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EDITORIAAL

Op de goede weg

“De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is 
volop in beweging en de dynamiek rond 
kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid 
wint aan kracht”, zegt Stef Van Eekert, 
afdelingshoofd van de Zorginspectie. De 
GGZ-voorzieningen werken op eigen ini-
tiatief en vol overtuiging steeds meer met 
meetbare en controleerbare indicatoren. 
Enkele voorzieningen behaalden internati-
onaal gevalideerde accreditaties bij JCI en 
NIAZ. Dankzij de ambitieuze plannen van 
het nieuwe voorzittersduo Gert Peeters 
en prof. Frieda Matthys heeft het project 
VIP²-GGZ de wind in de zeilen. Voor moei-
lijke kwesties als dwang, afzondering en 
fixatie in de geestelijke gezondheidszorg 
worden de ogen niet gesloten. Op initia-
tief van psychiater Chris Bervoets en in 
dialoog met de sector is hierover recent 
een nieuw Advies van de Hoge Gezond-
heidsraad gemaakt. Overal zie je boven-
dien nieuwe concepten hun intrede doen: 
vermaatschappelijking, meer zorg in de 
eigen leefomgeving van de cliënt, mobiele 
teams, open dialogue, kwartiermaken, het 
inzetten van ervaringsdeskundigen enz.

Betekent dit dat we tevreden achterover 
mogen leunen? Uiteraard niet. Er is nog 
werk aan de winkel. De wetenschappe-
lijke inzichten over wat goede geestelijke 
gezondheidszorg betekent, zijn in ontwik-
keling. Bovendien veranderen ook de ver-
wachtingen van de mensen: zowel de pati-
enten als de hulpverleners kiezen vandaag 
voor meer empowerment, betrokkenheid 
en zorg in dialoog. Die paradigmashift 

realiseer je niet in een handomdraai. Daar 
gaat tijd over. En zoals elke belangrijke 
verandering verloopt ze met de nodige 
frictie. Toch kan niemand blind zijn voor de 
enorme weg die ondertussen is afgelegd 
en die we nog elke dag gaan.

Belangrijk is dat de omwentelingen in 
de geestelijke gezondheidszorg breed 
gedragen worden. Voorzieningen en 
hulpverleners luisteren naar patiënten 
en hun familieleden, kijken naar goede 
praktijkvoorbeelden uit het buitenland en 
onderzoeken samen met onder meer het 
Vlaams Patiëntenplatform hoe ze kunnen 
bouwen aan een open, kwaliteitsvolle en 
hedendaagse geestelijke gezondheids-
zorg. “Psychiatrie vandaag moet gestoeld 
zijn op respect en participatie”, zegt dr. 
Bervoets in een interview in deze Zorg-
wijzer. “Ik geloof in de veranderingen die 
plaatsgrijpen”, beaamt ervaringsdeskun-
dige Sarah Van Laer, die ervoor pleit dat 
die veranderingen “van binnenuit gevoed 
worden”.

Patiënten, cliënten, ervaringsdeskundi-
gen en hun familieleden worden ook in 
de geestelijke gezondheidszorg – net als 
in de ziekenhuizen en de ouderenzorg –  
‘partners in de zorg’. Die omwenteling is 
ingrijpend en onomkeerbaar. Het kritieke 
omslagpunt is bereikt, een weg terug wil-
len we niet. Om het in innovatietermen uit 
te drukken: de innovators en de early adop-
ters hebben de omslag al gemaakt, de ear-
ly majority en zelfs de late majority zijn in 

beweging. We hebben dus alle reden om 
optimistisch te zijn over de veranderin-
gen in de GGZ. Wat niet goed loopt, moet 
beter. We nemen de kritiek in sommige 
media ernstig. We zijn lerende organisa-
ties. Maar we laten ons niet verlammen 
door veralgemeende negativiteit. Laat ons 
samen, met alle positieve energie, werk 
maken van de verandering op het terrein. 
Alleen zo komen we de patiënten en hun 
familieleden echt tegemoet.

Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder
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Present and future challenges and  
opportunities for ethics in nursing and care
15 en 16 september 2017

De voertaal tijdens het congres is Engels. 
Deelnemers die een presentatie willen 
geven tijdens de parallelle sessies worden 
uitgenodigd om hun abstract (max. 500 
woorden) over een van de hogervermel-
de of andere thema’s in te dienen vóór 1 
maart 2017 via: 
chris.gastmans@kuleuven.be. 

Gedetailleerde informatie is beschikbaar 
op de congreswebsite:
www.nursingethics2017.org

Op 15 en 16 september organiseren het 
International Care Ethics Observatory 
van de Universiteit van Surrey (UK) en het 
Centrum voor Biomedische Ethiek en 
Recht van de KU Leuven de 18de Nursing 
Ethics Conference en de 3de International 
Ethics in Care Conference. Dit uitzondelijk 
gebeuren vormt een ideale gelegenheid 
om te reflecteren over de kansen en uit-
dagingen van de verpleegkundige ethiek 
en de zorgethiek in Vlaanderen en in inter-
nationaal perspectief.

ConnFinity: innovatieve en unieke vorm 
van bemiddelen bij levenseindesituaties

ConnFinity is een jonge vzw, gestart in  
december 2016, die zich toelegt op bemid-
deling bij conflicten in levenseindesitua-
ties. Wanneer je in je laatste levensfase 
komt, of verneemt dat je palliatief bent, 
kan dat je in conflict brengen met je naas-
ten en/of met jezelf. Ook als naaste kan je 
in conflict komen. Het kan gaan om con-
flicten naar aanleiding van het levenseinde 
zelf, maar ook om conflicten die opge-
bouwd werden in de loop van het leven, 
die al lang sluimerden, en die in de laat-
ste levensfase of bij het levenseinde plots 
een scherp en dwingend karakter krijgen. 
Deze conflicten kunnen het afscheid zo-
danig bemoeilijken dat je als stervende 
onrustig of in eenzaamheid sterft, en/of 
dat je als naaste er niet toe komt om het 
verlies daadwerkelijk te verwerken. 

Bij ConnFinity staan een tiental bemid-
delaars klaar om mensen in deze situatie 
een veilige context te bieden, waarin het 
conflict bespreekbaar wordt. Door hun 
opleiding en ervaring kunnen ze hen de 
nodige ondersteuning geven om met el-
kaar in gesprek te gaan over het conflict 
en de onderliggende noden, behoeften en 
verlangens. Ze zijn erkend door de Fede-
rale Bemiddelingscommissie.

Meer informatie vind je op:
www.connfinity.be en via 0495 24 14 65 of 
connfinity@gmail.com.

Het congres belicht vier thema’s:

•  Ethische aspecten van de zorg  
voor ouderen

• Ethiekonderwijs in de verpleeg-
kunde en de zorg

• Ethische aspecten van levens-
eindezorg

• Organisatorisch-ethische aspecten 
in de verpleegkunde en de zorg
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Studiedag “Pillen in the cloud”
16 maart (Gent) en 23 maart 2017 (Leuven)

De studiedag focust op  een toekomst-
gericht digitaal medicatiebeleid in de 
Vlaamse woonzorgcentra. De verschil-
lende actoren brengen een stand van 
zaken van de lopende en toekomstige 
profprojecten. Er wordt ingegaan op de 
concrete werking en uitrol van Vitalink en 
de mogelijkheden die Vitalink biedt voor 
apothekers, huisartsen en medewerkers 
van woonzorgcentra. Ook het gebruik van 
de meest actuele ICT-tool komt aan bod.

Van de Vlaamse en federale overheid ver-
nemen we graag hoe er in de toekomst 
zal worden samengewerkt en afgestemd.  
Wanneer worden deze (toekomstige) digi-
tale stappen inzake medicatiebeleid  voor 
onze woonzorgcentra belangrijk? Welke 
voorbereidingen zijn er nodig en welk im-
pact zal dit hebben op het informatica- en 
investeringsbeleid in de voorzieningen? 
Met een antwoord op deze vragen willen we 

streven naar een toekomstig efficiënt, ef-
fectief en kwaliteitsvol digitaal medicatie-
gebeuren in de Vlaamse woonzorgcentra.

Dezelfde studiedag wordt op twee ver-
schillende data en locaties georganiseerd:
 
16 maart 2017: Flanders Expo, Artexis, 
Maaltekouter 1, 9051 Gent

23 maart 2017: Provinciehuis Vlaams-
Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven 

Het programma en inschrijvingsformulier 
vind je op onze website:
www.zorgneticuro.be 

Aan de slag met structuur en governance van  
“netwerken” tussen ziekenhuizen
Avondseminarie, 22 maart 2017

Zorgnet-Icuro en Curia nodigen u graag 
uit voor een avondseminarie op woensdag 
22 maart 2017 in Leuven. Het seminarie 
focust op de concrete juridische vorm-
geving van de verschillende gradaties van 
netwerken en samenwerkingen tussen 
ziekenhuizen. We overlopen de parame-
ters die de keuze dus een contractuele 
of institutionele samenwerking bepalen 
en presenteren een checklist voor vorm-
geving in een vzw. We staan ook stil bij 
de uitdagingen bij samenwerking tussen 
private en (semi-)publieke ziekenhuizen 
in de huidige stand van de regelgeving 
en overlopen al de beschikbare tech-
nieken voor inbreng en uitwisseling van 
activiteiten, mensen en middelen naar 

aanleiding van (gefaseerde integratie in 
de) samenwerking tussen ziekenhuizen… 
Kortom, we gaan concreet aan de slag met 
de vormgeving van samenwerkingsiniti-
atieven en netwerken in een beweeglijk 
regelgevend kader. 

Het seminarie vindt plaats op 22 maart 
2017 in de Faculty Club in Leuven.
Het volledige programma vind je op:
www.zorgneticuro.be, rubriek vorming 
--> onze opleidingen
Kostprijs: 95 euro (inclusief documen-
tatiebundel en diner)
Inschrijven kan via mail: 
seminaries@curia.be
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AFDELINGSHOOFD ZORGINSPECTIE MAAKT DE BALANS OP

“Dynamiek rond kwaliteit  
wint aan kracht”

Stef Van Eekert: “Waarom publiceer je als organisatie niet zelf een inspectieverslag? 
Dan kan je aangeven waarop je trots bent en waarmee je het niet eens bent, kwaliteits-
projecten in de kijker zetten…”

“De geestelijke gezondheidszorg is volop in 
beweging en de dynamiek rond zorgkwa
liteit en patiëntveiligheid wint aan kracht. 
Daarvan ben ik overtuigd. Maar beschikken 
we als sector, als overheid, als patiënt over 
harde gegevens om de kwaliteit precies in 
te schatten? Nog te weinig, als je het mij 
vraagt.” Stef Van Eekert is afdelingshoofd 
van Zorginspectie en neemt ons graag mee 
in zijn verhaal over kwaliteit in de geeste
lijke gezondheidszorg.

Sinds 2003 is Stef Van Eekert actief binnen 
de Vlaamse Zorginspectie. Zijn afdeling, die 
deel uitmaakt van het departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin (WVG), inspec-
teert de kwaliteit in voorzieningen. Ook in 
de geestelijke gezondheidzorg. Vanop de 
eerste rij heeft Stef Van Eekert het debat 
over kwaliteit zien groeien en hoe we die 
in kaart kunnen brengen.

Afgelegd parcours
Wat is de stand van zaken van de inspec
ties in de geestelijke gezondheidszorg?
Stef Van Eekert: Laat me beginnen bij de 
psychiatrische ziekenhuizen. Voor hen 
gebruiken we vandaag een auditmethodiek 
die inhoudt dat we de hele organisatie 
doorlichten aan de hand van zelfevalu-
aties, beleidsgesprekken en checks op 
de werkvloer.

In de Centra Geestelijke Gezondheids-
zorg (CGG) bestond het basistoezicht van 
Zorginspectie in de voorbije jaren ook 
uit een auditmethodiek: de eerste audit-
cyclus liep van 2005 tot 2007, de tweede 
van 2008 tot 2012. Aan elke audit werd 
ook een financiële inspectie gekoppeld. 
Voor een volgende inspectie lijkt het ons 
logisch, zeker in een ambulante setting, 
dat dossierinzage deel uitmaakt van het 
toezicht. Een aantal verwachtingen uit het 
referentiekader (de aandachtspunten bij 
een audit ) zijn dan ook gericht op delen 
van het dossier, zoals het behandelplan. 
Ondertussen is daarvoor ook een wet-
gevingstechnische grond voorzien.

De psychiatrische verzorgingstehuizen en 
initiatieven van beschut wonen ten slotte, 

zorgwijzer   |   6
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vallen sinds de zesde staatshervorming 
ook onder de Vlaamse bevoegdheden. 
Vanuit Zorginspectie zouden we graag 
zien dat voor die sectoren inhoudelijke 
krijtlijnen worden uitgetekend. Vervolgens 
kunnen we de inspectiemethodiek en het 
handhavingsmodel daarop afstemmen.

Welke richting ziet u de inspecties uit
gaan?
Na de afronding van de lopende audit-
cyclus in de psychiatrische ziekenhuizen 
– wellicht eind 2018 – zullen we net zoals 
in de algemene ziekenhuizen evolueren 
naar een toezicht dat afgestemd is op de 
realiteit van de certificering. Ook hier zul-
len we immers zien dat de ziekenhuizen 
zich laten doorlichten door certificerende 
organisaties zoals JCI en NIAZ.

De overheid zal in ieder geval de nadruk 
leggen op inspecties die risicogestuurd 
zijn. Dat betekent dat we vooral inzetten 
op die aspecten die de grootste risico’s 
inhouden op het vlak van zorgkwaliteit 
en patiëntveiligheid. Daarvoor willen we 
ook inzetten op thematische inspecties, 
waarbij we focussen op een welbepaald 
onderwerp en een set van gestandaardi-
seerde vragen gebruiken. In 2016 zijn we 
gestart met een eerste thema: vrijheids-
beperkende maatregelen.

