
Het maakt ons uniek en het zit in ons DNA. 
Door aan efficiëntie te winnen en ons op 
dat punt meer te spiegelen aan profitspe-
lers, krijgen we net meer mogelijkheden 

om te investeren 
in die kwaliteit. 
We kijken met be-
langstelling naar 
de keuzes die de 
Vlaamse over-
heid maakt, als 
antwoord op de 
massieve multi-

morbide zorgvraag die op ons afkomt. 
We mogen echter niet aan de zijlijn blijven 
staan. Het is ook aan ons, residentiële 
ouderenzorginstellingen, om verantwoor-
delijkheid op te nemen. Het is aan ons 
om de meerwaarde van sociaal gedre-
ven zorg ook in tijden van toenemende 
vermarkting en commercialisering te 
realiseren. Lokale authenticiteit van de 
voorzieningen behouden, maar binnen een 
efficiënte, deskundige en krachtdadige 
overheadstructuur: dat lijkt mij het enige 
toekomstgerichte organisatiemodel voor 
goed bestuur”, besluit Roel Eerlingen.

Marc Voets en Roel Eerlingen: “Vanuit vzw 
Integro geloven we dat wie krampachtig 

vasthoudt aan kleinschaligheid en niet  
nadenkt over zijn rol en marktpositie,  

het pleit binnen tien jaar zal verliezen.”
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XXXALGEMENE ZIEKENHUIZEN
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Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De 
Block lanceerde in juli 2015 een oproep voor projecten waar-
bij een korter ziekenhuisverblijf en meer samenwerking 
tussen zorgverstrekkers bij bevallingen uitgetest worden. 
Haar initiatief maakt deel uit van de hervorming van het 
ziekenhuislandschap en de ziekenhuisfinanciering en .

Zeven pilootprojecten
Na de oproep liepen 35 voorstellen binnen voor een piloot-
project. Uiteindelijk werden zeven projecten geselecteerd. De 
projecten zijn samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen, 
specialisten, huisartsen en zelfstandige beoefenaars (bijvoor-
beeld vroedvrouwen, kinesitherapeuten, thuisverplegers), 
expertisecentra, Kind en Gezin, Office de la Naissance et de 
l’Enfance en een aantal privépartners. De projecten moesten 
een samenwerking inhouden tussen minstens één ziekenhuis 
en beantwoorden aan vijf criteria. De doelgroep zijn zwangere 
vrouwen die kiezen voor een bevalling in het ziekenhuis en bij 
wie artsen een risicoloze bevalling verwachten.

Twee jaar
De projecten lopen twee jaar en worden elk jaar geëvalu-
eerd. Nadien zal de regering beslissen welke elementen op 
grotere schaal kunnen worden ingevoerd. Vandaag geven 
drie ziekenhuizen een eerste evaluatie van hun ervaringen.

5 projectcriteria

1.  Transmurale zorg centraal
Goed georganiseerde zorg voor en na een bevalling 
(perinataal) buiten het ziekenhuis waarbij de kraam-
vrouw zich goed voelt en waardoor de ziekenhuis-
infrastructuur minder gebruikt wordt.

2. Multidisciplinair team
Verschillende zorg- en hulpverleners kunnen betrok-
ken zijn bij de perinatale zorg (vroedvrouw, huisarts, 
gynaecoloog, pediater, ziekenhuis, verpleegkundige, 
kinesist, Kind en Gezin, kraamhulp…).

3. Begeleidingsplan
Er is een begeleidingsplan dat al tijdens de zwanger-
schap loopt en de uitvoering ervan is gekoppeld aan 
het elektronisch patiëntendossier. Dat plan betrekt de 
zwangere vrouw en haar gezin zo goed mogelijk bij het 
vastleggen van het plan zelf en bij de voorbereiding op 
de periode voor, tijdens en na de bevalling.

4. De patiënte is een actieve partner
De aanstaande moeder krijgt genoeg informatie zodat 
zij actief kan meewerken aan de voorbereiding van de 
periode na de geboorte van haar baby. Zij moet onder 
andere goed ingelicht worden over de zorgen die vroed-
vrouw, huisarts enz. geven na de geboorte. Het project 
moet hier bijzondere aandacht hebben voor gezinnen 
met weinig sociale steun.

5. Monitoring van de resultaten
Er moet een coördinator zijn die de zorg aan de kraam-
vrouw en de baby opvolgt. De moeder moet ook op elk 
moment van haar moederschapstraject weten bij welke 
zorgverlener zij terechtkan met vragen of klachten.

DRIE PILOOTPROJECTEN GEVEN STAND VAN ZAKEN

Bevallingen: meer dan zorg  
in het ziekenhuis alleen

Begin dit jaar gingen zeven pilootprojecten van start waar
bij vrouwen na een bevalling minder lang in het ziekenhuis 
verblijven en meer door zorgverstrekkers uit de eerste 
lijn bijgestaan worden, ook tijdens hun zwangerschap. 
Na bijna een  jaar, is het tijd om een eerste balans op 
te maken. Zorgwijzer legde zijn oor te luisteren bij drie 
pilootprojecten.
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In september werden de eerste patiënten 
in UZ Brussel op de hoogte gebracht van 
het pilootproject. “De eerste bevallin
gen met verkort verblijf zijn dus voor het 
voorjaar. Pas dan kunnen we het project 
volledig evalueren”, schetst An Spinnoy, 
hoofdvroedvrouw in UZ Brussel. “We 
merken wel al dat het project inspeelt 
op de vraag van mama’s om snel naar 
huis te mogen gaan.” 

“Die tendens valt ons sterk op. Sommi-
ge mama’s vragen of ze na twee dagen 
het ziekenhuis mogen verlaten”, gaat  
An Spinnoy verder. “In het UZ Brussel be-
reiden wij aanstaande moeders nu vroeger 
in de zwangerschap voor op de periode na 
hun bevalling. Zo zorgen we ervoor dat ze 
dan een pediater, maar ook een huisarts 
ter beschikking hebben. Dat laatste is geen 
evidentie in Brussel. Voor dit pilootproject 
was onze ligduur al kort in vergelijking met 
andere ziekenhuizen en hadden we al een 
goede samenwerking met zelfstandige 
vroedvrouwen opgebouwd. Door het project 
is die samenwerking alleen maar versterkt.”

Enthousiasme en kanttekeningen
An Spinnoy ziet zowel voor- als nadelen. 
“De zelfstandige vroedvrouwen zijn zeer 
blij met het project. Hun bereikbaarheid 
is echter een pijnpunt. Hun agenda’s zit-
ten nu zo vol dat niet alle patiënten bij 
hen terechtkunnen. Ook de pediaters wa-
ren enthousiast, maar zij plaatsen wel 
kanttekeningen. Zo mogen we bepaalde 
controles niet over het hoofd zien. Hart-
geruis moet bijvoorbeeld goed opgevolgd 
worden. Op dag 2 na de geboorte is hart-
geruis geen reden voor grote bezorgdheid. 
Maar ten laatste op dag 7 moet er opnieuw 
geluisterd worden naar het hartje van de 
boorling. Dat hoeft niet in het ziekenhuis te 
gebeuren, maar de controle is wel nodig. 
In ons project zullen we werken met een 
lijst van huisartsen en pediaters die die 
controle willen uitvoeren.”
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AN SPINNOY, HOOFDVROEDVROUW IN UZ BRUSSEL

“We spelen in op  
de vraag van mama’s”

An Spinnoy: “We bereiden aanstaande moeders nu vroeger in de 
zwangerschap voor op de periode na hun bevalling.”

Goede afspraken
Hoe meer mensen met een patiënte wer-
ken, hoe moeilijker het wordt, merkt An 
Spinnoy in de praktijk. “We werken nu al 
volgens één beleid, maar dat wil niet zeg-
gen dat alle collega’s dezelfde toelichting 
geven over bijvoorbeeld borstvoeding. 
Voor een patiënte kan dat verwarrend zijn. 
Goede afspraken zijn dus noodzakelijk. 
Patiënten krijgen sinds september daar-
om van ons invulformulieren mee en we 
vragen alle betrokken zorgpartners om 
die in te vullen wanneer ze de moeder of 
haar baby zien. Normaal gezien krijgen 
wij dan zes weken na de bevalling het hele 
dossier terug.” UZ Brussel wil graag alle 
toekomstige moeders betrekken. “Voor 
kwetsbare patiënten hebben we daarom 
een speciaal zorgtraject. Kind en Gezin 
helpt hen bijvoorbeeld om de nodige do-
cumenten in te vullen bij de psychosociale 
begeleiding van zwangere vrouwen.”
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DR. RONNY GOETHALS, GYNAECOLOOG EN MEDISCH DIRECTEUR AZ MARIA MIDDELARES IN GENT

“Leergeld voor model van de toekomst”

Dr. Ronny Goethals: “We evolueren naar nog betere zorg. Maar dat heeft zijn kostenplaatje.”

“Ons pilootproject is sterk, maar heeft 
wel een zeker prijskaartje”, vertelt  
gynaecoloog dr. Goethals, medisch  
directeur van AZ Maria Middelares, over 
het pilootproject van de Gentse zieken
huizen. “Het kost geld, maar we werken 
mee aan het model en de structuur van 
de toekomst.”

Ook in Gent valt het op hoe vrouwen zelf 
vragende partij zijn om vroeger naar huis 
te gaan. “Zeker als ze al andere kinderen 
hebben”, stelt dr. Goethals. “De acute zorg 
– in de eerste 48 uur na de bevalling – 
wordt in het ziekenhuis gegeven. Vrouwen 
die een normale bevalling achter de rug 
hebben, gebruiken nadien de zorgfunctie 
van een ziekenhuis eigenlijk niet meer 
ten volle en kunnen buiten het ziekenhuis 
opgevolgd worden.”

Duur
“Dag 3 postpartum is wetenschappelijk 
bewezen een ideaal thuiszorgmoment, 

maar die dag blijkt nu behoorlijk duur 
te zijn. Decentrale zorg kost soms meer 
dan intramurale zorg in een lage graad. 
Patiënten sneller ontslaan levert financi-
eel verrassend weinig op. Dat komt door 
de lineaire financiering van de ligdagen. 
Op de dag van de bevalling volstaat die 
financiering niet. Dat wordt gecompen-
seerd door een overschot op dag 3 of 4. 
Nu stellen we vast dat het huisbezoek van 
de vroedvrouw op die dag meer kost dan 
het overschot door een korter verblijf.”

Kansarmoede
Bovendien heeft het Gentse pilootproject 
een brede insteek. “In de Gentse regio wordt 
20 tot 25% van de kinderen in kansarmoede 
geboren. We hebben vroedvrouwen tools 
gegeven om die kansarmoede op te sporen. 
We evolueren naar nog betere zorg. Maar dat 
heeft zijn kostenplaatje. Door ons zo breed te 
oriënteren, maken we extra kosten voor op-
leidingen en screenings. We worden door de  
financieel-economische omstandigheden 

gedwongen om erg creatief met die uitda-
gingen om te gaan en binnen het gestelde 
budget toch meerwaarde te creëren.”