Hoe ziet u de kwaliteit in de geestelijke 
gezondheidszorg verder evolueren?
De geestelijke gezondheid is volop in be-
weging en de dynamiek rond zorgkwaliteit 
en patiëntveiligheid wint aan kracht. Daar-
van ben ik overtuigd. Maar beschikken we 
als sector, als overheid, als patiënt over 
harde gegevens om de kwaliteit precies 
in te schatten? Nog te weinig, als je het 
mij vraagt.

Zijn we het daarenboven voldoende eens 
over wat ‘kwaliteitsvolle zorg’ inhoudt? 
Een stevig kwaliteitskader is nochtans 
een conditio sine qua non om uitspraken 
te doen over het niveau van de zorg. Welke 
guidelines zijn bijvoorbeeld richtinggevend 
voor vrijheidsbeperkende maatregelen? 
Pas als we het daarover eens zijn, kunnen 

we ons afvragen hoe we dat zullen stimu-
leren, borgen, bewaken… en kunnen we 
indicatoren ontwikkelen.

Transparantie
Zorginspectie maakt uitgebreide versla
gen en raadt organisaties ook aan om 
daarover transparant te communiceren. 
Waarom is dat belangrijk?
Voor de overheid is het decretaal verplicht 
om openbaar te zijn. Je kan de lijn door-
trekken: zorg- en welzijnsorganisaties 
werken ook met publieke middelen en 
moeten dus verantwoording afleggen. Net 
zoals burgers informatie moeten kunnen 
krijgen over het aanbod en de tarieven, 
moeten ze ook te weten kunnen komen 
hoe het zit met de kwaliteit van de zorg 
in de voorzieningen. Burgers kunnen die 
informatie halen uit de inspectieverslagen. 
Maar ze zouden die ook moeten kunnen 
halen uit indicatoren, communicatie van 
de voorzieningen, tevredenheidsmetin-
gen enz.

Verhoogt transparantie de kwaliteit? 
Daarvan ben ik overtuigd. Voorzieningen 
worden immers aangezet om werkpunten 
aan te pakken. We hebben met z’n allen de 
voorbije jaren – na een aantal mediaver-
halen – ook geleerd dat het beter is zelf te 
communiceren in plaats van te wachten tot 
er over de sector gecommuniceerd wordt. 
Dan kunnen organisaties zelf aangeven 
waar het nog niet goed loopt en meteen 
ook meegeven hoe eraan werken. 

Elke voorziening put hier voordelen uit. 
Waarom publiceer je als organisatie niet 
zelf een inspectieverslag? Dan kan je aan-
geven waarop je trots bent en waarmee 
je het niet eens bent, kwaliteitsprojecten 
in de kijker zetten…

Sinds 2012 is er het project VIP² GGZ. 
Hoe verhoudt die beweging zich tot Zorg
inspectie?
Ik geloof dat we de zorgkwaliteit enkel 
kunnen stimuleren, borgen, bewaken 
en transparant maken als er vanuit ver-
schillende hoeken acties worden onder-

nomen. Werken met indicatoren zoals dat 
nu gebeurt binnen VIP² GGZ en verder zal 
worden uitgebouwd binnen het Vlaams 
Instituut voor Kwaliteit van Zorg, is be-
langrijk om kwaliteit op te volgen.

Voorlopig is er nog geen effect op de in-
specties. Dat kan ook pas als alle voor-
zieningen eraan deelnemen. En ook op dat 
moment moeten we grondig bekijken hoe 
we die indicatoren zouden integreren. Dat 
veronderstelt dat er voldoende vertrouwen 
bestaat in de aanpak van Zorginspectie. 
We moeten ervoor zorgen dat voorzienin-
gen niet worden afgerekend op een cijfer. 
Indicatoren geven een indicatie. Indicato-
ren vormen het begin van een gesprek, 
niet het einde.

Welke ontwikkelingen verwacht u verder?
Wij zullen blijven focussen op kwaliteit en 
patiëntveiligheid. We proberen ook steeds 
meer risicogestuurd te werken en die za-
ken te inspecteren die een reëel risico 
inhouden. Daarnaast doen we ook steeds 
meer inspanningen om de belangrijkste 
inspectievaststellingen te bundelen in 
beleidsrapporten.

Wat ontwikkelingen in sector betreft, zie ik 
één zaak erboven uitspringen in het actuele 
beleid: sociaal ondernemerschap. Regel-
luwte, vertrouwen en autonomie worden 
gezien als katalysatoren daarvoor. Volgens 
mij moeten we stilstaan bij de checks and 
balances. Hoe wordt er gezorgd voor een 
evenwicht waarbij ‘geresponsabiliseerde 
ondernemers’ in het regelluwe speelveld 
kwaliteitsvolle en betaalbare zorg leveren? 
De sleutel daarvoor ligt in een performant 
kwaliteitsbeleid van de overheid. Voor zo’n 
beleid hebben we de medewerking no-
dig van alle stakeholders: voorzieningen, 
patiëntenorganisaties, beroepsgroepen… 
Samen moeten we zoeken naar manieren 
om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. 
Daarom pleit ik voor het organiseren van 
brede ‘kwaliteitstafels’. Dat zijn regelmati-
ge overlegmomenten tussen alle betrokke-
nen in de sector. Zo kunnen we geleidelijk 
stappen zetten om samen werk te maken 
van kwaliteitsverbetering.

“We willen op korte termijn al stappen zetten  
in de richting van risicogestuurd inspecteren.”

DOSSIER KWALITEIT EN ZORGINNOVATIE IN DE GGZ
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Het duo Gert Peeters en prof. Frieda  
Matthys is sinds enkele maanden voor
zitter van VIP² GGZ. Hun ambities zijn 
hoog, maar haalbaar. “Onze voorganger 
heeft het pad geëffend. Wij willen die 
dynamiek vasthouden en in 2017 flinke 
stappen vooruit zetten.”

“De psychiatrische ziekenhuizen zijn goed 
twee jaar bezig met het Vlaams Indicato-
renproject voor Patiënten en Professionals 
in de Geestelijke Gezondheidszorg (VIP² 
GGZ)”, vertelt Gert Peeters, operationeel 
directeur van het Universitair Psychia-
trisch Centrum KU Leuven (UPC). “In die 
tijd zijn de ontwikkelingsgroepen erin 
geslaagd een eerste set van zeven GGZ- 
indicatoren uit te werken en is voor vijf er-
van vorig jaar een eerste meting gebeurd. 
Op 13 januari 2017 zijn de resultaten aan 
de sector meegedeeld. Grote verrassingen 
zitten er niet bij.”

“De positieve dynamiek  
vasthouden”

INTERVIEW MET GERT PEETERS EN PROF. FRIEDA MATTHYS OVER VIP² GGZ

“Uit de indicator ‘inzet van ervaringsdes-
kundigen’ blijkt dat veel organisaties hier-
van werk maken, al staat het fenomeen 
nog in zijn kinderschoenen. In 2017 willen 
we een tweede meting organiseren en 
dan zal de evolutie duidelijk worden. De 
indicator ‘suïcidepreventiebeleid’ focust 
op de mate waarin een protocol aanwe-
zig is dat beantwoordt aan de standaar-
den. De meeste organisaties scoren hier 
goed. Hetzelfde kan gezegd worden van 
de indicator ‘geneesmiddelenvoorschrift’. 
Op enkele deelaspecten na benadert de 
score hier de 100%. Een vierde indicator 
betreft de betrokkenheid van de patiënt 
bij het behandeltraject, een indicator die 
samen met het Vlaams Patiëntenplatform 
(VPP) is ontwikkeld en waarvoor een pei-
ling bij patiënten is georganiseerd. Ook 
hier zijn de jongste jaren grote stappen 
vooruitgezet, maar blijft er nog veel ruim-
te voor verbetering. De vijfde indicator 

gaat over het ‘tijdig ambulant contact na 
ontslag’. Door een technisch probleem 
met data van de mutualiteiten hebben 
we daarover nog geen resultaten, maar 
die komen eraan.”

“De metingen hebben op verschillende 
manieren plaatsgevonden”, verduidelijkt 
Gert Peeters. “Over de ervaringsdeskun-
digen is een bevraging georganiseerd, 
maar voor suïcidepreventiebeleid en het 
geneesmiddelenvoorschrift gingen organi-
saties bij elkaar op bezoek om te scoren.”

Vijf doelstellingen
“Uit die eerste ervaringen blijkt hoe 
moeilijk het blijft om voor alle sectoren 
gelijke indicatoren te hanteren, die re-
levant zijn voor zowel de psychiatrische 
ziekenhuizen als voor de psychiatrische 
verzorgings tehuizen, de centra geestelijke 
gezondheidszorg en de initiatieven beschut 
wonen. Dat is lastig omdat de context, de 
finaliteit en de verwachtingspatronen zo 
verschillend zijn. Het vergelijken van de 
resultaten is dan ook moeilijk.”

“In een eerste terugkoppeling krijgen de 
organisaties de eigen resultaten tegen-
over de geaggregeerde resultaten van hun 
deelsector. Ze kunnen hierop reageren en 
de reacties zullen we verwerken voor we 
de resultaten publiek maken. Dat wordt 
het stramien: meten, verwerken van de 
gegevens, terugkoppeling vanuit de orga-
nisaties en dan pas publiceren.”

“Voor 2017 hebben we vijf grote ambities. 
Ten eerste de terugkoppeling van de re-
sultaten van de eerste meting naar de 
sector én de organisatie van een tweede 
meting van de bestaande indicatoren. 
Ten tweede willen we tegen eind maart 
een referentiekader maken. Je kunt 101 
indicatoren verzinnen, maar we hebben 
nood aan meer focus. Laat ons prioriteiten 
stellen die aansluiten bij de noden en ver-
wachtingen van patiënten en voorzienin-
gen. Door te focussen zullen we er beter 
in slagen om effectief de kwaliteit op een 
aantal cruciale domeinen te verhogen. Ten 
derde willen we beginnen met de ontwik-
keling van richtlijnen. In de GGZ-sector 

Gert Peeters: “Laat ons prioriteiten leggen die aansluiten bij de noden en  
verwachtingen van patiënten en voorzieningen.”
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“Ik ben blij met het enthousiasme vanuit 
de diverse sectoren”, zegt prof. Frieda 
Matthys, diensthoofd psychiatrie in het UZ 
Brussel. “Het geeft me een goed gevoel 
dat de eerste resultaten nu beschikbaar 
zijn.” Toch ziet prof. Matthys ruimte voor 
verbetering. “We werken nog te frag-
mentair. De huidige indicatoren vertonen 
weinig samenhang, terwijl kwaliteit in de 
praktijk toch een coherent verhaal zou 
moeten zijn. Rond één kwaliteitsaspect 
zou je bijvoorbeeld meerdere indicatoren 
kunnen ontwikkelen om dan te zoeken 
hoe we het best tot effectieve verbetering 
kunnen komen.”

“Een andere vraag is of we alle indicatoren 
voor altijd moeten aanhouden. Op het vlak 
van medicatievoorschrift zijn de voorbije 
jaren enorme stappen vooruitgezet. Die 
resultaten zijn ook voldoende geborgd. 
Is het dan nuttig om die indicator elk jaar 
opnieuw te scoren?” “Ook het streven naar 
indicatoren die voor alle GGZ-deelsectoren 
gelden, lijkt me moeilijk houdbaar. De 
verschillen in werking tussen een CGG en 
een psychiatrisch ziekenhuis zijn immens. 
Of neem het thema verslavingszorg: de 
RIZIV-conventies functioneren hier he-
lemaal anders.” “Positief is dat organi-
saties bij elkaar over de vloer komen om 
bepaalde indicatoren te scoren. Dat werkt 

de noodzakelijke openheid en de samen-
werking in de hand. Het is allemaal heel 
vlot verlopen. Het moeilijkste was nog de 
verwerking van alle data.”
“Wat de toekomst betreft moeten we nog 
meer vanuit de ogen van de patiënt durven 
te kijken. Uiteindelijk bereiken we goede 
zorg als de patiënt zegt: ‘ik ben goed be-
handeld’. Dat is niet altijd gemakkelijk 
meetbaar, maar de tijd dat de dokter het 
best weet wat goed is voor de patiënt, ligt 
achter ons. De evolutie naar meer regie 
voor de patiënt is ingezet. Ik pleit voor 
nog meer samenwerking met het Vlaams 
Patiëntenplatform, dat hier toch heel mooi 
werk verricht.” 

“Met beperkte middelen kunnen we veel 
realiseren als het enthousiasme in de sec-
tor groot is. De vraag naar evidence based 
richtlijnen komt vanuit de voorzieningen 
zelf. Vergelijk dat met Nederland, waar 
richtlijnen vooral ten dienste staan van de 
relatie met de zorgverzekeraars. Bij ons 
is ook de Vlaamse Vereniging Psychiatrie 
vragende partij voor meer richtlijnen, niet 
als een verplichting, maar als een hou-
vast met wetenschappelijk gefundeerde 
handvatten die garantie geven op meer 
kwaliteit. Dat is de richting die we uit 
moeten”, besluit prof. Matthys.

hinken we op dat vlak wat achter op. Ik 
weet uit ervaring hoeveel werk dat kan 
zijn, maar ik ben er tegelijk van over-
tuigd dat met een goede aanpak rela-
tief snel resultaat kan worden geboekt.  
Wij willen rond bepaalde thema’s experten 
samenbrengen die vanuit de literatuur en 
vanuit hun praktijkervaring tot richtlijnen 
komen,Bijvoorbeeld over afzondering, 
medicatiebeleid, suïcidepreventie of over 
ziektebeelden als psychose en verslaving. 
Daarvoor willen we samenwerken met 
het Federaal Kenniscentrum voor de Ge-
zondheidszorg (KCE), dat op dat vlak zijn 
expertise al heeft bewezen. Een vierde 
doelstelling is het maken van een jaar-
programma met een herkenbare vaste 
cyclus van meten, verwerken, feedback, 
publiceren. Het is bovendien onze ambi-
tie om elk jaar één of bij voorkeur twee 
nieuwe indicatoren te ontwikkelen en na 
validatie te introduceren. Tot slot willen we 
dit jaar een inventaris maken van alle be-
staande bronnen die interessant kunnen 
zijn om indicatoren te verkrijgen zonder 
extra registraties. Er circuleren veel ge-
gevens waarmee meer kan gebeuren dan 
vandaag het geval is. Door die in kaart te 
brengen en op de juiste manier samen te 
brengen, kunnen we zonder extra werk 
een schat aan bijkomende informatie bij-
eenbrengen.”