Overdracht
De materniteiten anticiperen op het 
verkorte ziekenhuisverblijf. “Aanstaan-
de moeders worden nu al volop geïn-
formeerd over het feit dat ze na twee 
of drie nachten naar huis kunnen gaan.  
De kennisoverdracht die postpartum 
moet gebeuren tussen zorgverlener en  
-ontvanger verloopt dus in de materniteiten 
ook intensiever. Op de vloer zie je dat dat  
relatief goed werkt, maar het vergt de  
nodige flexibiliteit en creativiteit van de or-
ganisatie, de zorgverlener én -ontvanger.”
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“In ons pilootproject leggen we de na
druk op prenatale begeleiding”, zeggen  
Lien Van Riet, clustermanager Moeder & 
Kind, en Melanie van Trijp, vroedvrouw 
en coördinator van het pilootproject in AZ 
Nikolaas. “Het blijkt een must om vóór de 
bevalling het zorgnetwerk van moeders in 
kaart te brengen, zeker voor kwetsbaar
dere moeders.”

Vóór het pilootproject was AZ Nikolaas 
al gestart met een uitbreiding van de 
prenatale begeleiding. “We organiseren 
prenatale consultaties door vroedvrouwen. 
Ze verzamelen informatie, screenen op 
kwetsbare gezinnen en geven hen gerichte 
informatie, en maken het zorgplan om te 
bepalen welk netwerk nodig is wanneer 
de moeder naar huis gaat. Wij zetten dus 
sterk in op prenatale begeleiding, omdat 
we geloven dat een goede voorbereiding 
een voorwaarde is om moeders op een 
veilige en verantwoorde manier naar huis 
te laten gaan.”

Multidisciplinaire samenwerking
AZ Nikolaas werkt in het pilootproject 
samen met onder meer huisartsen, zelf-
standige vroedvrouwen, Kind en Gezin, 
kraamzorgcentra, wijkgezondheidscentra 
en kraamhulp. “Tussen al die partners 
moeten de violen gelijkgestemd worden. 
De vroedvrouwen activeren het netwerk 
en houden alle partners op de hoogte. 
De prenatale consultaties bij onze vroed-
vrouwen zijn trouwens aanvullend op de 
consultaties bij de gynaecologen. Het zijn 
de gynaecologen die patiënten doorverwij-
zen. Vervolgens zijn de vroedvrouwen het 
centrale aanspreekpunt om samen met 
patiënten een begeleidingsplan te maken.  
Voor kwetsbare moeders hebben we bij-
zondere aandacht. Onze sociale dienst 
ondersteunt hen om onder andere de ad-
ministratieve zaken op een rijtje te krijgen.”

Meer communicatie
“Ouders reageren positief op de persoon-
lijke benadering en begeleiding en ze  
kunnen snel terugkeren naar hun vertrouw-
de omgeving. Maar we mogen een aantal 
kritische punten niet uit het oog verliezen, 

zoals het welzijn van de moeder, de borst-
voeding, het klinisch onderzoek en de hiel-
prik bij de baby’s”, vertellen Lien Van Riet 
en Melanie van Trijp. “De financiële impli-
caties  van een verkort ziekenhuisverblijf 
kunnen we nog niet volledig inschatten, 
maar als grootste werkpunt ervaren wij 
de afstemming en gegevensuitwisseling 
tussen de zorgverleners. Momenteel 
is het wat behelpen met zelfgemaakte 
registratie formulieren en databases, be-
veiligde e-mails en het Kindboekje. We 
zien al een dialoog groeien tussen de ver-
schillende partners, maar de nood blijft 
om met de betrokken actoren regelmatig 
te overleggen en af te stemmen, als we 
kwaliteit voor ogen willen houden.”

LIEN VAN RIET, CLUSTERMANAGER MOEDER & KIND, EN MELANIE VAN TRIJP,  
PROJECTCOÖRDINATOR/VROEDVROUW IN AZ NIKOLAAS IN SINT-NIKLAAS

“Prenatale begeleiding is een must”

Lien Van Riet en Melanie van Trijp: “We geloven dat een goede voorbereiding een voor-
waarde is om moeders sneller naar huis te laten gaan.”
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ETHIEK

De noden zijn groot, de middelen beperkt. 
In ons streven naar een gezondheidszorg 
die kwaliteitsvol, solidair én betaalbaar is, 
moeten we daarom vaak keuzes maken. 
Moeilijke keuzes, die zowel rekening 
houden met feiten als met waarden.  
De Commissie voor Ethiek van Zorgnet 
Icuro stelde zopas haar 19de Ethisch 
Advies voor: ‘Rechtvaardige keuzes in 
de gezondheidszorg’. Wij gingen erover 
praten met Filip Mallems, directeur van 
wzc SintEligius in Zeveneken.

“Het spanningsveld tussen kwaliteit, be-
taalbaarheid en solidariteit is herkenbaar 
in de praktijk van ons woonzorgcentrum”, 
beaamt Filip Mallems. “Zeker nu er zoveel 
aan het veranderen is, moeten we bij elke 
beslissing de juiste vragen stellen: voor 
wie doen we het, hoeveel kost het, wat is 
de meerwaarde en is het betaalbaar voor 
de mensen? Natuurlijk werk je deels op 
automatismen en ervaring. We werken voor 
een grote groep mensen, wat we doen is 
erg zinvol en we maken geen grote winsten. 
Mocht dat wel het geval zijn, dan zouden we 
ons meteen vragen stellen. Je drijft dus op 
je ervaring. Een instrument als het Ethisch 
Advies ‘Rechtvaardige keuzes’ is een aan-
leiding om er toch eens nader bij stil te 
staan. Voor mij is het advies een soort van 
ethisch kompas dat me vertelt of we in de 
goede richting gaan.”

Discours van besparingen
Houdt het werken op automatismen geen 
gevaren in? “Dat klopt”, zegt Mallems. “We 
moeten alert blijven, zodat we dingen niet 
evident gaan vinden. Neem het discours 
over de besparingen. Dat discours wordt 
zo vaak herhaald, dat je hierop op den 
duur onbewust je beleid afstelt. Zo dreigt 
besparen een doel op zich te worden.  
En om wat meer zekerheid in te bouwen, 
willen we dan de prijzen verhogen en stel-
len we kwaliteitsinvesteringen nog wat uit. 
Zo bepaalt het discours ons gedrag.  
Ik pleit ervoor om ons niet te snel te laten 
leiden door zulke ingrijpende beslissingen.  
Of toch niet zonder hierover eerst grondig na 
te denken. Onze primaire doelstelling blijft 
immers de zorg voor kwetsbare mensen.”
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ETHISCH ADVIES OVER RECHTVAARDIGE KEUZES IN DE GEZONDHEIDSZORG

“Een ethisch kompas dat ons  
de richting toont”

Filip Mallems: “Als kompas gebruikt, houdt het advies je als het ware  
een ethische spiegel voor. Dat helpt om de juiste keuzes te maken.”



15   |   december 2016

ETHISCH ADVIES 19

Rechtvaardige keuzes  
in de gezondheidszorg: 

het ethische spanningsveld

De Commissie voor Ethiek van ZorgnetIcuro publiceerde zopas zijn 
19de Ethisch Advies: ‘Rechtvaardige keuzes in de gezondheidszorg’. 
Het advies wil een ethisch kader bieden voor rechtvaardige en waar
degedreven keuzes, zowel op macro, meso als microniveau. Het 
advies biedt organisaties concrete handvatten bij het maken van vaak 
moeilijke keuzes.

Kiezen is verliezen, luidt het gezegde. Maar hoeft dat per se? Worden 
we in het spanningsveld tussen kwaliteit, betaalbaarheid en solidar-
iteit gedwongen om één van deze elementen te verwaarlozen? De 
financiële crisis en de schaarste aan middelen drukt de sector alvast 
met de neus op de feiten. Meer dan ooit staat de vraag centraal hoe 
we onze gezondheidszorg kwaliteitsvol en solidair kunnen organiseren 
en toch ook maatschappelijk betaalbaar houden. Voor de Commissie 
voor Ethiek is die vraag niet (alleen) politiek of economisch, maar in 
de eerste plaats ethisch.

Reflectievragen
In de gezondheidszorg worden dagelijks ontelbare keuzes gemaakt, 
op alle niveaus. De keuzeproblematiek waarover het advies zich uit-
spreekt, is evenwel heel specifiek. Het betreft die situaties waarin er 
door schaarste aan middelen effectief een ethische spanning aanwezig 
is tussen de drie kerndimensies van kwaliteit, solidariteit en betaal-
baarheid. En waarbij de optie voor de ene waarde een vermindering 
van de andere waarde betekent.

Het Ethisch Advies biedt een set van inhoudelijke reflectievragen die 
helpen bij het maken van deze moeilijke keuzes. Het is een uitnodiging 
aan directies, bestuurders, leidinggevenden en alle medewerkers en 
beleidsmakers om de ethische reflectie een volwaardige plaats te 
bieden in keuzesituaties binnen het spanningsveld tussen kwaliteit, 
solidariteit en betaalbaarheid.

Alle voorzieningen aangesloten bij Zorgnet-Icuro krijgen begin januari 2017 
het ethisch advies toegestuurd. U kan vanaf dan de tekst ook downloaden 
op www.zorgneticuro.be, rubriek publicaties.

Solidariteit

Kwaliteit

Betaalbaarheid

“Natuurlijk wordt het er niet gemakkelij-
ker op. Er wordt bespaard op de animatie 
en allicht volgen er nog ingrepen. Ja, dat 
doet pijn. Het zijn telkens kleine afhoudin-
gen, maar samen maken ze wel degelijk 
een verschil. Als directie en bestuur moet 
je voortdurend inspelen op die veranderin-
gen. Maar dan wel op een correcte, ethi-
sche manier, die beantwoordt aan onze 
visie en waarden. Die reflex hebben we 
soms te weinig, omdat het discours van 
de besparingen zo overheerst. Bovendien 
hadden we hiervoor tot nu niet het juis-
te instrument en het gepaste kader. Dat 
is de grote meerwaarde van dit nieuwe 
ethisch advies.”

Spanningsvelden
Elke organisatie moet niet alleen keuzes 
maken in het spanningsveld kwaliteit,  
betaalbaarheid en solidariteit. Er is ook 
het spanningsveld tussen de verschillende 
spelers in de organisatie. Wat een goede 
beslissing is vanuit het oogpunt van de 
directie, is dat niet altijd voor de mede-
werkers, voor de bewoners of voor de  
familieleden. “Ja, ook dat is herkenbaar”, 
weet Filip Mallems. “We zijn ons bewust 
van die frictie tussen de noden van bewo-
ners en familieleden, de verwachtingen 
van medewerkers en de doelstellingen 
van de organisatie.”