“De ontwikkelingsgroepen hebben mooi 
werk geleverd en de eerste resultaten 
zijn er. Alles is in volledige vrijwilligheid 
gebeurd. De huidige dynamiek hebben 
we te danken aan het werk van velen. 
Frieda en ik hebben het geluk dat we op 
dit moment kunnen instappen. Er is heel 
wat in beweging en we willen de dyna-
miek levend houden door die cirkel van  
meten, verwerken, feedback en publiceren 
structureel in te bedden. Op basis van 
benchmarking kunnen we voorts ook best 
practices uitwisselen en zo steeds beter 
worden. De sector is er klaar voor!”

PROF. FRIEDA MATTHYS

“Nog meer vanuit de ogen 
van de patiënt kijken”

Prof. Frieda Matthys: “Met beperkte middelen kunnen we 
veel realiseren als het enthousiasme in de sector groot is.”
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Psycholoog Peter Dierinck is al jaren bezig met kwartier maken 
en verbinding. Hij schuwt het veldwerk niet, integendeel. 
Met de vermaatschappelijking en alle recente evoluties in de 
GGZ vallen voor hem de puzzelstukjes op hun plaats. Hij is 
voorzitter van de Werkgroep Kwartiermaken van de Vlaamse 
Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) en in april 
verschijnt zijn boek over hetzelfde onderwerp. 

Peter Dierinck is psycholoog in Psychiatrisch Centrum 
Gent-Sleidinge. Zijn loopbaan begon evenwel in PC Caritas in 
Melle, halfweg de jaren 1980. “Ik werkte er op een afdeling voor 
jongpsychotische mensen. Heel snel was ik in de ban van twee 
vragen: hoe kunnen we mensen terug in de samenleving inte-
greren en hoe kunnen we wat we doen uitleggen aan mensen 
die er weinig of niets van afweten? De familie staat bijvoorbeeld 
vaak verwonderd te kijken naar wat er gebeurt met hun kind 
of hun partner. De onbekendheid met de psychiatrie creëert 
afstand en maakt alles nog meer bevreemdend. Daarom moeten 
we helder uitleggen wat we doen en waarom we het doen.”

“Toen ik in 1994 naar Sleidinge kwam wou ik me toeleggen op 
de rehabilitatie van mensen die ‘uitvallen’. Traditioneel boekt 
de geestelijke gezondheidszorg vooral resultaat bij mensen 
met een zeker zelfinzicht, die verbaal vrij sterk staan en een 
redelijke intelligentie hebben. Mensen zonder ziekte-inzicht, 
een laag IQ of een licht mentale handicap vallen vaak uit. Ze 
blijven dikwijls lang in de psychiatrie, op een afdeling ergens 
ver weg van de voordeur, geïsoleerd en vaak ook vergeten. Ik 
wou graag in die ‘sociale psychiatrie’ werken. Ik kom zelf uit 
een arbeidersbuurt met mensen die hard werken, het finan-
cieel moeilijk hebben en niet altijd goed snappen wat er om 
hen heen gebeurt.”

“Voor die patiënten zijn we 20 jaar geleden samen met patiënten 
begonnen met het tijdschrift KIOSK. Ik vond hun uitsluiting 
uit de samenleving onrechtvaardig. Om ze terug een stem te 
geven brachten we hun verhalen in het tijdschrift, samen met 
verhalen van medewerkers en buurtbewoners van het zieken-
huis. We gingen zelfs bekende Vlamingen interviewen om het 
tijdschrift meer lezers te geven. KIOSK werd ook verdeeld in de 
krantenwinkel in Sleidinge. Een beetje naïef misschien, maar 
we hadden toch een honderdtal abonnees. Het blad bestaat 
vandaag niet meer, maar het buurtnetwerk KIOSK komt nog 
altijd samen. Het psychiatrisch centrum doet veel inspanningen 
om de buurt actief te betrekken. De gemeente apprecieert dat 
en stelt een lokaal ter beschikking. Dat is laagdrempeliger dan 
vergaderen in het ziekenhuis. Tijdens die buurtbijeenkomsten 
luisteren we naar de mensen en hun vragen en vertellen we 
waarmee we bezig zijn. Bijvoorbeeld over de vermaatschap-
pelijking en onze rol daarin of over kwartiermaken. KIOSK is 
één van de vele projecten waarmee we de samenleving nauwer 
willen betrekken bij de geestelijke gezondheidszorg.”
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PSYCHOLOOG PETER DIERINCK OVER  
KWARTIERMAKEN EN ANDERE EVOLUTIES  

IN DE GGZ

“Verbinding is  
de essentie”

Peter Dierinck: “Als professionals moeten we beter met de buurt 
samenwerken. Hulpverleners krijgen andere opdrachten, moeten 
meer decentraal gaan werken en de buurten ondersteunen.”
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Tegen de stroom in
“Ondertussen ben ik hiermee meer dan 
twintig jaar actief. Lang heb ik het gevoel 
gehad tegen de stroom in te roeien, maar 
met de vermaatschappelijking van de zorg 
lijken de puzzelstukjes op hun plaats te 
vallen. Waar wij intuïtief al jaren mee bezig 
waren, krijgt nu namen: vermaatschap-
pelijking, kwartiermaken, Open Dialoog, 
participatie… We hebben er ondertussen 
een zekere expertise in.”

“Vermaatschappelijking heeft voor mij 
een dubbele betekenis. Enerzijds moeten 
we de patiënt als een gewone burger be-
kijken. Dat is herstel. We gaan in dialoog 
met die burger en vragen wat hij zinvol 
en belangrijk vindt in het leven en hoe we 
dat kunnen waarmaken. Dat is een andere 
insteek dan werken vanuit een diagnose. 
Anderzijds houdt vermaatschappelijking 
in dat we die burger in de voorziening te-
rug een plaats geven in de samenleving. 
Daarover gaat kwartiermaken. De essentie 
is dat we ruimte creëren waar mensen 
met een psychische kwetsbaarheid weer 
aansluiting vinden met de samenleving. 
Hiervoor moeten we ook aan de samen-
leving werken. De Nederlandse Doortje 
Kal heeft hier baanbrekend werk geleverd. 
Zij heeft het bijvoorbeeld over ‘niches’: 
plaatsen buiten de psychiatrie waar men-
sen met en zonder kwetsbaarheid elkaar 
kunnen ontmoeten. Denk aan initiatieven 
als Villa Voortman in Gent.”

“Kwartiermaken bestrijkt drie domeinen: 
wonen, werken en vrije tijd. Voor het luik 
‘vrije tijd’ zijn er bijvoorbeeld de aanloop-
huizen zoals Poco Loco in Gent, waar men-
sen kunnen langskomen om een koffie te 
drinken en voor een babbel. Het domein 
‘wonen’ houdt bijvoorbeeld in dat je als lid 
van een mobiel team ook aandacht hebt 
voor de buren en een soort van brugfunc-
tie opneemt. Het luik ‘werken’ krijgt het 
best vorm via IPS (Individual Placement 
and Support). In Nederland bestaan al 
een tijdje IPS-consulenten. Die gaan bij-
voorbeeld met een psychotische jongere 
op zoek naar een mogelijke werkplek, 
leggen contact en maken ook de werkplek 
klaar om de jongere gastvrij te ontvangen. 
Een mooi voorbeeld is de jongere met een 
psychische kwetsbaarheid die vertelt dat 
hij graag piloot wil worden. Traditioneel 
luidt het antwoord op zo’n droom: neen, 
dat gaat niet. De IPS-consulente daaren-
tegen nam de jongen enkele keren mee 
naar Schiphol en merkte hoe de jongen 
contact zocht met de stewardessen: hij 
wuifde en zij wuifden terug en dat maakte 
hem gelukkig. Vandaag heeft die jongen 
een job bij de poetsdienst op Schiphol. Hij 
maakt er deel uit van het team en elke dag 

wuift hij naar de stewardessen die hem 
ondertussen kennen en hem vriendelijk 
beantwoorden. Wat leren we hieruit? Dat 
we niet altijd wensen op hun haalbaarheid 
moeten toetsen, maar er gewoon mee aan 
de slag moeten durven gaan.”

“Met de Werkgroep Kwartiermaken van de 
VVGG organiseren we om de drie maanden 
een overleg op een andere plaats. Telkens 
nodigen we ook buurtbewoners en lokale 
politici uit om het idee van kwartiermaken 
te verspreiden en zoveel mogelijk plaat-
selijke initiatieven op te starten. Ja, het 
echte veldwerk.”

Bruggenbouwer
“Natuurlijk vergt dat allemaal extra in-
spanningen en mankracht, maar alleen op 
korte termijn. Op langere termijn betekent 
deze aanpak een besparing. Als iemand 
met een psychische kwetsbaarheid een 
crisis doormaakt, kan je dankzij kwar-
tiermaken sneller ingrijpen en hoef je 
niet te wachten tot er een conflict is met 
de huisbaas waardoor de cliënt zijn huis 
kwijt is. Door korter op de bal te spelen en 
de omgeving actief te betrekken, vermijd 
je veel problemen.” “We mogen niet in 
Nederlandse toestanden verzeilen, waar 
de vermaatschappelijking ontspoord is 
tot TUP of ‘Trek uw plan’. De participa-
tiesamenleving mag niet inhouden dat 
de buurt ‘het maar moet oplossen’. Het 
betekent wel dat professionals beter met 
de buurt moeten samenwerken. Hulpver-
leners krijgen dus andere opdrachten, 
moeten meer decentraal gaan werken 
en de buurten ondersteunen.”

“Het gedachtegoed van Open Dialogue (zie 
ook artikel op p. 14-15) sluit hierbij aan. 
De essentie is verbinding. We hebben al 
te lang gedacht in de psychiatrie: ‘als ie-
mand in crisis gaat, dan moeten we die 
weghalen uit het milieu waar de crisis 
ontstaan is, weg van de prikkels, zodat hij 
tot rust kan komen’. Open Dialogue pleit 
voor het tegenovergestelde: als iemand in 
crisis gaat, dan moeten we net intensief 
inzetten op de omgeving en proberen de 
communicatie terug op gang te brengen. 
We moeten zorgen voor verbinding in de 
plaats van mensen te isoleren. Ook hier 
zien we hoe de hulpverlener een bruggen-
bouwer wordt, zoals in het kwartiermaken. 
Investeren in verbinding, in communicatie, 
in luisteren naar en praten met elkaar: het 
is zo belangrijk!”

Peter Dierinck legt op dit ogenblik de laatste 
hand aan een boek over kwartiermaken. Het 
boek verschijnt in april 2017. De VVGG zal 
naar aanleiding daarvan ook een studiedag 
over kwartiermaken organiseren.

Wat is  
kwartier
maken?

Kwartiermaken in de GGZ staat voor de 
poging een maatschappelijk klimaat te 
bevorderen waarin meer mogelijkhe-
den ontstaan voor mensen in de marge 
om erbij te horen en mee te doen naar 
eigen wens en mogelijkheden. Volgens 
van Dale is een kwartiermaker “iemand 
die belast is met de voorbereiding van 
een onderneming, een wegbereider, 
een voorloper”. De “onderneming” is 
hier een gastvrije, inclusieve samen-
leving voor mensen die met uitsluiting 
te maken hebben.
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GESPREK MET ERVARINGSDESKUNDIGE SARAH VAN LAER

“Herstel geeft hoop.  
Hoop op een zinvol leven”

Sarah Van Laer is 53 jaar en ervarings
deskundige in de geestelijke gezond
heidszorg. “Wat ook de beperkingen van 
iemand zijn, er blijven altijd mogelijk
heden”, vertelt ze. “Het belangrijkste 
is dat de patiënt de regie over zijn eigen 
leven kan houden.” Een gesprek.

“Noem mij gerust een zorgmijder”, glim-
lacht Sarah Van Laer. “Jarenlang was mijn 
leven ontwricht, maar ik weigerde om hulp 
te zoeken. Ik was te trots allicht. Ik zou 
mijn plan wel trekken, dacht ik. Wat ook 
meespeelde was een negatieve ervaring 
met de psychiatrie. Toen ik 17 was, be-
leefde ik een korte opname. Ik ben toen 
geschrokken van de hoge dosissen me-
dicatie die me helemaal murw maakten.  
Ik zwoer mezelf om nooit meer in opname 
te gaan.”

“Lange tijd is dat gelukt. Met vallen en op-
staan, maar ik slaagde erin mijn job in de 
informaticasector te houden en een leven 
te leiden. Tot ik 7 jaar geleden helemaal 
vast zat. Ik besefte dat ik hulp nodig had 
en ik ging op zoek naar een hulpverlener 
met wie het klikte. Ik wou in geen geval 
een opname. Maar ik had wel hulp no-
dig. Gelukkig heb ik die hulp gevonden 
en volgde ik vijf jaar lang vrij intensief 
psychotherapie, maar altijd ambulant.”

“Ik bleef in die tijd verder werken, hoewel 
ik mij al lang niet goed voelde in mijn job. 
Ik wou andere horizonten opzoeken. En 
zoekend botste ik op informatie over de 
herstelbeweging. Dat was het! Dit was 
wat ik wilde doen: ervoor zorgen dat men-
sen sneller hulp zoeken en niet zo lang 
wachten als ik. Toen Vives Hogeschool 
een opleiding ervaringsdeskundige or-
ganiseerde, heb ik me ingeschreven. De 
opleiding was één dag per week, dat kon ik 
dus wel combineren met mijn job en met 
de psychotherapie. Tot ik op een dag in 
2014 een gigantische burn-out kreeg. Hoe 
gek het ook klinkt: dat was mijn redding.”