“Zo hebben we onlangs een nieuwe 
dienstverlening voor mensen met demen-
tie geïntroduceerd. Er ontbrak een schakel 
in het aanbod, met name voor bewoners 
met weinig somatische zorgnoden maar 
met beginnende dementie. Die mensen 
werden door de overheid als ‘lichte zorg’ 
ingeschaald, maar hebben in realiteit een 
hoge nood aan begeleidingszorg. Ze kun-
nen niet meer thuis wonen, maar voor 
een woonzorgcentrum betekenden ze, 
puur economisch gezien, een verliespost.  
Hier zie je meteen dat spanningsveld 
tussen kwaliteit, betaalbaarheid en so-
lidariteit. Maar het legt ook het interne 
spanningsveld bloot: als directie kan je 
dan wel vinden dat we voor die kwetsbare 
groep een extra inspanning moeten doen, 
uiteindelijk zijn het de medewerkers die de 
zorg op zich moeten nemen. En de mede-
werkers op de afdeling somatische zorg 
hebben weinig ervaring met dementie of 
met psychische problemen. Ze voelen zich 
niet uitgerust om die nieuwe doelgroep te 
verzorgen. Daarom hebben we veel aan-
dacht besteed aan opleiding, coaching en 
goede communicatie. Collega’s van de 
afdeling voor personen met dementie zijn 
de medewerkers op de afdeling fysieke 
zorg gaan coachen en ondersteunen, en 
nemen vanuit hun expertise een groot �
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de toekomst. Het is perfect mogelijk om het 
ethisch kompas erbij te halen en daarmee 
de randvoorwaarden voor samenwerking te 
bespreken. De vragen helpen ons concreet 
op weg. Is hier sprake van een toenemen-
de zorgnood? Ja, want het aantal mensen 
met chronische zorgnoden neemt toe. Valt 
dit binnen onze verantwoordelijkheid? Ja, 
want die zorg kan best via een krachten-
bundeling georganiseerd worden. Doen 
we het goed? We proberen het alleszins 
professioneel te organiseren. Kan onze 
expertise een meerwaarde betekenen? Ja, al 
zal dat allicht een investering vergen door 
het vrijstellen van een medewerker. En zo 
helpen de vragen uit het ethisch advies 
je concreet op weg en maak je de juiste 
afwegingen.”

“Als kompas gebruikt, houdt het advies 
je als het ware een ethische spiegel voor. 
Dat helpt om de juiste keuzes te maken. 
Bovendien verwacht je ook van de andere 
partners in je netwerk dat ze die juiste 
keuzes maken. Elk netwerk moet ook sa-
men een evenwicht vinden in solidariteit, 
betaalbaarheid en kwaliteit. Ik kan me 
heel goed voorstellen dat die duidelijke 
ethische keuzes van doorslaggevend be-
lang zullen zijn voor onze raad van bestuur 
om al dan niet in een netwerk te stappen.”

Morele stress
“Hoe beter we onze keuzes verantwoorden, 
hoe beter we ons kunnen wapenen tegen 
morele stress. Al wie in de zorg werkt, wil 
heel graag optimale zorg verlenen. We we-

deel van de begeleidingsopdracht zelf op. 
Dat proces kost uiteraard centen, maar 
het is een investering in kwaliteit. En het 
heeft gewerkt! Gelukkig heeft de overheid 
ondertussen een D-profielforfait voor die 
doelgroep ingevoerd. Dat bedrag is nog 
altijd onvoldoende, maar het is toch al iets 
beter. Door al die inspanningen kunnen we 
voorlopig vijf dagen op zeven leefgroepen-
werking aanbieden aan die doelgroep. Op 
termijn willen we ook het weekend erbij 
nemen, maar dat lukt voorlopig slechts 
ten dele. Het blijft een voortdurend streven 
naar evenwichten.”

Antwoorden bieden
Uit het praktijkverhaal van wzc Sint- 
Eligius blijkt tevens dat voorzieningen niet 
altijd wachten op subsidies, maar zelf de 
koe bij de horens vatten. “Dat is zeker zo”, 
bevestigt Filip Mallems. “Wij worden ge-
confronteerd met de noden en moeten 
daarop een antwoord geven. Je kunt niet 
blijven wachten tot er een structurele op-
lossing van de overheid komt. Soms moet 
je gewoon durven springen. Maar niet 
blind. Ook in die gevallen is een ethisch 
kompas een goede leidraad. Gaat het om 
veel mensen die we kunnen helpen? Is de 
kost te verantwoorden? Is er solidariteit 
mogelijk om het geheel te dragen?”

“Er komt veel op ons af de komende jaren. 
Zo evolueren we naar een sterke samen-
werking binnen de eerste lijn. Ons woon-
zorgcentrum is geen eiland, maar wil deel 
uitmaken van een netwerk van zorg. Dat is 

ten allemaal dat het altijd nog beter kan, 
maar we beseffen ook dat de middelen 
beperkt zijn. Samen moeten we de best  
mogelijke keuze maken. Ook de medewer-
kers moeten hierbij worden betrokken, want 
zij ervaren de morele stress aan den lijve.  
In ons project voor mensen met beginnende 
dementie hebben we van meet af aan de 
medewerkers erbij gehaald. Wat zijn de 
noden en wat kunnen we hieraan samen 
doen, rekening houdend met de beperk-
te middelen? Door hierover het debat aan 
te gaan, werkt iedereen mee aan de best 
mogelijke optie. Dat is belangrijk. Gedreven 
mensen gaan voor het maximum, maar 
dreigen daardoor soms op te branden. Door 
dingen in perspectief te zetten en samen 
de beperkingen te aanvaarden, creëer je 
een gezonde werksfeer. Ja, ook onze gren-
zen moeten we eerlijk en open durven be-
spreken. In wzc Sint-Eligius besteden we 
hieraan meer en meer aandacht. Het is 
ons doel om tot een gemeenschappelijke 
taal en een gedeeld kader te komen voor 
ethische beslissingen, zowel op het niveau 
van de organisatie als op het niveau van de 
één-op-één-relatie tussen zorgverlener 
en bewoner.”

“We willen onze aanpak trouwens graag 
delen met collega’s uit de sector, zoals 
wij zelf ook uitkijken naar goede prak-
tijkvoorbeelden uit andere voorzieningen. 
Samen kunnen we komen tot duurzame 
modellen vanuit de praktijk. Ik geloof daar 
heel sterk in.”

Voor wie zich grondig wil verdiepen in de 
thematiek van rechtvaardige keuzes in 
de zorg biedt de driedaagse intensieve 
opleiding Justice and Priority Setting in 
Health Care een ideale onderdompeling. 
De centrale vraag in deze opleiding is: 
‘Hoe kunnen we het principe van recht-
vaardigheid en gelijkheid handhaven en 
tegelijk goede kwaliteit van zorg blijven 
waarborgen in een economisch duurzaam 
model?’ Zowel theoretische kaders als 
invalshoeken uit de dagelijkse ethische 
praktijk op micro-, meso- en macro-niveau 
komen aan bod. 
De benadering is interdisciplinair met de 
deelname van een internationaal gezel-

Intensieve Opleiding  
‘Rechtvaardige keuzes en prioriteiten  

in de gezondheidszorg’

schap van artsen en verpleegkundigen, 
juristen, ethici, filosofen, economen, 
theologen, sociologen, adviseurs, beleids-
makers en directies in de zorg. De intensive 
course is ingericht voor geïnteresseerden 
uit diverse domeinen en nadrukkelijk ook 
voor medewerkers, managers en bestuur-
ders van zorgvoorzieningen. Er is ruimte 
voor intensieve discussie en debat. De voer-
taal is het Engels. Accreditering voor artsen 
werd aangevraagd.

Deze opleiding Justice and Priority Set-
ting in Health Care vindt plaats van  
22 tot 24 maart 2017 in het Park Inn hotel 
in Leuven. 

Sprekers zijn: Angus Dawson (Universi
ty of Sydney), Irina Cleemput (KCE), Paul 
Schotsmans (KU Leuven), Erik Schokkaert 
(KU Leuven) Thomas Nys (Universiteit Am
sterdam), Antoon Vandevelde (KU Leuven), 
Carlotte Kiekens (UZ Leuven), Bart Engelen 
(Universiteit Tilburg), Johan Verstraeten 
(KU Leuven), Gerrit Rauws (Koning Boude
wijnstichting), Marc Dooms (UZ Leuven), 
Jeroen Luyten (KU Leuven) & Yvonne  
Denier (KU Leuven & ZorgnetIcuro)

Voor meer informatie, surf naar www.cbmer.be 
en klik bij ‘Events’ op: ‘Intensive Course: Justice 
and Priority Setting in Health Care’
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Europa zet privacywetgeving  
op scherp
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De uitwisseling 
van gegevens, 
al dan niet elek
tronisch, wordt 
steeds belang
rijker in de ge
zondheidszorg. 
Hieraan gekop
peld is er ook 
altijd de discus
sie over privacy. 
Europa komt nu 

met een nieuwe Verordening die in mei 
2018 van kracht wordt. De Verordening 
gaat verder dan de nationale wetgeving 
tot nu oplegde. Er is dus werk aan de win
kel, ook voor de zorgvoorzieningen. Ze 
krijgen goed anderhalf jaar tijd om alle 
nodige procedures en afspraken op pa
pier te zetten. ZorgnetIcuro ondersteunt 
zijn leden met een heldere handleiding 
en een studiedag.

“Europa is niet over één nacht ijs gegaan 
voor deze Verordening”, zegt Dorien Dierckx, 
stafmedewerker juridische thema’s bij Zorg-
net-Icuro. “Het debat hierover heeft vier jaar 
geduurd. Het gaat dan ook over complexe 
materie. Er zijn meer en meer datastromen, 
de technologie ontwikkelt zich razendsnel 
en heel wat data worden al opgeslagen in 
the cloud, zoals dat heet. Hiervoor is een 
wettelijk kader nodig. Tot nu toe bestond er 
wel regelgeving over privacy op de nationale 
niveaus op basis van een Europese Richtlijn; 
nu komt er dus meer uniformiteit met deze 
Europese Verordening. Zo’n Verordening is 
immers rechtstreeks van toepassing, zonder 
dat ze moet worden omgezet in nationale 
wetgeving. ”

Toezicht op de regels
“Inhoudelijk verandert er voor de zorg-
voorzieningen niet zoveel, op enkele 
nuances na. Zo zullen afschriften uit het 
patiëntendossier gratis ter beschikking 
moeten worden gesteld. De grootste 
wijziging zit echter in het toezicht op de 
regels. Vanaf 25 mei 2018, wanneer de 
Verordening van kracht wordt, moeten alle 
organisaties kunnen aantonen dat ze de 
regelgeving volgen. Ook zonder specifieke 

klacht of dispuut zal dus wor-
den toegezien op de naleving 
van de Verordening. Bovendien 
wordt de bewijslast bij moge-
lijke aansprakelijkheidsge-
schillen zwaarder en kan de 
Privacycommissie hoge boetes 
opleggen.”

Idealiter heeft elke zorginstel-
ling tegen mei 2018 ook een 
bewustwordingscampagne 
gevoerd, zodat alle artsen en 
medewerkers op de hoogte 
zijn van hun verplichtingen. 
De procedures mogen geen 
dode letter blijven.

Betekent dat nu veel werk 
op de plank voor de zorg-
voorzieningen? “Toch wel”, 
weet Dorien Dierckx. “Elke 
organisatie moet eerst en 
vooral in kaart brengen wel-
ke gegevens ze gebruikt en 
verzamelt, en wat daarmee gebeurt. Voor 
alles moet er een uitgeschreven proce-
dure zijn, waaruit duidelijk blijkt dat alle 
rechten van alle betrokkenen gevrijwaard 
zijn. Om de voorzieningen te helpen, heb-
ben we een handleiding gemaakt met alle 
te doorlopen stappen, met informatie op 
maat, praktische suggesties en modellen. 
Die modellen moeten natuurlijk aange-
past worden aan de specifieke situatie 
van elke zorgvoorziening. In de publica-
tie hebben we ook andere, aanleunende 

JURIDISCH

Dorien Dierckx

STUDIEDAG
Op 9 maart 2017 organiseert Zorgnet  -Icuro in Brussel 
een studie voormiddag over de Europese Ver ordening 
privacywetgeving. De handleiding voor het ontwikke-
len van een procedure voor gegevensbescherming in 
zorgvoorzieningen zal er worden voorgesteld en juridi-
sche knelpunten toegelicht. Er zullen enkele casussen 
worden voorgesteld.
Programma en mogelijkheid tot inschrijving vind je op:

www.zorgneticuro.be\vorming\onze opleidingen.

regelgeving nog even op een rij gezet. Zo 
bijvoorbeeld over het beroepsgeheim. Op 
die manier krijgen de voorzieningen een 
mooi overzicht van alle wetgeving en van 
wat hen te doen staat”. 

De publicatie Europese privacy wetgeving. 
Handleiding voor een procedure voor gege-
vensbescherming verschijnt begin januari 
2017. Alle voorzieningen aangesloten bij 
ZorgnetIcuro krijgen een exemplaar toe
gestuurd. 



Vrijwilligerswerk geeft meer ruimte aan 
het personeel, maar vraagt ook een in
vestering van de voorziening. Een visie 
uitschrijven die gedragen wordt door alle 
stakeholders én een vrijwilligersverant
woordelijke aanduiden zijn belangrijke 
pijlers van een goede vrijwilligerswer
king. Het profiel in kaart brengen van de 
gewenste vrijwilliger zal je organisatie 
daarenboven helpen om te rekruteren. Dat 
zegt Liliane Krokaert, nationaal coördinator 
van Present.

De oorsprong van Present Caritas Vrij-
willigerswerk (kortweg Present) ligt in 
de jaren 1960, toen er een tekort was 
aan verpleegkundigen in de zieken huizen 
doordat de religieuzen massaal begonnen 
terug te treden van de werkvloer. Present 
organiseert en ondersteunt het vrijwil-
ligerswerk in de zorgsector. Door het 
opleggen van personeelsnormen is het 
werk van de vrijwilligers snel geëvolueerd 
en verruimd. Vandaag telt Present vier 
betaalde medewerkers en vierduizend 
vrijwilligers die gecoacht worden door 
de vrijwilligersverantwoordelijken in de 
voorziening. “De vrijwilligers onderschrij-
ven een afsprakennota bij Present, maar 
voor hun gevoel en in de praktijk zijn ze 
een vrijwilliger in de voorziening. Een 
voorziening betaalt naast de basisaan-
sluiting ook een bedrag per vrijwilliger.  
In ruil daarvoor biedt Present alles aan 
wat decretaal bepaald is, en nog wat 
meer”, legt Liliane Krokaert uit.

Visie voorkomt problemen
Elke voorziening heeft een visietekst over 
de organisatie, maar zelden over de vrijwil-
ligerswerking. Die visie vormt nochtans de 
basis van een vrijwilligersvriendelijk kli-
maat waarin rekrutering, selectie, onthaal,  
begeleiding, bedanking en vorming van 
vrijwilligers een plaats krijgen. Daarom 
blijft Present in haar vormingen op de visie 
hameren. “Het kader hiervoor moet wor-
den uitgewerkt door alle betrokkenen: de 
directie en het bestuur, een vertegenwoor-
diging van het personeel, de vrijwilligers-
verantwoordelijke en enkele vrijwilligers.  

HR-BELEID

VORMING

Een gedragen  
visie op  

vrijwilligerswerk
Present organiseert in het voorjaar 2017 
de vorming ‘Het maken van een gedeelde 
en gedragen visie op vrijwilligerswerk’. Er 
is keuze tussen de doelgroep ouderenzorg, 
psychiatrie, ziekenhuizen en gehandicap-
tenzorg. Kijk op de website van Present 
(www.presentweb.be) voor meer informatie. 

Bij Present willen ze graag meer directie-
leden zien deelnemen aan de vormingen. 
“Meestal wordt alleen de vrijwilligersver-
antwoordelijke gestuurd”, zegt Lilliane 
Krokaert. “Directeurs zijn vaak erg re-
sultaatgericht en vrijwilligerswerk is on-
grijpbaar. Vaak houden de voorzieningen 
enkel het aantal uren bij. Een goede sfeer 
voel je, maar kan je niet meten. Toch is de 
betrokkenheid van de directie belangrijk.”
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VRIJWILLIGERS REKRUTEREN EN BEHOUDEN

Hoe generatie-intelligent is  
uw vrijwilligersbeleid? 

Liliane Krokaert: “Vrijwilligers die ouder worden is een  
van de grootste zorgen in veel organisaties.”



vrijwilligerswerking vraagt immers een 
goed begrip van de doelgroep. Wie zijn 
ze? Waarmee zijn ze bezig? Wat motiveert 
hen? Waarom haken ze af? Waar kan ik ze 
bereiken? “Zo kan een vergaderverzoek 
mailen wel een heel efficiënte manier zijn 
van communiceren, maar als je je richt tot 
70-plussers zal je toch een brief moeten 
schrijven”, duidt Krokaert. 

Bij Present is bijna de helft van de vrijwil-
ligers geboren tussen 1940 en 1950, de 
zogenaamde protestgeneratie. “De meeste 
vrijwilligers zijn 60-plussers omdat we 
overdag de meeste extra handen nodig 
hebben. In een woonzorgcentrum zijn er 
in het weekend vaak minder activiteiten. 
Maar iemand met een fulltime baan kan 
zich niet systematisch eenmaal per week 
overdag vrijmaken. Jongere generaties 
zitten volop in de drukste fase van hun  
leven: werk, kinderen, (ver)bouwen. Daar-
om willen zij geen langdurige of vaste 
verbinding. Ze engageren zich wel voor 
projecten. Dertigers kan je bijvoorbeeld 
inschakelen tijdens een zomerkamp of 
voor de lay-out van het bewonersblad 
van het woonzorgcentrum. Dat kan thuis 
gebeuren, wanneer de kinderen slapen”, 
weet Krokaert.

Vrijwilligers die ouder worden is een van 
de grootste zorgen van veel organisaties. 
“In woonzorgcentra zeggen sommige 
vrijwilligers lachend dat ze hun plaats 
voor later warm houden. Soms moet 
je een vrijwilliger ook zeggen dat hij te 
oud is voor de taak. Dat zijn gesprekken 
waar organisaties erg tegenop kijken. Ze 
zijn bang dat andere vrijwilligers zullen  
afhaken, maar dat gebeurt zelden.”

Vergeet niet te rekruteren 
Vrijwilligers rekruteer en behoud je door 
in te spelen op hun drijfveren. De protest-
generatie vindt de visie van een organi-
satie bijvoorbeeld zeer belangrijk. Omdat 
ze vaak een rijke carrière achter de rug 
hebben, willen ze hun ervaring ook aan 
de volgende generatie doorgeven. “Maar 
bijna elke motivatie is goed om aan vrij-

Het proces om die visie uit te werken, is 
belangrijker dan het resultaat. Je wordt 
verplicht om samen na te denken. Waarom 
willen we vrijwilligers? Wat is de meer-
waarde van vrijwilligers? Wat gaan die 
mensen doen? Hoeveel budget hebben 
we ervoor over?”
 
“Vrijwilligers mag je niet zomaar loslaten 
of ze gaan hun eigen ding doen. Dat kan 
meevallen, maar vaker zal het tegenvallen. 
Je hebt een kader nodig om op terug te 
vallen. Vrijwilligers moeten weten wat je 
van hen verwacht. En ook het personeel 
moet weten wat ze aan vrijwilligers mogen 
vragen. Als het personeel niet overtuigd 
is van de meerwaarde van vrijwilligers, 
dan werkt het niet. Op een aantal plaatsen 
heeft het zelfs al voor wrijving gezorgd. 
Daarom heeft het geen zin om op directie-
niveau een visietekst uit te schrijven en 
die dan door te drukken. Je moet het per-
soneel betrekken en blijven betrekken. 
Ook de nieuwe personeelsleden moeten 
weten wat de vrijwilligers aan meerwaarde 
betekenen”, vertelt Krokaert. 

Waar een goede vrijwilligerswerking is,  
is er meer ruimte voor het personeel. Als 
de patiënt rustiger is omdat een vrijwilliger 
hem begeleid heeft naar het onderzoek en 
hij een praatje heeft kunnen slaan, is dat 
leuker voor de patiënt en de dokter. “Vrij-
willigers maken meer mogelijk. Als je met 
vijftien bewoners wil gaan wandelen in een 
woonzorgcentrum, moet je misschien wel 
tien mensen vinden die rolstoelen duwen. 
Er kunnen één of twee personeelsleden 
meegaan, maar dan moet je nog acht vrij-
willigers vinden. Als er geen vrijwilligers 
zijn, valt die wandeltocht weg.”

Een generatieintelligent  
vrijwilligersbeleid
Het is belangrijk te beseffen dat vrijwil-
ligers van verschillende generaties ook 
andere verwachtingen hebben en anders 
naar het leven kijken. Miet Timmers,  
projectcoördinator van Generatielink, 
raadt in dat verband aan om per gene-
ratie een profiel op te stellen. Een goede 

willigerswerk te doen. Als je cafetaria-
vrijwilliger een goede pianist blijkt te zijn, 
laat je die vrijwilliger een bewonerskoor 
begeleiden en ga je zelf op zoek naar een 
andere cafetariavrijwilliger. Je zoekt naar 
de talenten van je vrijwilligers, maar die 
talenten moeten wel passen binnen de 
vooropgestelde visie van de voorziening”, 
verduidelijkt Krokaert. 

Opvallend is de reden waarom mensen 
géén vrijwilligerswerk doen. Uit verschil-
lende studies blijkt dat het hen simpelweg 
nooit werd gevraagd. Laat dus zeker weten 
dat je vrijwilligers zoekt. Mond-tot-mond-
reclame blijft het sterkst, maar een  
vacature plaatsen op je eigen website of  
www.vrijwilligerswerk.be is eveneens 
aangeraden.
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VORMING: Het maken van een 
gedeelde en gedragen visie op 

vrijwilligerswerk

Gehandicaptensector:

6 februari 2017 van 9u30 tot 16u30
TPC - Groenenborgerlaan 149, Antwerpen

21 februari 2017 van 9u30 tot 16u30
De Ceder - Parijsestraat 34, Deinze

Ouderenzorg:

14 maart 2017 van 9u30 tot 16u30
Jeugdherberg De Blauwput - 
Martelarenlaan 11, Leuven

23 maart 2017 van 9u30 tot 16u30
De Ceder - Parijsestraat 34, Deinze

Psychiatrie:

24 april 2017 van 9u30 tot 16u30
PZ Sint-Alexius - Grimbergsesteenweg 

40, Grimbergen

Ziekenhuizen:

27 april 2017 van 9u30 tot 16u30
TPC - Groenenborgerlaan 149, Antwerpen

Ga voor meer info naar de website:
 www.presentweb.be

“Het is belangrijk te beseffen dat vrijwilligers van  
verschillende generaties ook andere verwachtingen hebben  
en anders naar het leven kijken.”
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GGZ

Krijgen we binnenkort in de psychiatrische 
ziekenhuizen ‘crustatieve eenheden’, naar 
analogie van de ‘palliatieve eenheden’? Als 
het van dr. Ilse Decorte en dr. Françoise 
Verfaillie afhangt wel. Beide artsen plei
ten voor meer zorg en aandacht voor de 
meest kwetsbare groep van psychiatri
sche patiënten. Zowel in OPZ Geel als in 
PZ OnzeLieveVrouw in Brugge krijgt 
crustatieve zorg vandaag al een plaats.