Ultiem signaal
“Die burn-out was voor mij het ultieme 
signaal van mijn lichaam dat het zo niet 
verder kon. Vier maanden lang kon ik niets 
aanvangen. Ik stond ’s morgens op en keek 
hoe de dag voorbijging. Ik verveelde me 
zelfs niet. Het leven ging aan mij voorbij en 
dat was het. Gelukkig kwam ik in contact 
met een goede psychiater. Ik nam ontslag 
om medische redenen en voltooide mijn 
opleiding tot ervaringsdeskundige.”

“Die opleiding heeft veel voor mij bete-
kend. We begonnen met 18 kandidaten: 
een heel diverse groep met uiteenlopen-
de achtergronden. Allemaal waren we in 
aanraking gekomen met de psychiatrie. 
Ik misschien nog het minst, juist omdat 
ik zolang hulp uit de weg was gegaan. Na 
de opleiding heeft men mij gevraagd om 
als procesbegeleider een nieuwe groep 
ervaringsdeskundigen te helpen opleiden. 
Voor mij een teken dat ik het al bij al wel 
goed heb gedaan, niet?”

“Tijdens de opleiding laten de begeleiders 
ons uitgebreid nadenken over wat herstel 
is en over welke instrumenten hiervoor 
kunnen worden gebruikt. Ook het lotge-
notencontact stimuleert en werkt verbin-
dend. Uiteindelijk gaat het niet over wat 
elk van ons individueel heeft meegemaakt, 
maar over wat we leren uit analyse, uit 
lotgenotencontact en uit de literatuur. Je 
eigen ervaringen kun je nauwelijks delen, 
maar je ervaringskennis is wel overdraag-
baar. Iemand die een depressie gehad 
heeft, is nog geen ervaringsdeskundige.”

“De herstelgedachte is cruciaal. Herstel 
is altijd mogelijk, voor iedereen. Wat 
ook de beperkingen zijn, er blijven altijd 
mogelijkheden. We mogen niet denken 
in termen van ziek zijn en genezen. De 
herstelgedachte geeft hoop. Hoop op een 
zinvol leven. Met zinvolle doelstellingen.”

Present
“Naast mijn functie als begeleider in de 
opleiding, ben ik vandaag actief als vrijwil-
lig ervaringsdeskundige in PC Sleidinge. 
Ja, het is ironisch dat ik zo toch nog in een 
ziekenhuis terechtkom. Maar ik geloof in 
de veranderingen die aan het gebeuren 
zijn. En die veranderingen moeten van 
binnenuit worden gevoed, anders lukken 
ze niet. Hier op de afdeling rehabilitatie 
ziet het team de meerwaarde van een 
ervaringsdeskundige. Ze beschouwen 
me niet als een indringer of als iemand 
die hun werk komt overnemen. Ik ben er 
vooral voor de mensen. Ik ben present. 
Ik dring me nergens op, maar ik ben er 
voor wie nood heeft aan of zin in een ge-
sprek. Patiënten aanvaarden me als één 
van hen. Ze spreken me ook vrij direct 
aan: ‘Wat heb jij meegemaakt? Wat is 
jouw verhaal?’ Ze tonen hun appreciatie 
als ik tijd voor hen maak. Soms fungeer 
ik als een brug tussen de patiënten en 
de verpleegkundigen of de psychologen. 
Iemand met een zware depressie wou 
bijvoorbeeld geen hulp van zijn individu-
ele begeleider aanvaarden. Met mij is de 
drempel om te praten lager, net omdat 
ik geen hulpverlener ben. Na een lang 
gesprek kreeg ik de patiënt zover om de 
dialoog aan te gaan met de begeleider. Zij 
heeft me daarvoor achteraf bedankt. Dat 
geeft een goed gevoel natuurlijk!”

“Ook op teamvergaderingen, waaraan 
soms ook de betrokken patiënt deel-
neemt, ben ik aanwezig als vertegen-
woordiger van het patiëntenperspectief. 
En jawel, ik durf best wel kritisch te zijn. 
Na vier maanden heb ik een rapportje 
gepresenteerd met een aantal pijnpun-
ten: te routineus handelen, verkeerde 
communicatie, blinde vlekken. Ik heb die 
observaties kunnen toelichten. Het gaat 
vaak om kleine dingen hoor. Een patiënt 
die naar de tandarts moet en een envelop 
meekrijgt met in grote letters: ‘Psychia-
trisch Centrum’. Moet dat? Kan dat niet 
zonder die stempel? Af en toe werd het 
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Sarah Van Laer: “Patiënten aanvaarden me als één van hen. Ze spreken 
me ook vrij direct aan: ‘Wat heb jij meegemaakt? Wat is jouw verhaal?’  
Ze tonen hun appreciatie als ik tijd voor hen maak.”

stil, maar ik voel dat mijn inbreng ernstig 
wordt genomen. Eind deze maand mag 
ik mijn observaties van de eerste acht 
maanden voorstellen aan de directie en 
de staf. Ik beschouw dat als een erkenning 
voor mijn werk.”

Eigen regie
“Op termijn wil ik in het ziekenhuis ook 
WRAP introduceren: het Welness Reco-
very Action Plan. Dat is een plan waarin 
patiënten zelf aangeven hoe ze zijn als ze 
zich goed voelen, welke signalen kunnen 
wijzen op een aankomende crisis, wat 
ze daartegen zelf kunnen doen en wie 
daarbij eventueel mag helpen en op welke 
manier. Het is simpel en het werkt! Zo 
houdt de patiënt de regie in eigen handen, 
ook als het minder goed gaat. Dat vind ik 
zo belangrijk. Ik heb van de directie van 
PC Sleidinge het fiat gekregen om een 
opleiding tot WRAP-facilitator te volgen. 
Hiermee ben ik straks bevoegd om de 
WRAP-training aan cliënten te kunnen 
geven.”

“Ik wil ook graag een herstelwerkgroepje 
oprichten. Patiënten die zo vaak te horen 
hebben gekregen dat ze niet te genezen 
zijn, krijgen nu te horen dat ‘herstel’ 
mogelijk is. Dat is verwarrend. In het 
werkgroepje zouden we daarover kunnen 
praten, ideeën en ervaringen uitwisselen, 
elkaar moed geven om de regie van ons 
herstel in eigen handen te nemen.”

“Of het als ervaringsdeskundige niet lastig 
is de eigen problematiek te overstijgen? 
Ja, dat is een aandachtspunt. Er blijft al-
tijd een spanningsveld tussen dichtbij ko-
men en afstand houden. Wat als iemands 
verhaal te dicht bij je eigen verhaal komt? 
Je moet daarop voorbereid zijn. Je moet 
enerzijds authentiek je emoties kunnen 
tonen, maar anderzijds heeft niemand er 
iets aan als je zelf in huilen uitbarst. Het 
is soms zwaar, maar daarvoor bestaan 
voldoende technieken. En ik schrijf veel. 
Elke dag schrijf ik over de dingen die ge-
beurd of gezegd zijn. Die reflectie geeft 
mij inzicht. Daarnaast is intervisie onont-
beerlijk. Ik heb contact gezocht met Poco 
Loco, waar ervaringsdeskundigen hun 
ervaringen delen. Vanuit de opleiding is er 
ook supervisie. Ik voel me goed omringd 
en dat is belangrijk, want in het begin is 
het wat zoeken. Hoe stel je jezelf voor? 
Hoe maak je contact? Hoe ga je om met 
de professionele hulpverleners? Hier in 
PC Sleidinge, op de afdeling waar ik werk, 
is alles heel vlot verlopen, maar dat is niet 
altijd evident.”
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Het Zorgcircuit Psychose NoordWest 
Vlaanderen wil de zorg, behandeling 
en ruimere herstelondersteuning voor 
mensen met een psychotische kwetsbaar
heid en hun familie of naastbetrokkenen 
toegankelijker en doeltreffender maken. 
Daarbij staat ‘verbinding maken’ centraal. 
Op termijn wil het Zorgcircuit een echt ka
der voor Open Dialogue creëren, naar het 
voorbeeld van de Finse psychotherapeut 
en pleitbezorger Jaakko Seikkula.

Dag Van Wetter, stafmedewerker patiën-
tenzorg in PC Sint-Amandus Beernem 
en Dominique Degrande van het Mobiel 
Vroeg interventieteam Psychose (MVIP) 
werken net als Line Vereecke en Christine 
Van Damme binnen het Zorgcircuit Psy-
chose Noord-West-Vlaanderen. Daarin 
willen ze met andere voortrekkers uit de 
regio goede samenwerking en afstem-
ming realiseren tussen alle voorzieningen, 
diensten en andere partners die betrokken 
zijn in de behandeling van en de zorg voor 
mensen met een psychotische kwetsbaar-
heid. Vanuit het succes en de uitwisseling 
rond andere gezamenlijke initiatieven, 
wil het Zorgcircuit zich ook gericht laten 
inspireren door praktijkvoorbeelden die 
elders blijken te werken. In april 2016 
werden een congres en masterclass ge-
organiseerd rond ‘verbindend spreken 
met psychose’, met een specifieke focus 
op Open Dialogue. 

Niets over de patiënt zonder 
de patiënt
Het mobiel team werkt rond vroeginter-
ventie bij psychose en probeert al enkele 
principes toe te passen van Open Dialogue. 
Een daarvan is dat niet enkel de patiënt, 
maar ook zijn omgeving wordt betrokken 
bij de psychosezorg. “Op de eerste plaats 
willen we mensen samenbrengen en vra-

“Op het moment van crisis  
heeft een patiënt zo snel mogelijk 
dat gesprek nodig, dan wordt er 
verbinding gemaakt.”

gen we aan elk van hen om hun verhaal te 
vertellen”, leggen Van Wetter en Degrande 
uit. “Familie en vrienden die zich zorgen 
maken, maar bijvoorbeeld ook buren die 
hinder ondervinden. Soms staan ze daar-
voor open, soms niet. Maar net door hen 
uit te nodigen en hen een actieve rol te ge-
ven in de gesprekken, raken ze meer be-
trokken. Door 
te praten met 
omstaanders, 
wordt iemand 
met een psy-
chose iemand 
van vlees en 
bloed en ontstaat er meer begrip. Daarin 
zit een link met kwartiermaken: geef de 
omgeving een rol door ze te betrekken en 
te ondersteunen.”

Het team is nog niet helemaal bedreven in 
Open Dialogue, maar levert wel voorberei-
dend werk door tussen de lijnen en regels 
door te helpen waar nodig. Er wordt al ge-
fragmenteerd toegestapt naar de school of 
werkgever bij mensen met psychose, maar 
op termijn moeten zoveel mogelijk mensen 
die met de cliënt te maken hebben, worden 
betrokken. “Een goede vriend, de huisarts, 
een leraar… Er moet openheid zijn over 
wat er gebeurt en wie iets kan doen. Mét 
de patiënt erbij, want niets over de patiënt 
zonder de patiënt. We moeten er zelf voor 
zorgen dat er coherentie ontstaat. Niet 
het goede moment afwachten tot iemand 
meer coherent functioneert, maar op het 
moment van crisis zorgen voor verbinding. 
Op die manier wordt toekomst gewonnen. 
We onderschatten dat nog teveel, maar die 
timing is belangrijk: net op het moment 
van een crisis is the window open, leerde 
Jaakko Seikkula ons. Opnieuw verbinding 
maken is op het moment van crisis wat 
de patiënt nodig heeft, niet een volledig 
uitgewerkt behandelplan. Ook andere 

naastbetrokkenen kunnen daarin een 
belangrijke verbindende rol spelen. We 
moeten hulpverlening bij psychose niet 
enkel als een GGZ-probleem zien.”

Het is dus niet de bedoeling om meteen 
een probleem te definiëren, maar in de 
eerste plaats te verbinden. Het mobiel 

team probeert 
daarop al voor 
een stuk in te 
spelen. “Om 
het even wie 
die te maken 
krijgt met 

iemand die vreemd doet en waarbij de 
gewone aanpak niet werkt, kan iemand 
aanmelden, zoals bijvoorbeeld een job-
coach van de VDAB. Er komt dan zo snel 
mogelijk iemand van ons MVIP-team ter 
plaatse. We vragen ons niet af of het een 
psychose is of niet, maar vragen hen zelf 
wat het probleem is en wat moeilijk loopt”, 
vertelt Degrande. Soms staan ze daar niet 
voor open. Zo gaat Dominique Degrande 
al meer dan een jaar wekelijks langs bij 
iemand die ernstig ziek is. “Soms mag ik 
niet binnen, soms gaan we even wande-
len. Hij beseft dat hij ziek is maar wil niet 
geholpen worden. Zijn ouders willen wel 
dat ik blijf komen. En dat is net wat deze 
werkwijze mogelijk maakt: iedereen kan 
iemand aanmelden bij MVIP, er zijn geen 
formulieren voor nodig.”

Flexibiliteit en mobiliteit
Open Dialogue gaat uiteraard over een 
specifieke behandelaanpak, maar tijdens 
een interventie is een overkoepelend be-
handelplan niet het eerste doel. De pri-
oriteit is een gesprek voeren en telkens 
opnieuw samenzitten in het hier en nu. 
“Dat is anders dan meteen iemand onze 
plannen voorschotelen”, zegt Van Wetter. 

Wat is  
Open Dialogue? 

Open Dialogue is hoofdzakelijk een 
doelgericht systeem van psychia-
trische zorg en behandeling, geba-
seerd op 30 jaar praktijkonderzoek. 
Daarbij wordt zo snel mogelijk sa-
menspraak met álle betrokkenen 
georganiseerd. Tijdens brede ge-
sprekken wordt openlijk geluisterd 
naar de verschillende ervaringen en 
perspectieven. Op die manier kan 
ook samen naar mogelijke doelen, 
krachten, hulpbronnen en andere 
oplossingen worden gezocht. De 
grondlegger van Open Dialogue is 
Jaakko Seikkula.

OPEN DIALOGUE IN DE GGZ

“We moeten hulpverlening  
bij psychose niet  

enkel als een  
GGZprobleem zien”
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v.l.n.r.: Line Vereecke, Dominique Degrande, Dag Van Wetter en Christine Van Damme: “We benaderen mensen met 
een psychoseproblematiek niet enkel als hulpverlener, maar ook als medebetrokkene.” 

“We benaderen de cliënt en zijn omge-
ving niet enkel als hulpverlener, maar als 
medebetrokkene. Ook als hulpverleners 
bespreken we openlijk verschillende op-
ties. En die transparantie zorgt ervoor dat 
dialoog wordt gestimuleerd. Alle stand-
punten kunnen een plaats krijgen, zonder 
elkaar voor de voeten te lopen.”

Samenwerken is regie delen. “Grenzen 
moeten worden losgelaten en dat is niet 
altijd gemakkelijk. Dat heeft veel met on-
wennigheid te maken. Regie wordt te vaak 
verward met autonomie, terwijl het over 
betrokkenheid en participatie gaat. Ge-
richt samenwerken en afstemmen is een 
andere vorm van regie dan de autonomie 
die een team moet krijgen. Vasthouden 
aan de eigen aanpak geeft jezelf een vals 
gevoel van veiligheid en net dat probeert 
Open Dialogue te doorbreken.”

Het is een groot engagement om als hulp-
verlener voor de patiënt én zijn omgeving 
beschikbaar te zijn. Bij de Open Dialogue 
aanpak moet je je dag zelf kunnen orga-
niseren. “Flexibiliteit en mobiliteit zijn be-
langrijk, je moet doen wat op dat moment 
nodig is en je eigen grenzen aftasten. Wie 
wordt opgebeld, organiseert zich naar de 
context. Als we de aanpak van Open Dia-
logue in de vingers willen krijgen, zijn an-
dere regels nodig dan die van het team of 
de organisatie en dat vraagt vertrouwen”, 
aldus Degrande.

Minder middelen, meer ver
schil
MVIP heeft eigen regels en methodes 
en krijgt geen subsidies, maar wordt 

aan dat ze graag een bredere rol willen 
opnemen in de samenwerking, mits de 
nodige structurele ruimte en middelen om 
meer gedifferentieerd te werken.” Er is al 
een draagvlak, maar dat moet nog groter 
worden. “Mobiele behandelteams kunnen 
een ijsbreker zijn om nieuwe gewoon-
tes te kweken. Maar ook de betrokken 
psychiatrische ziekenhuizen en teams 
tonen zich bereid om zich anders te leren 
organiseren rond een dergelijke aanpak.”

Het Zorgcircuit wil op termijn meer hulp-
verleners betrekken en handvatten aan-
reiken voor Open Dialogue initiatieven, om 
zo te leren hoe het in België kan werken. 
Eerst in eigen regio, zoals bijvoorbeeld al 
gebeurt met De Stem, het Praatkaffee 
Psychose. Er werd ook al een Open Dia-
logue Academie opgestart, waar een lees-
groep zich verder verdiept in de materie 
en een intervisiegroep verder de principes 
ontwikkelt in de praktijk. 

Meer weten over Open Dialogue en de 
verdere inspanningen en plannen van het 
Zorgcircuit Psychose NoordWestVlaan
deren? Surf naar www.verbindend
sprekenmetpsychose.com 

DS

mogelijk gemaakt door middelen van 
PC Sint-Amandus, PZ Onzelievrouw, AZ 
Sint-Jan en Inghelburch. “Met minder 
middelen lukt het ons toch om meer 
verschil te maken, omdat we die flexibel 
kunnen inzetten en afspraken kunnen af-
stemmen op de mensen zelf. Door meer 
en beter samen te werken kunnen we op 
korte termijn mensen ondersteunen, zodat 
ze sneller herstellen en het leven terug 
kunnen oppikken. Vaak zorgen we ervoor 
dat een opname niet nodig is, of dat de rol-
len anders liggen als er wel een opname 
plaatsvindt,” aldus Degrande. 

Wat kan de overheid dan doen om derge-
lijke initiatieven meer draagvlak te geven? 
“Ons vooral de ruimte en de kans geven 
om te experimenteren en gerichte oplei-
dingen te organiseren, zodat Open Dialogue 
zich kan ontwikkelen”, luidt het. “Maar 
het niet in nieuwe regels proberen te gie-
ten, wat dat werkt niet. Er zijn een aantal 
kernprincipes waarrond men zich elke 
keer opnieuw moet kunnen organiseren. 
Flexibel kunnen omgaan met onzekerheid 
is daarin al een belangrijke combinatie. 
We moeten buiten de lijntjes durven te 
kleuren en daarin investeren.”

Open Dialogue in België
In ons land zit Open Dialogue nog volop in 
de experimenteerfase. “We moeten nog 
veel in de vingers krijgen, maar door de 
bestaande initiatieven weten we dat het 
een verschil helpt maken”, argumenteert 
Van Wetter. “Die ervaringen maken ons 
sterker om het nog verder te ontwikkelen 
en niet onbeslagen op het ijs te komen. 
Collega’s in het ziekenhuis geven nu al 

Op 19 en 20 oktober organiseert het 
Zorgcircuit opnieuw een congres, 
waar onder meer Jaakko Seikkula 
zijn expertise verder komt delen. 
Na verloop van tijd wil het Zorgcir-
cuit net zoals in Engeland en Italië 
gerichte opleidingen en trainingen 
organiseren. Met het congres hopen 
ze daarvoor alvast mensen verder 
klaar te stomen.
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Psychiater Chris Bervoets: “De ziekenhuizen proberen elk op hun manier om het aantal 
afzonderingen en fixaties terug te dringen. Maar dat mag niet de enige focus zijn. 
 We moeten het ruimere kader zien en ons richten op het vermijden van conflicten.”

De geestelijke gezondheidszorg maakt 
op heel wat domeinen een omwenteling 
door. Ook op het gebied van dwang, af
zondering en fixatie slaan veel zieken
huizen een andere weg in. “En zo hoort 
het ook”, bevestigt psychiater Chris  
Bervoets van de KU Leuven. “Wij moeten 
niet alleen streven naar minder dwang, 
we moeten vooral het aantal conflicten 
terugdringen. Dat is de essentie van het 
Advies van de Hoge Gezondheidsraad 
(HGR) hierover.”

Psychiater Chris Bervoets nam het initi-
atief voor het Advies van de HGR vanuit 
de Vlaamse Vereniging van Psychiaters. 
“Twee hoofdredenen speelden mee”, ver-
telt hij. “Om te beginnen wilden we een 
antwoord bieden op het maatschappelijk 
debat na enkele persoonlijke getuigenis-
sen over de psychiatrie. Wij nemen die 
verhalen ernstig. Ze gaan over isolatie 
en dwangmaatregelen, maar ook over 
de moeilijke toegang tot zorg. Sommige 
mensen voelen zich in de hulpverlening 
gedwongen, andere mensen vinden geen 
hulp. Als psychiaters mogen wij niet bui-
ten dit debat blijven. We staan open voor 
dialoog. De tweede reden voor het advies 
is dat de wetenschappelijke evidentie over 
dwangmaatregelen eigenlijk vrij mager 
is. Er bestaat weinig literatuur en wat be-
staat is dikwijls opiniërend of vrij lokaal 
en daardoor niet zomaar over te hevelen 
naar andere contexten. Daarom wilden 
we komen tot een soort van handvest.”

Hoe is het advies tot stand gekomen? 
Ging dat vlot of is er veel overleg aan 
voorafgegaan?
“Ja, er is behoorlijk wat dialoog geweest. 
Een expertencomité heeft er eerst de lite-
ratuur op nageslagen. Dat resultaat was 
dus vrij mager. Toen we de dialoog op gang 
brachten, bleken heel diverse meningen 
over dwangmaatregelen te bestaan. Vrij 
snel kwamen we overeen om ons niet te 
beperken tot enkele technische aanbe-
velingen over fixatie en dergelijke. Dat is 
het puur operationele niveau. Wij mikten 
hoger, met name: hoe kun je de zorg zo 
organiseren dat er minder dwangmaat-
regelen nodig zijn. Met andere woorden: 
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PSYCHIATER CHRIS BERVOETS OVER HET ADVIES VAN DE HGR OVER  
OMGAAN MET CONFLICT, CONFLICTBEHEERSING EN DWANGINTERVENTIES IN DE GGZ

“Respect en participatie kunnen 
veel conflicten voorkomen”

hoe voorkom je conflicten? Daarover gaat 
het advies”.

Betekent het dat de mensen die hun er
varingen openbaar maakten een punt 
hadden?
“Jazeker. Er doen natuurlijk diverse verha-
len de ronde, maar wat telkens terugkeert 
is de roep naar erkenning. Veel mensen 
voelen zich niet erkend of gehoord. Dat 
moeten we proberen te vermijden. Psy-
chiatrie vandaag moet gestoeld zijn op 
respect en participatie. Het betrekken van 
de patiënt en van de familie is belangrijk. 
In voorbereiding van het advies hebben 
we lange discussies gehad, bijvoorbeeld 
over hoe lang je een patiënt mag isoleren 
voor er een nieuwe evaluatie moet ge-
beuren. Sommigen vonden een half uur 
het maximum, anderen pleitten voor 24 
uur. Uiteindelijk hebben we hierop geen 
vaste duur geplakt, maar het is duide-
lijk: het overleg met de patiënt en/of de 
familie moet zo snel mogelijk op gang 
worden gebracht. Dat is ook de geest van 
de adviestekst van Zorgnet-Icuro over de 
gedwongen opnamen. Participatie moet 
vandaag een evidentie zijn.”

Participatie klinkt goed en concreet, 
maar hoe pak je dat in de praktijk aan?
“Dat is inderdaad gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. Er zijn op verschillende ni-
veaus acties nodig. Verpleegkundigen 
hebben meer dan psychiaters directe 
contacten met patiënten. Die dagelijkse 
communicatie op de afdeling is cruciaal. 
Maar die communicatie wordt in grote 
mate bepaald door de cultuur op de af-
deling en daar hebben de hoofdverpleeg-
kundige, de artsen en de organisatie als 
geheel een grote verantwoordelijkheid. 
Er moet een visie ontwikkeld worden met 
richtlijnen over hoe conflicten kunnen 
worden voorkomen . Verpleegkundigen 
moeten zich ondersteund weten en ook 
de ruimte krijgen om authentiek partici-
patief te zijn. Veel conflicten kunnen met 
kleine ingrepen worden vermeden. Is het 
echt zinvol om mensen te verplichten om 
therapie te volgen? En moet je ze ‘straf-
fen’ als ze niet naar de therapie komen?  

In veel ziekenhuizen gebeurt het en is het 
een bron van conflicten. Er kan heel wat 
op ziekenhuisniveau worden opgelost, 
andere maatregelen moeten van de over-
heid komen, bijvoorbeeld via de wet op de 
gedwongen opname.”

“Het mooie is dat veel maatregelen weinig 
kosten. Let wel, ook de expertengroep 
pleit voor meer personeel en middelen. 
Maar laat ons alvast beginnen met wat 
binnen het huidige kader mogelijk is. 
Hiervoor moet de overheid wel soepele-
re regels maken. Het moet bijvoorbeeld 
mogelijk zijn om een acute afdeling beter 
te bestaffen met de huidige middelen. Op 
een high intensive care heb je meer en 
anders gekwalificeerd personeel nodig 
en bij voorkeur ook een arts die 24/7 ter 
beschikking is. Maar laat ons ons niet ver-
bergen achter het gebrek aan middelen, 
hoe belangrijk ook. Laat ons samen kijken 
wat vandaag al mogelijk is om conflicten 
te vermijden. Bijvoorbeeld op het gebied 
van de architectuur en de inrichting van 
een afdeling. In lijn met artikel 107 moe-
ten we evolueren van strakke structuren 
naar functionele ruimtes. In plaats van 
een afzonderingskamer een ‘afzonde-
ringsgebied’ creëren bijvoorbeeld, waar 
mensen zich even kunnen terugtrekken 
of een intenser contact met een verpleeg-
kundige of een arts kunnen hebben. Dat 
zou meer nuance in onze aanpak toela-
ten. We moeten evolueren naar minder 
institutionele zorg en meer zorg vanuit 
de noden van de patiënten.”

Zijn jullie ook op zoek gegaan naar good 
practices?
“Ja, vooral op het gebied van conflictver-
mijding. Het Safewards model lijkt hier-
voor een goed kader. Nogmaals: het gaat 
dikwijls om kleine, bijna vanzelfsprekende 
dingen die in de dagelijkse praktijk soms 
nog ver te zoeken zijn. Dat je je bij een eer-
ste contact met de patiënt even voorstelt 
en het best ook iets over jezelf vertelt, 
bijvoorbeeld. Het ‘individualiseren’ van 
de behandeling zal er alleen maar wel bij 
varen. Op basis van wetenschappelijke evi-
dentie komt het Safewards model tot tien 

interventies (zie www.safewards.net) die 
conflicten vermijden. Het model is onder-
tussen in tien landen uitgerold. Het sluit 
nauw aan bij de ideeën van Open Dialogue. 
Ik geloof niet dat je alle dwang en isolatie 
in de psychiatrie kunt uitsluiten, maar 
eigenlijk zouden die alleen nog mogen 
gebeuren op basis van symptomen, zoals 
bij een acute psychose.

Zijn de ziekenhuizen klaar voor die om
slag?
Ik denk het wel. In elk geval zijn de signa-
len van de ervaringsdeskundigen niet in 
dovemansoren gevallen. De ziekenhuizen 
proberen elk op hun manier om het aantal 
afzonderingen en fixaties terug te dringen. 
Maar dat mag niet de enige focus zijn. We 
moeten het ruimere kader zien en ons 
richten op het vermijden van conflicten. 
Bovendien, soms hoort dwang thuis in de 
psychiatrie. We mogen niet de fout maken 
om nu helemaal naar de andere kant over 
te hellen. Maar wetenschappelijke evi-
dentie, preventie, respect en participatie 
moeten doorslaggevend zijn in ons beleid.