Ilse Decorte is huisarts, palliatief arts, 
equipearts van thuiszorg ISPAHAN (Pallia-
tieve Zorgen Kempen) en behandelend arts 
in het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis 
Geel, waar ze elke dag komt. “Ik hou van 
het werk in de psychiatrie”, vertelt ze. “Het 
is ook daar dat ik voor het eerst in contact 
gekomen ben met palliatieve zorg.”

Verblijven in het OPZ Geel dan zoveel 
palliatieve patiënten? Dr. Decorte: “OPZ 
Geel is een uniek ziekenhuis: het enige 
psychiatrisch centrum in de wereld dat 
gezinsverpleging aanbiedt. Na de Tweede 
Wereldoorlog verbleven hier wel vijfdui-
zend patiënten. Mensen uit Vlaanderen 
en Wallonië, maar ook uit Nederland, 
Oekraïne en andere landen. Vaak wezen 
of mensen van wie de ouders uit hun 
rechten waren gezet en nergens elders 
terechtkonden. Hier verbleef dus een gro-
te bevolking en die mensen zijn nu oud, 
waardoor er relatief veel palliatieve zorg 
voorkomt. Het speelt ook mee dat psychi-
atrische patiënten ziekte en pijn op een 
andere manier uiten, waardoor ziektes 
als kanker vaak pas in een later stadium 
worden vastgesteld en ze sneller palliatief 
worden. Ook de behandeling van somati-
sche ziekten bij psychiatrische patiënten 
verloopt vaak moeizamer en complexer. 
Om al die redenen komt palliatieve zorg 
in het OPZ Geel betrekkelijk vaak voor.”

Uitbehandeld
“In OPZ Geel is er ook een afdeling met pa-
tiënten die zogenaamd psychiatrisch ‘uit-
behandeld’ zijn. Dat betekent dat er geen 
mogelijkheden voor verdere behandeling 
zijn. Tenminste niet op dat moment, want 
de geneeskunde staat niet stil; wat van-

daag niet kan, lukt morgen misschien wel. 
Het gaat om een kleine groep patiënten, 
naar schatting een 500-tal in Vlaanderen. 
Dat zou betekenen dat elk psychiatrisch 
centrum er een 20-tal telt. Soms verblij-
ven die mensen in een PVT. Vaak zijn het 
mensen boven de 50 jaar, maar het kunnen 
ook dertigers of veertigers zijn.”

“Die zwaar zieke patiënten krijgen door-
gaans niet meer veel zorg. De lijdensdruk 
bij hen is nochtans enorm hoog. Hun ziek-
te raakt niet gestabiliseerd. Sommigen 
stellen de vraag naar euthanasie, maar 
de meesten doen dat niet. Waarom kun-
nen wij hen niet ook de meerwaarde van 
een soort palliatieve zorg aanbieden?  
Je kunt het niet zo noemen, want palliatie 
heeft de connotatie van sterven. Vandaar 
de keuze voor de term crustatieve zorg.” 
“Crusta betekent schelp: we bescher-
men die mensen met een stevige schelp 
waarin ze zich geborgen weten. Het is een 
analoge term met ‘pallium’, wat ‘mantel’ 
betekent. Autonomie wordt vaak deels 
overgenomen; ze hebben immers nood 
aan een externe bescherming. Ten slotte 
hebben de patiënten de structuur van de 
afdeling nodig om als het ware tot leven te 
komen. Ze zijn afhankelijk van die struc-
tuur om te komen tot zinvolle daginvulling, 
tot functioneren, net zoals schaaldieren 
hun exoskelet als uitwendige structuur 
nodig hebben.”

Lijdensdruk
“De lijdensdruk bij deze patiënten is ex-
treem hoog. Ten eerste is er het lijden 
door hun ziekte. Wie zwaar psychotisch 
is, staat voortdurend doodsangsten uit. 
Wie zwaar depressief is, lijdt immens. 
Dat lijden wordt bovendien versterkt 
door de zware nevenwerkingen van de 
medicatie. Verder is er de gedwongen 
opname, de isolatie. Ze vinden geen werk, 
hebben geen relatie, worden dikwijls in 
steek gelaten door familie. Ze hebben 
geen vrienden en krijgen nauwelijks of 
geen bezoek. Ze hebben geen hobby’s. En 
de artsen kunnen hen niet meer helpen. 
Hoe uitzichtloos kan het bestaan zijn? 
Dat sommigen vluchten in automutilatie 
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NIEUW CONCEPT IN ONTWIKKELING IN DE PSYCHIATRIE

“Crustatieve zorg  
geeft kwaliteit van leven”
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Dr. Françoise Verfaillie ontwikkelde het 
concept crustatieve zorg samen met  
dr. Ilse Decorte en paste het toe in PZ 
OnzeLieveVrouw in Brugge. Voor haar 
biedt crustatieve zorg een oplossing voor 
patiënten die door de vermaatschappe
lijking van de zorg tussen wal en schip 
dreigen te vallen.

“De vermaatschappelijking van de zorg 
streeft met artikel 107 naar minder zieken-
huisopnames en meer zorg in de thuis-
context. Dat is een belangrijk streven, 
maar een bijzondere uitdaging vormen 
de patiënten die meer dan twee jaar – en 
in uitzonderlijke gevallen tot twintig, dertig 
of zelfs vijftig jaar – opgenomen zijn. Het 
is niet evident om die mensen een alter-
natief buiten het ziekenhuis te bieden. De 
mobiele teams verrichten goed werk, maar 
er blijft een groep heel kwetsbare mensen, 
die eigenlijk nergens terechtkan. Het gaat 
om patiënten met een zware, complexe, 
meervoudige pathologie die chronisch 
acuut is, vaak met een somatische co-
morbiditeit. Ze hebben erg veel zorg nodig. 
Wat kunnen we voor hen nog doen in een 
context van vermaatschappelijking?”

Woodshedding
“We hebben ons in PZ Onze-Lieve-Vrouw 
met het team van de afdeling Langdurige 
Intensieve Behandeling over die vraag 
gebogen. Dat zorgde voor een nieuwe 
dynamiek en boeiende discussies. Wat 
betekent uitbehandeld zijn? Misschien 
heeft iemand gewoon meer tijd nodig?  
Interessant is het Woodshedding-principe 
uit de jazz, aangehaald door psychiater 
John Strauss in 1989. Als muzikanten 
geen inspiratie hebben, trekken ze zich te-
rug in een schuurtje – een woodshed – om 
samen te jammen tot ze weer inspiratie 
krijgen. Mensen met een ernstige psychi-
atrische stoornis hebben ook tijd nodig. 
We moeten mensen tijd geven, hun tempo 
respecteren en werken met hun kwets-
baarheden, krachten en mogelijkheden.”

“Dat staat haaks op de gedachte mensen 
zo snel mogelijk terug naar huis te laten 
keren. Hoe goed de vermaatschappelij-
king ook slaagt, je zult altijd een groep 
hebben die je een plaats moet kunnen 
geven met een goede omkadering in een 
psychiatrisch ziekenhuis, een PVT, Beschut 
Wonen of een of andere tussenvorm van 
woonzorgsetting. We moeten met ande-
re woorden meer differentiëren en echt 
vraaggestuurd werken.”

Tussen wal en schip
“De meest kwetsbare mensen die zich 
niet kunnen handhaven in de samen leving, 
dreigen tussen wal en schip te vallen in 
de GGZ-hervorming. De dialoog met die 
patiënten is niet eenvoudig; dikwijls is 
er nauwelijks contact mogelijk. Maar 
dat ontslaat ons niet van onze opdracht.  
We moeten zoeken hoe we psychothera-
peutische methodieken kunnen vertalen 
naar die doelgroep.” “Crustatieve zorg 
verwijst naar de schelp als een soort van 
exoskelet dat mensen rechthoudt. Het is 
een dynamische benadering die inspeelt 
op de noden, de mogelijkheden en het 
tempo van elke patiënt: de schelp kan zich 
meer of minder openen. Met crustatieve 
zorg willen we een zinvol aanbod geven 
voor deze meest kwetsbare mensen, met 
de focus op een zo goed mogelijke kwa-
liteit van leven. Crustatieve zorg kan een 
nieuwe prikkel geven aan voorzieningen 
en zorgverleners, maar ook aan onder-
zoekers. Verschillende universiteiten en 
ook de werkgroep Langstdurende Zorg van 
de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke 
Gezondheid hebben al interesse getoond. 
Het komt ook tegemoet aan een reële nood 
bij verpleegkundigen, die vaak veel on-
macht voelen bij de existentiële vragen van 
deze doelgroep. Door die meest complexe 
en zware zorg een naam te geven, willen 
we het thema bespreekbaar maken en het 
werkveld mobiliseren, opdat deze doel-
groep niet vergeten zou worden. Herstel-
gericht werken en vermaatschappelijking 
betekenen ook dat we onze verantwoorde-
lijkheid moeten opnemen voor de meest 
kwetsbaren”, besluit dr. Verfaillie.

CRUSTATIEVE ZORG IN PZ ONZE-LIEVE-VROUW

“De meest  
kwetsbare mensen  

kunnen nergens terecht”

Dr. Françoise Verfaillie: “Met crustatieve zorg 
willen we een zinvol aanbod geven voor de 
meest kwetsbare mensen, met de focus op een 
zo goed mogelijke kwali teit van leven.”
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is deels omdat lichamelijke pijn beter te 
verdragen is dan het psychische lijden en 
de emotionele pijn.”

“Ik heb het idee voor de crustatieve zorg 
voorgesteld in de werkgroep Palliatie-
ve zorg en Psychiatrie van de Federatie 
Palliatieve Zorg Vlaanderen. Er kwam me-
teen bijval, onder meer van dr. Françoise 
Verfaillie, die het concept als psychiater 
verder uitwerkte en in de praktijk bracht 
in het PZ Onze-Lieve-Vrouw in Brugge. 
Ook de directie in OPZ Geel schaarde zich 
achter mijn voorstel. Het past ook in de 
herstelvisie die meer en meer opgang 
maakt. Ook dr. An Haekens brak eerder al 
een lans voor palliatieve zorg in de psychi-
atrie. Meer en meer mensen zijn begaan 
met het thema, ook uit ethische hoek.”

Hoe is het OPZ Geel dan concreet aan de 
slag gegaan met crustatieve zorg? “Wij 
hebben vooral benoemd en versterkt wat 
we al deden: heel veel zorg op maat ge-
ven. Dat houdt ook in dat je dingen moet 
durven loslaten. De therapieën die we 
geven, moeten we creatief aanpassen aan 
de doelgroep. Het doel ligt niet langer in 
herstel of genezing, maar in het gevoel 
van welbevinden. Hetzelfde geldt voor 
de medicatie: die wordt uiteraard nog 
gegeven, want ze verzacht de pijn, maar 
we zoeken naar een evenwicht met de 
nevenwerkingen. Crustatieve zorg is to-
taalzorg. Net als bij palliatieve zorg zijn 
er vier pijlers: de psychische, de existen-
tiële, de sociale en de lichamelijke zorg. 

Onderschat zeker die lichamelijke zorg 
niet. Die mensen takelen ook fysiek af. 
Psychiater en huisarts moeten hier nauw 
samenwerken.”