Het advies verscheen in juni 2016. Hoe 
is het ontvangen? En wat gebeurt er nu 
verder mee?
We hebben veel positieve reacties gekre-
gen. Ook van de gebruikers. We hebben 
de juiste snaar geraakt. We hebben geen 
technisch antwoord gegeven op hun roep 
naar erkenning en een luisterend oor. 
En we hebben er ons ook niet vanaf ge-
maakt met een simpel excuus. Samen 
met het Vlaams Patiëntenplatform, VVGG, 
Zorgnet-Icuro, het UPC KU Leuven en de 
faculteit Architectuur van de KU Leuven 
hebben we zopas afgesproken om in 2017 
alvast drie dingen verder uit te werken. 
Ten eerste zullen we een opleiding or-
ganiseren voor de zorgvoorzieningen. 
Ten tweede willen we verder onderzoek 
initiëren. En ten derde zullen we geza-
menlijk bij de overheid aankloppen voor 
een soepelere regelgeving die een meer 
flexibele personeelsinzet toelaat, voor de 
verdere uitwerking van artikel 107 én voor 
meer middelen. Drie concrete afspraken 
dus. Neem volgend jaar gerust opnieuw 
contact op voor een stand van zaken!
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INTERVIEW MET ANN GAUBLOMME, NIEUWE DIRECTEUR VAN VERSO

“We moeten met zijn allen  
een versnelling hoger schakelen”

Ann Gaublomme heeft al een mooie 
loopbaan in de social profit opgebouwd. 
Als master klinische psychologie werkte 
ze onder meer als begeleidster in Dag-
centrum ’t Vlot in Mechelen en ging ze in 
1999 aan de slag bij het provincie bestuur 
Vlaams-Brabant, waar ze diensthoofd 
Welzijn en Gezondheid werd. In 2007 werd 
ze directeur van Centrum Ganspoel in 
Huldenberg, een voorziening voor perso-
nen met een beperking. Vanaf 2012 was 
ze ook sectorverantwoordelijke voor de 
‘sector ondersteuning personen met een 
handicap’ in het Vlaams Welzijnsverbond. 
In 2014 vervoegde ze het kabinet van  
minister Vandeurzen als beleidsraadgever 
voor die materie. Sinds september 2016 
is ze directeur van Verso.

Ann Gaublomme: Leidinggeven en beleid 
voeren zijn mijn ding. Ik heb ervaring in 
diverse sectoren: de geestelijke gezond-
heidszorg, de thuiszorg, de gehandicap-
tenzorg, de preventieve gezondheidszorg, 
het welzijnswerk…

U werkte de voorbije twee jaar ook op 
het kabinet van minister Vandeurzen.
Als beleidsraadgever voor de sector per-
sonen met een handicap, inderdaad. Dat 
was een boeiende en cruciale periode. 
Samen met de sector de overgang naar 
de persoonsvolgende financiering (PVF) 
kunnen maken én daarbij ook de politieke 
verankering verzekeren, was een enorme 
uitdaging.

Welke lessen of ervaringen uit het ver
leden neemt u mee als directeur van 
Verso?
Heel wat! Ik geloof in beleid dat geba-
seerd is op overleg en dialoog. Je wordt tot  
directeur benoemd en krijgt daardoor 

enige macht, maar het werkelijke gezag 
moet je verdienen. Door te luisteren, door 
te praten met mensen, door participerend 
beleid te voeren. Wie erin slaagt mensen 
mede-eigenaar van een project te maken, 
krijgt een krachtige organisatie. Dat is 
wat ik wil doen met Verso. Ik heb op het 
werkveld gestaan. Ik weet wat mogelijk 
wordt als je krachten bundelt.

U bent bij Verso gestart in september. 
Wat is u in die eerste maanden opge
vallen?
Wat mij vooral intrigeert, is het uitblijven 
van een sense of urgency in Vlaanderen. Ik 
vergelijk het graag met de klimaatopwar-
ming: er is vandaag voldoende bewijs voor 
een klimaatverandering en we weten dat 
we ons daarop als samenleving moeten 
voorbereiden. Net zo weten we dat we in 
de social profit de komende jaren afsteve-
nen op een gigantisch personeelstekort. 
Dertig procent van de medewerkers in de 
social profit is ouder dan 50 jaar. Meer 
dan 120.000 mensen gaan de komende 
tien jaar met pensioen. En dat terwijl de 
nood aan zorg en ondersteuning voort-
durend toeneemt. Ik doe een oproep aan 
de regering om hiervan dringend werk te 
maken. Er is een win-winsituatie moge-
lijk. Er blijft een grote groep van langdu-
rig werklozen. Elk talent telt. Het beleid 
moet mensen met een combinatie van 
maatregelen activeren en hen naar een 
gepaste job leiden. Verso heeft daarvoor 
een samenwerkingsakkoord met de VDAB 
afgesloten.

De zorg heeft niet alleen voldoende 
mede werkers nodig, maar ook voldoende 
hoog opgeleide medewerkers. Lukt dat 
met het activeren van langdurig werk
lozen?

Ik had het over een set aan maatrege-
len; we moeten niet alleen inzetten op 
kwantiteit maar ook op kwaliteit. Jong-
eren stimuleren om een goed diploma 
te behalen, hoort daarbij. Het werk van 
zorg ambassadeur Lon Holtzer om ge-
motiveerde mensen naar zorg en wel-
zijn toe te leiden, werpt zijn vruchten af. 
Het aantal studenten verpleegkunde is 
de voorbije jaren gestegen. Die inspan-
ningen moeten we blijven doen en ook 
sterk uitbreiden naar andere beroepen 
zoals kinderverzorgster, opvoed(st)ers, 
zorgkundigen enzovoort.

Ook op het gebied van innovatie ziet u 
nog ruimte voor verbetering?
Innovatie wordt te vaak verengd tot tech-
nologische innovatie. Die is belangrijk, 
maar er is meer. De klanten in de social 
profit zijn veranderd: de noden en de 
verwachtingen evolueren voortdurend. 
Daar moeten voorzieningen beter op 
inspelen. Dat vergt ook innovatie in de 
arbeids organisatie. Ik kom uit de gehan-
dicaptensector. Vroeger kon het perfect 
dat een medewerker quasi een hele loop-
baan als begeleider in eenzelfde leefgroep 
werkte. Vandaag is meer flexibiliteit nodig. 
Medewerkers moeten bijvoorbeeld ook in 
de zorg aan huis kunnen worden ingezet.

De persoonsvolgende financiering (PVF) 
heeft alvast de organisaties voor perso
nen met een handicap extra geactiveerd.
Dat klopt. En je kunt er gif op innemen dat 
het concept van de PVF de komende jaren 
ook in de ouderenzorg en de geestelijke 
gezondheidszorg ingang zal vinden. We 
hebben nieuwe, adequate modellen nodig 
voor de organisatie en financiering van 
chronische zorg.

Hebt u uit de ervaring met de PVF in de 
gehandicaptensector lessen geleerd voor 
toekomstige veranderingen?
Verandering vergt een goede voor-
bereiding en een groot draagvlak. De 
invoering van de PVF is een gigantische 
systeemshift; veel mensen onderschatten 

Ann Gaublomme is sinds enkele maanden directeur van Verso. Zij volgt in die functie 
Bruno Aerts op, die na 18 jaar aan het hoofd van Verso in oktober jl. met pensioen 
ging. Ann Gaublomme is gepokt en gemazeld in de zorg en welzijnssector. De uit
dagingen zijn haar dan ook erg vertrouwd. “Het is hoogtijd om met zijn allen een 
versnelling hoger te schakelen”, klinkt het overtuigd.
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Ann Gaublomme: “De klanten in de social profit zijn veranderd: de noden en de ver-
wachtingen evolueren voortdurend. Daar moeten organisaties sneller op inspelen. 
Dat vergt ook innovatie in de arbeidsorganisatie.”

dat nog altijd. Maar er is nu een draagvlak 
voor. Daar is tijd voor genomen. De eerste 
conceptnota dateert van tien jaar geleden. 
Er was een mentaliteitswijziging nodig. 
En die is er gekomen. Veranderen doe je 
niet om te veranderen. Je doet het omdat 
het nodig is, zoals vandaag. De nood aan 
chronische zorg stijgt, er is krapte op de 
arbeidsmarkt, mensen moeten langer 
werken waardoor de mantelzorg weg-
valt en nog meer kinderopvang en oude-
renzorg nodig zijn. En dan zijn er nog de 
wachtlijsten... De uitdagingen dwingen 
ons om ons adequater te organiseren en 
een beleid te voeren dat rekening houdt 
met die context. Werkgevers moeten hun 
verantwoordelijkheid nemen, maar ook de 
vakbonden en de overheid. Als één partij 
niet mee wil, dan werkt dat vertragend 
voor iedereen.

Heeft u dan de indruk dat sommige par
tijen niet mee willen? 
We weten dat mensen langer moeten wer-
ken. Maar zonder extra investeringen in 
kinderopvang, kortverblijf en dagcentra 
lukt dat niet. De social profit is daarom 
geen kostenpost, ze is een noodzakelijke 
voorwaarde om de economie de nodige 
zuurstof te geven. En dan heb ik het uite-
raard nog niet over de intrinsieke meer-
waarde van maatschappelijke dienst-
verlening. Vakbonden zijn terecht bezorgd 
om de werkdruk in social profit. Maar de 
grootste bedreiging voor de werkdruk lijkt 
me net het niet kunnen invullen van vaca-
tures. Wanneer twee mensen in een team 
van zes ontbreken, heb je een probleem.

De werkgevers uit de social profit hebben 
ook een opdracht. Zij moeten verder pro-
fessionaliseren en zich klaarstomen voor 
de uitdagingen: er is meer marktwerking, 
de regie ligt in handen van de cliënt, een 
gediversifieerder aanbod is nodig… Verso 
zal hier samen met de ledenorganisaties 
werk van maken. Kennis delen, inzetten 
op innovatie en ondersteuning bieden voor 
noodzakelijke veranderingen: het wordt 
een prioriteit de komende jaren.

Wat is Verso?
Verso is de Vereniging van de Social Profit Ondernemingen in Vlaanderen.  
Verso groepeert 16 federaties in de gezondheidszorg, de welzijnssector en 
de socio- culturele sector, waaronder Zorgnet-Icuro.
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DIRECTEUR MARCIA DE WACHTER VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIË

De toekomst is aan de zorg

Directeur Marcia De Wachter van de Nati
onale Bank van België (NBB) is duidelijk: 
de zorgsector zal de komende jaren niet 
alleen groeien, ze wordt zelfs een van 
de sterkhouders van onze economie. De 
vergrijzing brengt heel wat uitdagingen 
mee, maar evenveel kansen. Het is aan 
de zorgsector en aan de voorzieningen 
om die kansen te grijpen. Een lange
termijnvisie en een meerjarenplan zijn 
daarvoor nodig. Op sectorniveau, maar 
ook op het niveau van elke afzonder lijke 
voorziening. De Wachter deelde haar in
zichten op de nieuwjaarsreceptie van 
ZorgnetIcuro. Zorgwijzer kon haar strik
ken voor een gesprek vooraf.

“Mijn centrale boodschap is dat de uitda-
gingen van de vergrijzing grote opportuni-
teiten bieden voor de zorgsector”, opent 
Marcia De Wachter. “In Vlaanderen nog 
meer dan elders in België, omdat hier 
de afhankelijkheidsgraad nog meer toe-
neemt. Soms vraag ik mensen wat volgens 
hen de sterkst groeiende bevolkingsgroep 
is. De meesten antwoorden: de immigran-
ten. Het juiste antwoord luidt: de 80-plus-
sers en de 100-plussers. Die vergrijzing 
heeft veel consequenties. Natuurlijk ne-
men de budgettaire kosten toe, maar als 
lid van de Vergrijzingscommissie geloof ik 
dat we die draagbaar kunnen houden door 
met zijn allen langer te werken. Verdere 
bezuinigingen of extra belastingen kun-
nen we vermijden. Wie vandaag 50 is, is 
veel fitter en gezonder dan zijn ouders of 
grootouders op die leeftijd. Mensen blijven 
trouwens veerkrachtiger en gezonder als 
ze langer aan het werk blijven: ze zijn be-
ter in rekenen, in oriëntatie, in geheugen… 
Zodra mensen niet meer actief zijn, gaan 
ze op al die terreinen heel snel achteruit. 
Het is dus in ons eigen voordeel om langer 
aan de slag te blijven. 

Groeisector
“Een en ander creëert kansen voor de 
zorgsector. We weten dat de vraag naar 
residentiële zorg toeneemt. Op de leef-
tijd van 80 jaar heeft ongeveer 10% van 

Directeur Marcia De Wachter van de Nationale Bank van belgië: “De zorgsector is de 
sector van de toekomst. De uitdagingen zijn groot, maar dat zijn de kansen evenzeer.”
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“Vandaag zien we een enorm grote uitstap van zorgmedewerkers op de leeftijd van 
45 tot 55 jaar. Op 55 jaar is maar 15 % van de verpleegkundigen nog actief. Dat zijn 
niet alleen vele handen die wegvallen, maar ook een pak expertise dat verdwijnt.”

de mensen residentiële zorg nodig, op  
95 jaar is dat 60%. Net die leeftijdsklassen 
groeien de komende jaren aan. Er is dus 
een enorme vraag naar zorg op komst, 
waarop we een gepast antwoord moeten 
geven. In vergelijking met de Scandina-
vische landen kunnen we de langdurige 
ouderenzorg in Vlaanderen nog verder 
ontwikkelen. Ook in Duitsland, Nederland 
en Luxemburg doen relatief meer mensen 
een beroep op langdurige ouderenzorg 
dan in Vlaanderen. Hier ligt nog een taak 
voor de overheid.”

“De demografische druk, de stijgende 
zorgvraag en de budgettaire beperkin-
gen kunnen we oplossen door langer te 
werken. Wist je trouwens dat de zorgsector 
na de financiële crisis dé sector bij uitstek 
is geweest die de werkgelegenheid in ons 
land op peil heeft gehouden? De financiële 
weerslag was hier kleiner dan in de andere 
Europese landen – op Duitsland na – en 
dat hebben we vooral aan de zorgsector 
te danken. De prognose van de NBB leert 
dat tussen 2014 en 2019 een derde van de 
nieuwe banen in ons land in de zorgsector 
zullen worden gecreëerd. De zorg wordt 
een van de belangrijkste pijlers van eco-
nomische groei, welvaart en inkomen.”

Zorgmedewerkers en artsen
“Als we het profiel van de medewerkers 
bekijken, dan zien we dat 79% van het 
personeel in de social profit vrouw is, 
tegen over 46% in de gehele economie. 
De zorg is dus zeer vrouwvriendelijk, ook 
al door de vele deeltijdse banen: 46% 
werkt deeltijds tegenover maar 24% in 
de hele economie. Het grootste deel van 
die deeltijdsen werkt overigens 80%. Wat 
de combinatie werk-gezin betreft, zit het 
dus goed in de zorgsector.” “Ook de verlo-
ning is goed. Kijken we naar de verpleeg-
kundigen, dan horen zij bij de koplopers 
in Europa. Alleen in Spanje en Duitsland 
worden verpleegkundigen relatief nog be-
ter betaald. In België verdienen verpleeg-
kundigen 10% boven het gemiddelde loon. 
In Nederland en Frankrijk bijvoorbeeld 
verdienen verpleegkundigen minder dan 
het gemiddelde loon.”

“Kijken we naar de artsen, dan is het beeld 
iets diffuser. De huisartsen verdienen 
iets minder dan hun collega’s in bijvoor-
beeld Nederland, Ierland, het Verenigd 
Koninkrijk en Denemarken. Belgische 
huisartsen verdienen 2,3 keer zoveel als 
het gemiddelde loon, elders is dat vaak 2,7 
tot 3 keer het gemiddelde. De specialisten 
daarentegen verdienen tot 6,1 keer het 
gemiddelde loon, terwijl dat in andere 
landen varieert tussen 2,5 en 4,6 keer 
het gemiddelde. Specialisten in België 
verdienen het meest in vergelijking met 
al onze omringende landen.”

Knelpuntberoepen
“Veel zorgberoepen blijven ondertussen 
knelpuntberoepen. Van de 9.500 werkaan-
biedingen in de social profit vandaag zijn 
er 7.500 voor verpleegkundigen, verzor-
genden en zorgkundigen. En dat terwijl de 
grote behoeftegolf nog moet komen! We 
zullen dus nog een tandje moeten bijste-
ken om die kloof niet te laten groeien, 
want de vergrijzing laat zich natuurlijk 
ook voelen bij de medewerkers in de zorg. 
We hebben daarom een geïntegreerd be-
leid nodig, dat ook rekening houdt met die 
schaarste aan medewerkers. Vandaag 
zien we een enorm grote uitstap van zorg-
medewerkers op de leeftijd van 45 tot 55 
jaar. Op 55 jaar is maar 15% van de ver-
pleegkundigen nog actief. Dat zijn niet 
alleen vele handen die wegvallen, maar 
ook een pak expertise dat verdwijnt.”

“Of de cao 45+ met de rimpeldagen dan 
niets geholpen heeft? Ik kan alleen de 
cijfers laten spreken. Het is aan de sector 
om zich te buigen over mogelijke oplos-
singen om mensen langer aan het werk te 
houden. Wat we wel weten uit onderzoek: 
als je zogenaamde ‘ontziemaatregelen’ 
wegneemt, dan blijven mensen langer aan 
het werk, onafhankelijk van de zwaarte 
van het werk. Maar we moeten het niet 
alleen van punishment hebben, maar ook 
van love. Zorg dat mensen een zinvolle 
baan hebben in de eigen sector. Zorgme-
dewerkers boven de 45 of 50 jaar kan je 
bijvoorbeeld inzetten in minder zware en 
veeleisende jobs, bijvoorbeeld bij het vor-

men en coachen van jongere collega’s.”

“Ook de digitalisering en de robotise-
ring zullen bijdragen in ondersteunende 
functies. Zo kunnen de medewerkers zich 
meer concentreren op sociale interactie, 
emotionele intelligentie, interdisciplinair 
werken, flexibele oplossingen… De warme 
menselijkheid zal altijd van de medewer-
kers moeten komen, niet van robotten. 
Daar schuilt ook de grote kracht van de 
zorg. Ook over ethische kwesties zal in de 
toekomst meer moeten worden gereflec-
teerd. Met de toenemende mogelijkheden 
stijgt het aantal ethische vraagstukken. 
Ook hier kunnen oudere medewerkers 
hun steentje bijdragen. Er zijn zoveel 
interessante opdrachten in de zorg die 
toegevoegde waarde kunnen creëren.”

Langetermijnvisie
“Eigenlijk zou elke voorziening een plan 
moeten ontwikkelen om de eigen mede-
werkers vanaf 45 jaar veerkrachtig te 
houden. Een plan op langere termijn, 
bijvoorbeeld met het perspectief op 
2030. De zorgnood door de demografi-
sche beweging zal immers niet over drie 
jaar opgelost zijn. De piek zal rond 2040 
liggen. We hebben daarom nood aan een 
langetermijnvisie met duurzame oplos-
singen in een proactief meerjarenplan. 
Zo’n plan moet zowel op sectorniveau als 
op instellingsniveau worden gemaakt.”  
“De zorgsector is de sector van de toe-
komst. De uitdagingen zijn groot, maar dat 
zijn de kansen evenzeer. De zorgsector kan 
mensen veerkracht geven en ze gezond en 
zinvol productief houden. Meer dan ooit 
zal de zorgsector in de toekomst garant 
staan voor een lang en gezond leven. Als 
dat geen mooie nieuwjaarsboodschap is!”
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Nieuwjaarsreceptie  
ZorgnetIcuro 2017
Op 26 januari verzamelde er weer veel schoon volk voor de jaarlijkse nieuwjaarsdrink 
van Zorgnet-Icuro. Marcia De Wachter, directeur van de Nationale Bank, bracht er een 
positieve boodschap over de – ook economische – kracht van de social profit.
Peter Degadt deed in zijn toespraak onder meer een oproep aan artsensyndicaten,  
mutualiteiten en regering om samen met de ziekenhuisfederaties een vierpartijenoverleg 
op te starten over de hervormingen in het ziekenhuislandschap.
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Kent u de What matters to you?-beweging in de zorgsector? 
Deelt u de conclusie dat in de interactie met de patiënt de focus 
nog al te vaak ligt op het bevragen van klachten en symptomen 
en er te weinig wordt stilgestaan bij de eigenlijke noden en 
bezorgdheden van een patiënt? 

Tijd om daar verandering in te brengen! De oproep, oorspron-
kelijk geïnitieerd door het Institute of Medicine, werd al door 
heel wat teams opgepikt. Om de boodschap nog verder uit te 
dragen, willen we ons dit jaar aansluiten op de internationale 
What matters to you?-dag; een initiatief waar in 2016 in totaal 
575 teams uit 14 verschillende landen aan deelnamen (o.a. 
Schotland, Noorwegen, Canada en Brazilië). Vanuit België 
kunnen en willen we niet achterblijven. Daartoe willen we 
vanuit Zorgnet-Icuro, in samenwerking met andere partners, 
de beweging een duwtje in de rug geven. We hopen om ook uw 
team op onze WMTY-landkaart te kunnen zetten.

Hou je mailbox, maar ook onze website en twitter (#WMTY17) 
goed in de gaten. Heb je al een leuk idee of een vraagje? 
Neem contact met ons via WMTY@zorgneticuro.be. 

Save the date: 6 juni 2017
What matters to youdag
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“In zorg moeten we niet enkel vertrou
wen op wat we met elkaar gemeen heb
ben. Diversiteit moeten we omarmen. 
Net als zingeving. Psychisch lijden kan 
zin hebben”, stelt Amerikaans theologie
professor Kathleen Greider. In maart 
komt professor Greider op het congres 
‘Psychisch lijden, zingeving en intercul
turaliteit’ in Leuven vertellen over haar 
werk over diversiteit en zingeving. “In elk 
thema dat ik in mijn onderzoek aansnijd, 
hou ik dezelfde focus: zorg verlenen in 
de context van diversiteit.”

Hoe communiceer en interageer je met 
mensen die anders zijn en hoe vind je zin-
geving, zijn enkele van de voornaamste 
onderzoeksvragen die professor Greider 
drijven. Prof. Greider is verbonden aan de 
Claremont School of Theology in Califor-
nië in de VS en heeft ook praktijkervaring 
met pastoraal werk in ziekenhuizen en 
spiritualiteit in psychotherapie. Een van 
haar bekendste publicaties is haar boek 
Much madness is divinest sense uit 2007. 
Daarin geeft ze een intrigerende inkijk 
in de tocht die patiënten met psychische 
stoornissen en hun familie afleggen en 
hoe ze zingeving kunnen vinden.

Ambigu
Voor die studies over zin ervaren tijdens 
psychisch lijden maakte prof. Greider ge-
bruik van memoires en autobiografieën 
van patiënten met psychische aandoenin-
gen zoals depressie en bipolaire stoornis. 
“Ik vond dat bijzonder belangrijk. Zo kon 
ik hun woorden en hun verhaal leren ken-
nen en niet enkel werken met wat clinici 
over hen rapporteren. Toen ik dat ‘ruwe’ 
materiaal doornam, kreeg ik inzicht in hoe 
ze worstelen en zoeken naar zorg”, zegt 
Greider. “Een van de belangrijkste lessen 
die ik leerde, is hoe ambigu ervaringen 
kunnen zijn. De patiënten van wie ik de 
memoires gebruikte voor mijn studie, 
zijn chronische patiënten die zeer zwaar 
worstelen met hun ziekte. Voor hen is hun 

AMERIKAANS THEOLOGIEPROFESSOR KATHLEEN GREIDER 
OVER ZINGEVING EN DIVERSITEIT

“Patiënten hebben geen 
instemming, maar wel 

begrip nodig”

lijden een voortdurende gezel. Maar die 
patiënten slagen erin om zin in hun leven 
te ervaren. Ze overstijgen bij wijze van 
spreken hun lijden. Sommige patiënten 
geven zelfs aan dat hun ziekte diepte geeft 
aan hun leven. Je krijgt de indruk dat ze 
het over iets ‘heiligs’ hebben, zonder dat 
ze hun situatie romantiseren.”

Tulpen
Een van de verhalen die prof. Greider graag 
aanhaalt, is dat van Martha Manning. 
“Martha is psychotherapeute, maar heeft 
zelf ook een geschiedenis van zeer zware 
depressies. Haar leven hangt soms aan een 
zijden draadje. In haar memoires schrijft 
ze een zeer pakkend verhaal dat voor mij 
perfect illustreert hoe patiënten zingeving 
vinden. In een van haar dieptepunten vond 
ze op een dag een boeket tulpen voor haar 
deur, wellicht van een vriend of kennis. Ze 
beschrijft op een bijzonder ontroerende 
manier wat dat voor haar betekende. Het 
was geen direct menselijke aanraking, 
maar ze vond in het boeket schoonheid. 
Terwijl je haar zeer gedetailleerde be-
schrijvingen van de bloemen leest, zie je 
ook hoe de muizenissen in Martha’s hoofd 
even wijken. Je leest hoe ze er kracht uit 
put. Martha is misschien niet het meest 
representatieve voorbeeld voor de meer-
derheid van de patiënten, maar ze toont 
voor mij wel aan hoe iedereen probeert 
om kracht te vinden om opnieuw de draad 
op te pikken. De mate waarin patiënten 
lijden, doet er eigenlijk niet toe: op een 
of andere manier is iedereen wel op zoek 
naar zingeving en betekenis.”

Meer dan diagnose
Niet alleen chaplains of pastores in zieken-
huizen kunnen een rol opnemen om pa-
tiënten bij te staan in die zoektocht. “Ook 
zorgverleners in het algemeen hebben 
een verantwoordelijkheid. Wanneer zij 
met mensen te maken krijgen die anders 
zijn, op religieus, spiritueel, cultureel vlak, 

VOORSTELLING KSGV

Wat doet  
de KSGV  

Netwerkgroep 
Vlaanderen?

De KSGV Netwerkgroep Vlaanderen wil 
een breed publiek informeren over de re-
latie tussen psychische gezondheid, en 
zingeving en levensbeschouwing. Vanuit 
een wetenschappelijk en interdisciplinair 
perspectief neemt de KSGV Netwerkgroep 
Vlaanderen daarvoor allerlei initiatieven. 
Zo organiseert de Netwerkgroep studie-
dagen, verspreidt publicaties en verstrekt 
advies. De groep brengt ook experten sa-
men uit diverse zorgdisciplines en richt 
zich op de bevordering van evidence- based 
deskundigheid in de verschillende sec-
toren van zorg en welzijn. De KSGV Net-
werkgroep Vlaanderen associeert zich 
met het Nederlandse Kenniscentrum voor 
levensbeschouwing en geestelijke volks-
gezondheid (KSGV).

Vlaamse partners
Haar activiteiten organiseert ze samen 
met deskundigen uit verscheidene zorg- 
en kenniscentra zoals het Universitair 
Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA), 
de Faculteit Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen van KU Leuven, Opleiding 
en Kenniscentrum Gezinswetenschappen 
van Hogeschool Odisee, Caritas Vlaande-
ren, Zorgnet-Icuro, Openbaar Psychia-
trisch Zorgcentrum Geel, Provincialaat van 
de Broeders van Liefde en Psychiatrisch 
Ziekenhuis OLV Brugge. Recent werd bo-
vendien een bijzonder gasthoogleraar na-
mens de KSGV benoemd aan de Faculteit 
Theologie en Religiewetenschappen van 
KU Leuven.

Contact
Wie contact wil opnemen met de KSGV 
Netwerkgroep Vlaanderen kan terecht 
bij coördinator Walter Krikilion (walter.
krikilion@opzgeel.be). Meer informatie, 
ook over de activiteiten en publicaties van 
het Nederlandse KSGV, is te vinden op 
www.ksgv.nl.
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Een ander handvat is power sharing. Daar-
mee bedoel ik dat zorgverleners patiënten 
meer de kans zouden moeten laten om 
de agenda te zetten. Laat patiënten eerst 
aan het woord en laat hen de conversa-
tie vormgeven. Dat kan je ook doen door 
– zoals ik daarnet aangaf – aandacht te 
hebben voor wat patiënten letterlijk zeg-
gen. Op de eenvoudige vraag: ‘Hoe gaat 
het met je vandaag?’, antwoorden heel 
wat patiënten routineus en kort: ‘Goed.’ 
Wel, vraag dan eens wat er voor hen die 
dag goed gaat. Sommige patiënten zijn 
minder mondig en we zijn gewoon geraakt 
aan de dokter-patiëntrelatie waarbij die 
eerste het woord voert en de laatste goed 
luistert. Die opdeling zouden we meer 
moeten kunnen overstijgen.”