Onbekend is onbemind
In september mochten dr. Decorte en dr. 
Verfaillie het concept crustatieve zorg 
voorstellen op het 8ste Vlaams Geeste-
lijke Gezondheidscongres. Hoe waren 
de reacties? “De reacties zijn verdeeld”, 
bekent dr. Ilse Decorte. “Mensen die op 
een afdeling met uitbehandelde patiënten 
werken, zijn laaiend enthousiast. Vele an-
deren vallen compleet uit de lucht. Je kunt 
jaren in de psychiatrie werken en niet van 
het bestaan van die patiënten afweten. 
Het is een vergeten groep, die daardoor 
niet altijd op begrip kan rekenen. De psy-
chiatrie is sowieso al het stiefkind in de 
gezondheidszorg. Naar mijn gevoel zijn 
psychiaters soms te snel tevreden. Het 
is niet omdat je iemand niet meer kunt 
genezen dat er geen kwaliteitsvolle zorg 
meer mogelijk is. Kijk naar de oncologen: 
die geven een patiënt nooit op, die blijven 
maar doorgaan. Ik pleit niet voor hard-
nekkigheid, wel voor goede zorg voor die 
vergeten patiënten. We moeten harder 
voor hen vechten. Zelf hebben ze geen 
stem. Ze worden niet gehoord. Maar we 
mogen hen niet in de steek laten. Eigenlijk 
hebben zij bijna individuele begeleiding 
nodig. Soms sterft een patiënt door ver-
stikking nadat hij zich heeft verslikt. We 
hebben in OPZ Geel wel een protocol rond 
slikproblematiek, maar er zijn  medewer-
kers nodig om die mensen in het oog te 
houden. Ook vanuit psychisch oogpunt is 
één-op-één-contact ontzettend belangrijk. 
Groepstherapie werkt minder voor die 
patiënten. Je hebt dus meer handen, meer 
personeel nodig. Maar onbekend is onbe-
mind. Daarom willen wij het concept crus-
tatieve zorg meer bekendmaken. In alle 
ziekenhuizen zoeken we medestanders 
om de krachten te bundelen en samen 
op te komen voor deze mensen. Ik denk 
aan ‘crustatieve eenheden’  naar analogie 
van de ‘palliatieve eenheden’. En wie weet, 
als we deze crustatieve zorg kunnen aan-
bieden en het doel van genezing kunnen 
loslaten, dan wordt misschien toch een 
verbetering mogelijk in de situatie van 
deze meest kwetsbare mensen.”

Dr. Ilse Decorte: “Je kunt jaren in de psychiatrie werken en niet van het bestaan van 
deze patiënten afweten. Het is een vergeten groep, die daardoor niet altijd op begrip 
kan rekenen.”
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TWEE BORSTCHIRURGEN OVER KWALITEITSVOLLE ZORG

“Indicatoren verbeteren onze kwaliteit  
en geven patiënten meer inzicht”

Q&S

Na haar jarenlange inzet sloot prof.  
Christiaens onlangs haar academische car-
rière af. Ze is een van de drijvende krachten 
achter het Vlaams Indicatorenproject voor 
Patiënten en Professionals, kortweg VIP², via 
de ontwikkelingsgroep ‘Indicatoren Oncolo-
gie-borstkanker’. Ook dr. Depestel zetelt in 
die groep. Zij is medisch directeur-hoofdarts 
in AZ Sint-Jozef in Malle en richtte mee 
de Borstkliniek Voorkempen op. De Borst-
kliniek is een samenwerkingsverband 
tussen AZ Sint-Jozef in Malle en AZ Klina 
in Brasschaat, en een pioniersproject in 
netwerking sinds 2007. “De indicatoren zijn 
een middel om onze kwaliteit te verbeteren 
en patiënten inzicht te geven. Zie het vooral 
niet als een instrument om ziekenhuizen en 
artsen aan de schandpaal te nagelen”, luidt 
het eensgezind in het pleidooi van beide 
borstchirurgen voor meer kwaliteitsvolle 
zorg bij borstkanker.

Bewustzijn gegroeid
De ervaringen met VIP² van zowel prof. 
Christiaens als dr. Depestel zijn positief. 
Prof. Christiaens: “Ik heb het project 
weten opstarten en wij, in het UZ Leu-
ven, waren er onmiddellijk  van overtuigd 
dat het een meerwaarde kon betekenen.  
Ik kijk daar zeer positief op terug. Ik ben 
al een hele tijd bezig met het evalueren 
van zorgkwaliteit en ik kan het alleen maar 
toejuichen dat de kwaliteitsindicatoren 
breed ingang beginnen te vinden in onze 
sector. Iedereen denkt dat hij of zij goed 
bezig is, maar je ziet hier en daar wel wat 
zenuwachtigheid groeien wanneer kwali-
teitscijfers openlijk worden gepubliceerd. 
Het was en is nochtans niet de bedoeling 
om de ‘vuile was’ van ziekenhuizen buiten 
te hangen. In het begin was het vrijgeven 
van de resultaten bij vele ziekenhuizen de 
grootste drempel, tot er wat zekerheid was 
over de validatie van de cijfers. In het UZ 
Leuven leefde daarover de eerste keer ook 

debat. Vandaag is er een zeker bewust-
zijn gegroeid en zijn er maar heel weinig 
ziekenhuizen die niet meewerken. Er is 
een bepaalde druk, maar die is gezond. 
Bovendien kan je je cijfers becommenta-
riëren en duiden.”

“De indicatoren hebben hun waarde en 
zijn allesbehalve uit de lucht gegrepen”, 
voegt Dr. Depestel daaraan toe. “Ik heb 
altijd al graag meegewerkt aan VIP².  
De indicatoren geven namelijk houvast en 
bewijzen dat je goed bezig bent. Ik merk 
overigens dat – vooral jongere – patiënten 
kritischer worden en zich bij hun keuze 
voor een ziekenhuis actief afvragen waar 
ze de beste kwaliteit kunnen verwach-
ten. De indicatoren zijn dan een ideaal 
hulpmiddel om hen een bewuste keuze 
te laten maken. Ik juich het overigens toe 
dat patiënten mondiger worden en dat 
patiëntenorganisaties hen een stem geven 
in het kwaliteitsdebat.”

Alles kan beter
De VIP²-indicatoren voor borstkanker zijn 
vandaag toegespitst op de diagnose stelling, 
behandeling en overleving na vijf jaar. Prof. 
Christiaens ziet enkele punten die kunnen 
worden verbeterd. “Zo zeggen de over-
levingscijfers momenteel weinig als het  
stadium van de ziekte, de tumorkenmerken, 
de leeftijd van de patiënten en de gevolgde 
therapie niet mee in rekening gebracht 
worden. Meer specifiëren is dus nodig. 
Het is ook ondenkbaar om bijvoorbeeld de 
sentinelprocedure, systemische therapie-
schema’s en de uitgebreidheid van de  
radiotherapie weg te laten uit de metin-
gen.”

“Ik verwacht niet meteen heel grote ver-
schuivingen, maar we hebben inderdaad 
extra indicatoren nodig om nieuwe thera-
pieën mee in kaart te brengen. Het ver-

Twee borstchirurgen. De ene rondt haar carrière in een universitair ziekenhuis 
stilaan af, de andere staat nog volop in de praktijk in een regionaal algemeen 
ziekenhuis. Wat hen bindt? Een hart voor kwaliteitsvolle zorg bij borstkanker 
en een gepassioneerd betoog voor adequate kwaliteitsindicatoren. Prof. dr. em.  
MarieRose Christiaens (UZ Leuven) en dr. Christel Depestel (AZ SintJozef in Malle 
en Borstkliniek Voorkempen) waren van bij het begin betrokken bij VIP² en blijven 
meeschrijven aan het kwaliteitsverhaal voor borstkankerpatiënten.

Prof. dr. em. Marie-Rose Christiaens:  
“In wezen hangt alles af van de beschikbare 
data en nu genereert men die eigenlijk via 
een omweg.”



“We hebben extra indicatoren nodig  
om nieuwe therapieën mee in kaart te brengen.  
Het verhaal gaat verder.”

haal gaat verder”, bevestigt dr. Depestel.  
“We moeten bijvoorbeeld ook enkele 
biases eruithalen, bijvoorbeeld wat de 
palliatieve patiënten betreft. Maar mijn 
dromen voor de kwaliteitsindicatoren 
reiken nog verder. VIP² zou wat mij be-
treft ook naar andere pathologieën moe-
ten worden uitgebreid. Zo kunnen alle 
patiënten een bewuste keuze maken en 
kunnen artsen hun kwaliteit aftoetsen 
met andere centra.”

Cijfers sprokkelen
“Een ander groot aandachtspunt voor 
mij is de manier waarop we vandaag de 
cijfers bij elkaar sprokkelen”, geeft prof. 
Christiaens nog mee. “In wezen hangt 
alles af van de beschikbare data en nu 
genereert men die eigenlijk via een 
omweg. Zo kan er een soort ruis ont-
staan. Ik wil aannemen dat die methode 
momenteel het beste is wat we kunnen 
doen, maar ik pleit voor een externe 
inzameling van gegevens. We gebruiken 
nu het kankerregister en cijfers van de 
mutualiteiten en het RIZIV. Als we zeker 
willen zijn dat alles meegenomen wordt 
in de registratie, moeten we volgens mij 
die omwegen verlaten en dichter bij de 
bron gaan regist reren: in de borstcentra 
zelf een correcte database ontwikkelen 
of eventueel online delen. Maar daar 
begint het schoentje te knellen, want 
dat vraagt een zeker budget – voor da-
tamanagers, statistici enzovoort – en dat 
ligt nog steeds heel moeilijk. De kwali-
teitsindicatoren die snel het proces van 
zorg kunnen bijsturen, vragen meer dan 
goede artsen en kwaliteitsvolle zorg; je 
moet ook datamanagers en statistici 
hebben.”

Dr. Depestel kan dat bevestigen: “Je 
hebt ondersteunend personeel nodig. 
Ook in een kleiner ziekenhuis zoals het 
onze heb je die medewerkers nodig. We  
registreren al langer, bijvoorbeeld bij 
de kankerregistratie en voor Eusoma, 
de Europese erkenning van borstkli-
nieken. Die dataregistratie loopt op dit 
moment prima voor oncologie, aange-
zien medewerkers daarvoor gesub-
sidieerd worden. Voor de registratie 

van kwaliteitsindicatoren op andere 
domeinen is echter nog geen finan-
ciering voorzien.”

Meer samenwerking
“Ook daarom zou het handig zijn om 
meer samenwerking tussen Vlaamse 
ziekenhuizen te creëren”, gaat prof. 
Christiaens verder. “Wij delen bijvoor-
beeld tijdens een jaarlijkse meeting 
ons oncologisch handboek en onze 
ervaringen met collega’s in regionale 
ziekenhuizen. Ook satellietziekenhui-
zen zijn een belangrijke piste, maar 
als coördinerend ziekenhuis is het 
niet altijd eenvoudig om collega’s in 
andere ziekenhuizen bij te sturen wat 
kwaliteitsvolle zorg betreft. Het over-
leg van artsen uit grotere borstcentra 
en regionale ziekenhuizen in het MOC 
(Multidisciplinair Oncologisch Consult, 
n.v.d.r.) is zeker al een stap in de goede 
richting.”

Ook dr. Depestel is pleitbezorger van 
meer samenwerking binnen netwerken. 
“Er doen zich twee problemen voor in 
het huidige systeem. De erkenning is 
niet gebaseerd op kwaliteit – in tegen-
stelling tot de Europese erkenning – en 
wettelijk kunnen op dit moment enkel 
ziekenhuizen en geen netwerken wor-
den erkend. Zo heeft de Borstkliniek 
Voorkempen sinds 2015 een Europese 
erkenning gebaseerd op de werking en 
de kwaliteit van het netwerk, maar kan 
AZ Sint-Jozef in Malle in Vlaanderen niet 
erkend worden als satellietborstkliniek 
omdat het KB dat niet toelaat. Ik vind 
het nochtans belangrijk dat patiënten 
met borstkanker ook in hun eigen re-
gio terechtkunnen. Maar liefst één op 
de negen vrouwen zal er immers ooit 
mee te maken krijgen. Borstkanker kan 
meer en meer gezien worden als een 
chronische ziekte, waarbij patiënten 
heel wat jaren moeten worden opge-
volgd. De ziektebehandeling zelf vraagt 
geen supertechnologie, maar wel een 
goede multidisciplinaire samenwerking 
in diagnose, behandeling en opvolging. 
Een goed samenwerkend netwerk kan 
dat garanderen.”

Dr. Christel Depestel: “Borstkanker vraagt 
geen supertechnologie, maar wel een 
goede opvolging. Die kunnen we op ter-
mijn enkel garanderen wanneer we meer 
samenwerken en netwerken creëren.”
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NOOIT TE OUD OM TE LEZEN

Het Lezerscollectief 
en het positieve effect  

van leesgroepen op senioren

OUDERENZORG

Samen verhalen en gedichten lezen ver
bindt mensen en maakt hen sterker en 
weerbaarder. Dat is de filosofie van Het 
Lezerscollectief, een netwerk van lees
begeleiders in Vlaanderen en Brussel, 
dat leesbijeenkomsten organiseert voor 
mensen die moeilijk toegang hebben tot 
literatuur. Ook met het team van woon
zorgcentrum Huize Stracke in Boechout 
organiseren ze regelmatig leessessies 
met de bewoners. In hun aanpak staan 
verbondenheid en kwaliteit centraal.

Uit Brits onderzoek blijkt dat leesgroepen 
een positief effect hebben op senioren 
in woonzorgcentra. Samen lezen zorgt 
voor cognitieve stimulatie (87% verhoogde 
concentratie), het bevordert de sociale 
interactie (86%) en verhoogt de betrokken-
heid (73%). Personeel van de bevraagde 
woonzorgcentra stelt een verbetering 

vast van de gemoedsgesteldheid en het 
concentratievermogen. Samen lezen is 
een beproefde methode die ook weten-
schappelijk wordt gemonitord.

Het Lezerscollectief en samen 
lezen
Dirk Terryn, stichter van Het Lezerscol-
lectief, deed inspiratie op bij de Britse  
Jane Davis en haar Reader Organisation. 
Twee jaar geleden richtte hij samen met 
Erik Van Acker en psychiater Jan Raes 
een eigen initiatief op, met als doel zo-
veel mogelijk mensen samen te bren-
gen rond literatuur. Ze volgen daarbij de  
methode van Davis, met als basisprinci-
pe dat een begeleider de teksten hardop 
voorleest en af en toe ruimte laat voor 
interactie rond ‘de beleving van de tekst’. 
“Deelnemers staan daardoor sterker in 

verbinding met het verhaal, ook omdat 
ze dat samen doen”, zegt Dirk Terryn. 
“Vaak helpt wat een ander erover zegt 
ook om die verbeeldingswereld binnen 
te stappen, personages te leren kennen 
die wat vreemder of juist heel herken-
baar zijn en het deurtje van je herin-
neringen openzetten. Doordat de tekst 
hardop wordt voorgelezen, vertraag je 
het leesproces, speelt de mate van gelet-
terdheid van je deelnemers geen rol en 
is het concentratie vermogen ook minder 
een issue.” De leesbegeleider brengt de 
deelnemers samen en zet ook sterk in op 
de persoonlijke betrokkenheid. “In onze 
opleiding leren we de begeleiders nooit de 
verhalen te analyseren, maar in de tekst 
kapstokken te zoeken om het gesprek aan 
te gaan. We leren hen ook om de stilte 
te respecteren, want sommige mensen 
willen gewoon genieten en luisteren.”
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Lezen in het woonzorgcentrum
“Enkele bewoners hebben vroeger mis-
schien veel gelezen en kunnen dat nu 
niet meer zelfstandig, maar herinneren 
het zich als een heel aangename acti-
viteit en kunnen dat op die manier toch 
blijven doen. Anderen hebben misschien 
niet veel gelezen en ontdekken het toch 
nog op latere leeftijd. Je moet geen veel-
lezer zijn om van samen lezen te genie-
ten”, aldus Dirk Terryn. Hij ging  een jaar 
geleden een gesprek aan met directeur  
Jean De Ruytter en dagelijks verant-
woordelijke Ineke Jespers van Huize 
Stracke in Boechout. “We hebben voor-
af gescreend voor welke bewoners Het 
Lezerscollectief een meerwaarde zou 
kunnen zijn”, vertelt Ineke Jespers. 
“Bewoners die slechtziend zijn en niet 
meer goed kunnen lezen of bewoners 
met beginnende dementie die het verhaal 

soms missen. We zien ook dat de bewo-
ners die we bij andere activiteiten minder 
goed kunnen bereiken, zich hier in een 
kleinere groep beter kunnen uiten.”

De leesbegeleiders kiezen zelf welke ver-
halen ze voorlezen. Als medewerkster 
van het WZC ziet leesbegeleidster Sandra 
Poels welke invloed de gekozen teksten 
hebben op de bewoners. “Als je alleen een 
verhaal of gedicht leest, geef je enkel je 
eigen interpretatie. Tijdens de leessessies 
hoor je de anderen dingen zeggen of op-
merken die je zelf in eerste instantie niet 
had gezien. Dat  maakt het extra mooi.”

“Het loont om goed na te denken over 
welke plaats samen lezen krijgt in het 
activiteitenaanbod”, vult Dirk Terryn aan. 
“Ook de keuze om hiervoor een perso-
neelslid in te zetten is weloverwogen. In 
sommige andere woonzorgcentra nemen 
vrijwilligers de leesbegeleiding op zich. 
Leesbegeleiders hebben allemaal een 
groot hart voor lezen: ze weten vaak zelf 
goed hoe krachtig verhalen kunnen zijn.”

De leesplek 
Een van de vereisten voor een geslaagde 
leessessie is een aangename plek om te 
lezen. In Huize Stracke worden de be-
woners ontvangen in een knusse ruimte, 
waar ze tijdens het lezen ook genieten 
van koffie in mooie kopjes met bijhorende 
koekjes. Om de veertien dagen komen 
ze samen in een groepje van maximaal 
tien personen.  

Een netwerk van leesbege
leiders
Het Lezerscollectief verbindt intussen 
meer dan 50 geëngageerde leesbege-
leiders in een netwerk. Vrijwilligers en 
personeelsleden die (twee)wekelijks lees-
groepen begeleiden in woonzorgcentra, 
maar ook in bijvoorbeeld bibliotheken 
en gevangenissen. Ze volgen daarvoor 
een opleiding en krijgen naast veel in-
spiratie ook het kortverhalenboek Samen  
sterke verhalen vertellen mee. “Het boek 

is samengesteld door leesbegeleiders 
en de verhalen zijn eerst uitgeprobeerd 
in tal van groepen. We kiezen bewust 
voor kortverhalen”, licht Dirk Terryn toe.  
“Zo kan je per bijeenkomst een verhaal 
volledig afwerken. Afronden doen we met 
een gedicht.”

“Het is mooi om te zien hoe we vanuit een 
groeiend netwerk ook expertise verzame-
len en de aanpak en het aanbod verder 
kunnen verfijnen. Natuurlijk zijn er ver-
halen die iets meer doen bij senioren, bij-
voorbeeld door sterke referenties naar de 
jeugd van de lezer, de opvoedingscontext, 
de schooltijd. In de toekomst willen we 
zeker ook onze leesbegeleiders in woon-
zorgcentra samenbrengen voor vorming 
en intervisies. Nu al kunnen ze ervaringen 
delen via onze website.” 

“Een toepasselijk citaat is dat van Guus 
Kuijer uit Hoe word ik gelukkig (2009):
‘Het voordeel van boeken is dat je in korte 
tijd met honderden levens kunt meeleven. 
Je ontwikkeling gaat sneller dan wanneer 
je niet leest. Je komt in allerlei culturen 
terecht, in verschillende tijdperken en 
zelfs in het andere geslacht. Goede ver-
halen nestelen zich in je geheugen en 
gaan tot je eigen geschiedenis behoren.’ 

Het citaat van Kuijer lees je misschien an-
ders vanuit de blik van senioren dan vanuit 
een opgroeiend kind. Het perspectief van 
een leven vol herinneringen tegenover een 
leven vol verwachtingen. Maar als lezers 
verbeelden we onze dezelfde honderden 
levens die we niet (helemaal) geleefd heb-
ben of zullen leven. Verhalen lopen soms 
anders af dan wat we herinneren. Maar 
wat een schoonheid om dat samen te doen 
en soms ook iets van die betrokkenheid 
te delen.”

Wil jij ook starten met een leesgroep en een 
vrijwilliger opleiden? Meer informatie vind 
je op de website www.lezerscollectief.be. 
Meld je aan via info@lezerscollectief.be.
Bekijk de videoreportage over Het Lezers-
collectief op onze website of ons Youtube- 
kanaal.

"Tijdens de leessessies hoor je de anderen  
dingen zeggen of opmerken die je zelf  
in eerste instantie niet had gezien.  
Dat maakt het extra mooi.”
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“Hulpverleners moeten zich  
onderdompelen in de specifieke  

leefwereld van land- en tuinbouwers”

GGZ

‘Wat op het erf gebeurt, blijft op het erf’. 
Landbouwers hebben nooit echt een cul-
tuur van praten gehad. En nochtans zouden 
velen daar vandaag de dag baat bij heb-
ben. De laatste jaren staat het water hen 
immers steeds meer aan de lippen door 
onder meer de energie-, grondstoffen- en 
financiële crisis. De boeren blijven door-
gaan, maar vaak ten koste van hun mentale 
gezondheid. Het project Zot van 't Boeren 
zet acties op om hen tijdig en zonder 
schroom naar de juiste hulp te leiden. Voor  
Zorgwijzer gingen we in gesprek met  
coördinator Geert Storme en eerstelijns-
psychologe Leen Ballieu.

Al jaren blijkt dat het niet zo goed gaat met 
de geestelijke gezondheid van de land- 
en tuinbouwers. Typerend zijn psycho-
somatische klachten, slaapproblemen, een 
te hoog alcoholgebruik, relatiepro blemen 
door de moeilijkheden in het bedrijf…  
“Het is een kwetsbare doelgroep”, weet 
Leen Ballieu, die sinds 2012 als eerste-
lijnspsychologe werkt voor het Sociaal 
Huis in Poperinge. “Het zijn mensen die 
het niet gewoon zijn om over hun moeilijk-
heden te praten. Hun boerderij is hun 
identiteit en hun alles. Hun werk is hun 
thuis en hun thuis is hun werk. Voor be-
schermende factoren zoals contact met 
vrienden, deelname aan het verenigings-
leven enz. is er minder en minder ruimte. 
Als het niet goed gaat met het bedrijf, zien 
ze soms geen oplossingen meer. En soms 
zijn er ook gewoonweg geen oplossingen. 
Zelfs niet wanneer ze hun best doen.” Die 
vaststelling zet de landbouwers onder 
enorme druk, en toch willen ze er meestal 
niet over praten. De drempel naar hulp-
verlening is te hoog en de stap wordt vaak 
te laat gezet. 

Het samenwerkingsproject Zot van ’t Boe-
ren* ging begin dit jaar van start om de kloof 

tussen de geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ) en de land- en tuinbouw te dichten. 
Daartoe formuleerde Zot van ’t Boeren 
vier concrete uitdagingen. Een eerste ligt 
erin de bespreekbaarheid van psychische 
problemen te verhogen. Alles begint met 
durven en kunnen. “Het is gewoon een 
reali teit dat de land- en tuinbouw sector 
erg gesloten is. Problemen proberen 
we zo lang mogelijk binnenskamers te 
houden, met het oog op het bewaren van 
de schone schijn”, vertelt Geert Storme.  
Als er toch hulp wordt gezocht, dan is 
het vaak al te laat. Mensen hebben op 
dat moment nood aan meer uitgebreide 
zorgverlening, maar willen hun bedrijf niet 
achterlaten. En dan is het hek pas echt 
van de dam. De uitdaging is een manier te 
vinden waarop beide partijen elkaar beter 
leren kennen, zodat argwaan en wantrou-
wen zo veel en zo snel mogelijk wegeb-
ben. “Boeren denken nog al te vaak dat 
psychologische problemen voor ’t zottekot 
zijn. Ze zijn te weinig op de hoogte van de 
huidige zorgorganisatie en de mogelijke 
tussenvormen van zorg”, meent Leen  
Ballieu. Om aan dat kennishiaat tegemoet  
te komen, hebben organisaties uit de GGZ 
hun informatiebrochures aangepast en toe-
gankelijker gemaakt voor landbouwers. 
Andere initiatieven zijn (preventieve) activi-
teiten op maat, informatiestanden op grote 
beurzen, sensibiliserende artikels in de 
tijdschriften voor land- en tuinbouwers enz.

Boerenfans
Een tweede uitdaging is het stapsgewijs 
uitbouwen van een netwerk van vrijwilli-
gers rond de vzw Boeren op een Kruispunt,  
die boeren zowel bedrijfsmatig als psycho-
logisch ondersteunt. Buitenlandse voor-
beelden toonden eerder al aan dat die 
vrijwilligers het verschil kunnen maken. 
Hoe gaat het in zijn werk? Gemotiveerde 

land- en tuinbouwers kunnen zich aan-
bieden als ‘boerenfan’ om te helpen bij de 
verspreiding van informatie en aanbeve-
lingen bij hun collega’s. Ze houden hun 
ogen en oren op en signaleren waar het 
moeilijk gaat. De ‘boerenambassadeurs’ 
van hun kant gaan nog een stapje verder: 
zij gaan op zoek naar de probleemsitua-
ties en maken een analyse van de kwets-
baarheid van de land- en tuinbouw in hun 
gemeente. Vervolgens ondernemen ze 
in overleg met plaatselijke beleidsver-
antwoordelijken en netwerken gerich-
te en weloverwogen acties. Een aantal  
boerenambassadeurs en boerenfans 
worden echte ‘boerentrekkers’ die met 
voldoende kennis en kunde op zoek gaan 
naar de meest geschikte hulpverlening. 
“Die figuren kunnen de draag- en veer-
kracht verhogen van de landbouwers”, 
meent Geert Storme. “Ze brengen aan-
dacht voor GGZ binnen in onze sector 
en maken het bespreekbaar. Het is een 
poging om niet telkens te vertrekken van 
een ‘probleem’, maar  elkaar sterker te 
maken met concrete tips.”

Goede erfbetreders, goede 
zorgverleners? 
Het voldoende sensibiliseren van de erf-
betreders (denk aan huisartsen, vee artsen 
of technische consulenten) over de pro-
blemen van de landbouwers is een vol-
gende uitdaging. Zij zijn immers vaak de 
eerste ‘buitenstaanders’ die het merken 
wanneer een bedrijf in moeilijkheden zit. 
Zot van ’t Boeren gaat hiervoor bijvoor-
beeld het gesprek aan met verschillende 
huisartsen- en veeartsenkringen. Ook 
van commerciële erfbetreders vraagt 
men een inspanning. “Het is cruciaal dat 
zij de verantwoordelijkheid nemen om 
de boer niet verder op kosten te jagen, 
maar hem veeleer door te verwijzen naar  
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gepaste hulp”, vertelt Geert Storme. 
“Dat is natuurlijk heel dubbel, want het 
druist bijwijlen lijnrecht in tegen hun  
commerciële belangen. Sommige aan-
kopen blijken na een consult bij Boeren 
op een Kruispunt bijvoorbeeld financi-
eel gewoon niet haalbaar, waardoor de 
landbouwer ervan afziet. Het is belangrijk 
dat de verkoper zich daarover kan zet-
ten. Investeren in een gezonde boer met 
een gezond bedrijf brengt op termijn veel 
meer op.” 

Kennis bijspijkeren
Tot slot worden zorgverstrekkers zelf 
ondergedompeld in de wereld van het 
boeren. Het opzet is om per Sociaal Huis 
één vertrouwenspersoon aan te stellen die 
aanspreekpunt is voor de land- en tuin-
bouwers. “Het is immers belangrijk dat ze 
de dagelijkse realiteit van de landbouwers 
leren kennen. Want op het moment dat ze 
de stap naar de hulpverlening dan toch 
durven te zetten, komen ze soms terecht 
bij een hulpverlener die geen kaas gegeten 
heeft van wat ‘boer zijn’ precies inhoudt. 
Dat zorgt opnieuw voor een afstand”, 
meent Geert Storme. Leen Ballieu spreekt 
vanuit haar eigen ervaring wanneer ze 
beaamt dat het belangrijk is om voldoende 
feeling te hebben met de specifieke reali-

“Het is gewoon een realiteit dat de land- en tuinbouw sector erg gesloten is.  
Problemen proberen we zo lang mogelijk binnenskamers te houden.  
Als er toch hulp wordt gezocht, dan is het vaak al te laat.”

teit van de boeren: “Het is natuurlijk niet 
gemakkelijk te definiëren wat dat precies 
is, ‘feeling hebben met’… En hoe geef je 
die feeling door aan een hulpverlener? 
Het is in elk geval belangrijk dat je als 
hulpverlener je eigen jargon loslaat en 
echt openstaat voor de leefwereld van de 
landbouwers. Bij mijn cliënten weet ik dat 
ze soms wel en soms niet komen opdagen 
voor hun afspraak: ik begrijp dat als hun 
aardappels gesproeid moeten worden, dat 
prioriteit is. Ook wanneer ze op consult 
komen in hun werkoutfit, dan versta ik dat. 
Want dat betekent dat ze zich niet moeten 
douchen en omkleden, dat ze hun werk 
zo kort mogelijk dienen te onderbreken 
en dat ze dus naar hun afspraak komen. 
Outreachend kunnen werken zou nog beter 
zijn in dat opzicht, want dan dienen ze hun 
werk nog minder lang te onderbreken. 
Of om het met een boutade te zeggen: 
mocht een sessie bij de psycholoog op de 
tractor van de boer kunnen, dan zou de 
brug sneller gemaakt zijn.”

Boeren is een levenswijze
Als eerstelijnspsychologe maakt Leen 
Ballieu ook gebruik van de campagne 
Fit in je hoofd. Samen met een aantal 
collega’s paste ze de workshop hierrond 
aan de leefwereld van boeren aan. Een 

heel belangrijke tip voor de land- en  
tuinbouwers is volgens haar het inbouwen 
van voldoende rust en tijd voor zichzelf. 
“Zoals men nu bezig is, kan het immers 
niet langer”, meent ze. “Het lijkt er soms 
op dat even tijd voor zichzelf nemen ver-
boden is. Men gaat er nog altijd vanuit 
dat als je voldoende hard werkt, het wel 
vanzelf zal overgaan. Ooit vertelde een 
landbouwer me dat wanneer ze overdag 
gaat fietsen, ze een sjaal en zonnebril 
draagt. Om toch maar niet herkend te 
worden door collega’s. Want die zouden 
kunnen denken dat ze zich niet voldoende 
inzet voor haar erf. Onvoorstelbaar toch! 
Gelukkig zien we wel dat er hier en daar 
wat in beweging komt. Men durft al eens 
hulp inschakelen voor het huishouden 
of het poetsen, of de kinderen naar de 
opvang brengen in drukke periodes!” 

Meer info: www.zotvantboeren.be

* Voor het project Zot van ’t Boeren slaan  
verenigingen uit de land- en tuinbouw sector 
(Algemeen Boerensyndicaat, Boeren op een 
Kruispunt, KVLV, Landelijke Gilden, VABS) 
en uit de geestelijke gezondheidszorg (CGG 
Largo, regionaal netwerk Accolade en  
regionaal netwerk PRIT) de handen in elkaar. 
Boeren op een Kruispunt is promotor van 
het project. 

Leen Ballieu en Geert Storme: “Het is belangrijk dat je als hulpverlener je eigen 
jargon loslaat en echt openstaat voor de leefwereld van de landbouwers. Of om het 
met een boutade te zeggen: mocht een sessie bij de psycholoog op de tractor van 
de boer kunnen plaatsvinden, dan zou de brug sneller gemaakt zijn.”



zorgwijzer   |   30

VIVO organiseert, in samenwerking met VERSO en de 
vormingsfondsen, opnieuw een vormingsaanbod over actuele 
HR-thema’s. De opleidingen vinden plaats over heel Vlaanderen 
tijdens het voorjaar 2017. Het vor mingsaanbod bestaat uit 14 
thema’s, waaronder 4 nieuwe op leidingstitels, en is volledig 
gratis.

De vormingen staan open voor iedereen uit de socialprofitsector. 
Geen drempel vrees nodig. De inhoud wordt bewust laag-
drempelig gehouden met aandacht voor nieuwe medewerkers 
en (kleine) organisaties die nog niet ver staan in hun HR- en 
competentiebeleid. 

Inschrijven kan tot en met 9 jan uari 2017. Snel inschrijven is de 
boodschap want het aantal plaatsen is beperkt.

Meer informatie, de precieze lo caties en data vind je terug op 
de website: vivosocialprofit.org/hr-vormingsaanbod.

Gratis HRvormingsaanbod  
voor de social profit sector  
in voorjaar 2017

Op zoek naar inspiratie? In onze videoreportages op Actua-
Zorg en Z-Healthcare delen we good practices uit de 
verschillende sectoren, zoals sportinitiatieven in de GGZ 
en leesgroepen in de woonzorgcentra. Je vindt de report-
ages terug op onze website en op ons Youtube-kanaal.

Organiseert je voorziening zelf iets dat het delen waard is? 
Laat het ons weten via: communicatie@zorgneticuro.be.

 
ZorgnetIcuro 
deelt good practices
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