Het congres ‘Psychisch lijden, zingeving en 
interculturaliteit’ vindt plaats op 30 maart 
2017 in het Provinciehuis in Leuven. KSGV 
Netwerkgroep Vlaanderen organiseert het 
congres, in samenwerking met onder meer 
Zorgnet-Icuro. Het congres is in de eerste 
plaats bedoeld voor psychiaters, verpleeg-
kundigen, sociaal werkers, pastores, huis-
artsen en studenten.
Meer informatie en mogelijkheid tot inschrij-
ven op www.ksgv.nl.

adviseer ik hen om respect te hebben voor 
de standpunten en ervaringen van de an-
dere, ook al delen ze hun visies niet. Wil je 
een brug slaan tussen de andere en jezelf, 
luister dan en wees geïnteresseerd in die 
andere. Patiënten hebben geen instem-
ming, maar wel begrip nodig.

Als zorgverlener moet je voldoende stil-
staan bij wat de ziekte en de behande-
ling voor patiënten betekenen. Artsen en 
verpleegkundigen zijn getraind om met 
diagnoses om te gaan. Diagnoses zijn 
een positief gegeven, want ze geven een 
naam aan iets complex en voor patiënten 
is het een signaal dat ze niet alleen zijn. 
Maar het gevaar bestaat dat we patiën-
ten reduceren tot die diagnose of hen 
enkel nog met die bril bekijken. Patiën-
ten hebben nochtans meer aspecten die 
hen kenmerken. Ik denk dan bijvoorbeeld 
aan een patiënt met bipolaire stoornis 
die in zijn memoires schrijft over een 
zinderende energie en creativiteit. Deze 
groep patiënten barst inderdaad vaak van 
de productiviteit en die hoogtepunten in 
hun leven worden naar mijn inschatting 
dikwijls te weinig naar waarde geschat 
door zorgverleners. Voor patiënten lijkt 
het dan alsof ze niet als volledige persoon 
worden benaderd. Wie ze naast hun diag-
nose zijn, blijft vaak onderbelicht. Dat is 
niet alleen jammer, maar het helpt ook 
niemand vooruit.”

Taal en macht
Prof. Greider heeft ook enkele concrete 
handvatten om zorgverleners te helpen 
om een brug te slaan naar de patiënt, 
‘de andere’. “Taal is een van de zaken 
waaraan we meer aandacht kunnen ge-
ven. Collega-onderzoekers spreken over  
language care. Het komt erop neer dat je 
als zorgverlener actief let op wat mensen 
vertellen. We maken snel interpretaties op 
basis van wat patiënten ons vertellen en 
we staan vaak te weinig stil bij de woor-
den die ze gebruiken. Als patiënten me 
bijvoorbeeld vertellen dat ze niet of wel 
geloven in God, dan is dat voor mij niet 
zomaar een gegeven. Ik wil dan te weten 
komen wat of wie ze bedoelen met ‘God’.

“Wie patiënten naast hun diagnose zijn, blijft vaak  
onderbelicht. Dat is niet alleen jammer, maar het 
helpt ook niemand vooruit.”
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Dr. Marc Calmeyn: “Ik juich het werk 
van professor Greider toe omdat ze 
een onbekend aspect in de psychiatrie 
naar voren schuift.”

“Ik kijk ernaar uit om professor Kathleen 
Greider binnenkort zelf haar theorie te  
horen uiteenzetten. Dat is de moeite 
waard, want haar stellingen maken niet 
meteen deel uit van de mainstream”, 
vertelt dr. Marc Calmeyn enthousiast. Hij 
is een van de sprekers op het congres 
‘Psychisch lijden, zingeving en intercul
turaliteit’.

Dr. Marc Calmeyn is bestuurslid bij de 
KSGV Netwerkgroep Vlaanderen en hij 
is ook actief als psychiater in PZ Onze-
lievevrouw in Brugge en in zijn praktijk 
Lelieveld Loppem. De theorie van prof. 
Kathleen Greider over zingeving doorheen 
het lijden en de Relationele Interculturele 
Therapie inspireren hem. Op het congres 
brengt hij een respons op de presentatie 
van professor Kathleen Greider. “Ik on-
derschrijf de opvattingen van professor 
Greider. Ze schuift een onbekend aspect 
in de psychiatrie naar voren, namelijk de 
authentiek spirituele dimensie.”

Niet romantiseren
Greider legt de nadruk op de spirituele di-
mensie en het wederkerige respect tussen 
patiënt en zorgverlener. Dr. Calmeyn licht 
toe: “Haar discours trekt de aandacht op 
het zin-verrijkende van psychische hulp. 
Ik ben het eens met haar stelling dat psy-
chopathologie een weg kan zijn om de  
– problematische – menselijke existentie 
te begrijpen. Begrijp haar niet verkeerd: ze 
wil psychopathologie niet romantiseren en 
het is niet zo dat je psychische moeilijkhe-
den nodig zou hebben om de zin van het 
leven te ontdekken. Maar het klopt wel dat 
je doorheen het lijden zin kan ontdekken.”

DR. MARC CALMEYN OVER 
PROF. KATHLEEN GREIDER

“Niet de 
mainstream,  

maar zeker de 
moeite waard”

Prof. dr. Kathleen Greider
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Prijs Humane Psychiatrische Zorg 2016

Op donderdag 15 december reikte het Psy-
chiatrisch Centrum Gent-Sleidinge voor 
de derde keer de prijs Humane Psychia-
trische Zorg uit. Voor deze editie brachten 
ze het thema Psyché en Soma onder de 
aandacht, omdat dat vaak symbool staat 
voor de polarisatie tussen denkrichtingen. 
Er werd een oproep gedaan naar iedereen 
in de geestelijke gezondheidszorg om een 
artikel te schrijven dat getuigt van een prak-
tijk die deze polarisatie problematiseert of 
overstijgt.

Er waren 19 inzendingen. De jury, die bestond 
uit voorzitter Prof. Dr. Dirk De Wachter, Prof. 

Griet Nuytinck (Anacura) en  
Joyce van der Heijden (VZW Albe)  
© PC Gent-Sleidinge

Vacature stafmedewerker zorgkwaliteit

Dr. Marc Hebbrecht, Prof. Dr. Stijn Jannes, 
Prof. Dr. Gilbert Lemmens, winnaar van de 
vorige editie Ingrid Lammerant en Prof. Dr. 
Stijn Vanheule, weerhield uit de inzendingen 
vier laureaten: Ann D’Hoye met “Bevlogen, 
burned out of verlangend”, Brenda Froyen 
met “Diner met kaarslicht en een goed glas 
water. Naar een dialoog tussen somatische 
en psychiatrische gezondheidszorg”, Lien 
Jordens met “Les goûts et les couleur, on 
en discute!” De prijs ging naar Joyce van der 
Heijden van vzw Albe, een woonvoorziening 
voor mensen met een mentale handicap in  
Kapellen, met “Safety first: de psyché in het 
overbeschermde lichaam”.

ten helpen zorgprofessionals blijvend te 
motiveren in het gestalte geven aan de 
kwaliteits dynamiek. 

• Je participeert aan overleg met de over-
heden en andere zorgactoren, en verde-
digt de belangen van de sector. 

• Je formuleert antwoorden op individuele 
vragen van leden-zorgvoorzieningen. 

Heb je een masterdiploma en minstens 
2 jaar relevante praktijkervaring? Ben je 
daarnaast overtuigd van het belang van de 
HR-component in het uitbouwen van kwa-
liteitsbeleid in zorgvoorzieningen, en ben 
je in staat professionals te sensibiliseren 
en te motiveren? Als je daarnaast ook een 
sterk analytisch vermogen hebt om de no-

• Als stafmedewerker zorgkwaliteit onder-
steun je onder leiding van de directeur Q&S 
de algemene ziekenhuizen bij hun kwali-
teitsbeleid in de brede zin. Hierbij wordt 
ook ingezet op de ‘human factor’ in het 
realiseren van kwaliteitsvolle zorgver-
lening. 

• Je detecteert concrete behoeften en 
uitdagingen en faciliteert de cultuur  
tussen zorgorganisaties en actoren om 
informatie en ervaringen met elkaar be-
spreekbaar te maken en te delen. 

• Je organiseert overleg, informeert en 
legt contacten en werkt mee aan de 
ontwikkeling van opleidings/vormings/
trainings modules, alsook aan innovatieve 
initiatieven die zorgorganisaties moe-

den en de verwachtingen vanuit de sector 
te distilleren en gepassioneerd bent om te 
werken aan kwaliteitsvolle en veilige zorg, 
ben jij de collega die we zoeken! 

Interesse? Mail dan je CV en motivatiebrief 
ten laatste op 24 februari 2017 naar:
greta.vanderveurst@zorgneticuro.be
Vermeld in de onderwerpsregel ‘vacature 
stafmedewerker zorgkwaliteit’. 

Voor meer informatie over de functie kan 
je contact opnemen met prof. Dominique 
Vandijck, directeur Q&S, dominique.vandijck 
 @zorgneticuro.be, 0479 93 28 01.
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Leen De Wispelaere (KliQ vzw): “Het netwerk van oudere holebi’s is soms precair. 
Zorgverleners zouden bij die doelgroep dus extra waakzaam moeten zijn voor  
eenzaamheid en depressie.”

“Wij kennen geen holebi of trans
genderbewoners.” Dat krijgt Leen De 
Wispelaere, projectmedewerker voor 
woonzorgcentra bij KliQ vzw, vaak te 
horen wanneer ze met woonzorgcen
tra over genderidentiteit en seksuele 
diver siteit praat. “Het kan dat er vandaag 
heel weinig holebi’s in woonzorgcentra 
verblijven. Maar ik merk in de praktijk 
dat het thema nog steeds een taboe is, 
ondanks de goodwill bij medewerkers en 
directies in woonzorgcentra.”

Leen De Wispelaere was een van de 
drijvende krachten achter de studiedag 
‘Tachtig tinten’ over genderidentiteit en 
seksuele diversiteit in woonzorgcentra. De 
studiedag werd in januari in Gent georgani-
seerd door het Vlaams Agentschap Zorg & 
Gezondheid en het expertisecentrum KliQ 
vzw, waarvoor Leen De Wispelaere werkt. 
Holebi’s en transgenders hebben voor een 
belangrijk deel het taboe van vroeger van 
zich afgeschud, maar volgens Leen De 
Wispelaere blijven studiedagen zoals 
‘Tachtig tinten’ een noodzaak. Leven als 
holebi of transgender in een woonzorgcen-
trum vraagt nog enkele aandachtspunten.

Geen cijfers, wel van belang
“Vandaag leven ongeveer 200.000 holebi- 
en transgenderouderen in België. Dat is 
een ruwe inschatting”, steekt Leen De 
Wispelaere van wal. “We kunnen ervan 
uitgaan dat als drie tot acht procent van 
de bevolking geen hetero is, we die lijn 
kunnen doortrekken naar de oudere gene-
raties, ook in woonzorgcentra. Het thema 
zal de komende jaren sterk aan belang 
winnen. Meer en meer mensen komen 
vandaag zonder al te veel problemen uit de 
kast. Holebi zijn is al veel bespreekbaarder 
geworden. Seksuele diversiteit wordt voor 
woonzorgcentra op termijn een belangrijk 
aandachtspunt. Centra die op maat van 
de bewoners willen werken en ouderen 
een echt thuisgevoel willen geven, zullen 
hiervoor aandacht moeten hebben.”

Drempels
Toch ligt de drempel om uit de kast te 
komen in woonzorgcentra vandaag nog u

Aanwezig, maar onder de radar
HOLEBI’S EN TRANSGENDERS IN WOONZORGCENTRA
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centra, maar in de toekomst zal die groep 
ook instromen. Voor hen zijn er specifieke 
aandachtspunten. Zo is er de medische 
component. Transgenders moeten ook op 
latere leeftijd hormonen blijven innemen. 
Het is belangrijk dat hun zorgverleners 
daarvan op de hoogte zijn.

En dan heb je natuurlijk ook nog de  
lichamelijke diversiteit bij transgenders. 
Ik ken een oudere transvrouw. Ze neemt 
hormonen, maar ze wil zich niet meer la-
ten opereren gezien haar hoge leeftijd. Ze 
heeft dus uiterlijke kenmerken van beide 
geslachten. Je kan je wel voorstellen hoe 
belangrijk het is voor personen zoals zij 
om op een correcte manier benaderd te 
worden in een zorgproces. Zo vond ze het 
bijzonder kwetsend om tijdens een con-
sultatie in het ziekenhuis met ‘meneer’ 
aangesproken te worden terwijl ze in haar 
bh stond. Genderidentiteit kan dus iets 
anders zijn dan wat je daarvan als verzor-
gende maakt. Als zorgverlener kan je ook 
voor die doelgroep met kleine dingen soms 
een wereld van verschil maken.”

KliQ vzw wil expertise verhogen door vor
ming, sensibiliseren door publicaties en 
gerichte campagnes/acties en begelei
den/coachen en adviseren. De organisatie 
heeft de ambitie om een prominente spe
ler te zijn op het kruispunt gender en sek
suele oriëntatie. Daarmee wil ze een hiaat 
vullen in het aanbod rond de thematiek 
en een antwoord bieden op de vele vra
gen naar advies, begeleiding en vorming 
vanuit het socioculturele middenveld en 
andere maatschappelijke actoren.

“Woonzorgcentra die op maat van de bewoners willen werken 
en ouderen een echt thuisgevoel willen geven, zullen ook  
aandacht moeten hebben voor seksuele diversiteit.”

best hoog. Leen De Wispelaere: “Al meer 
dan één journalist heeft geprobeerd om 
een reportage te maken over holebi’s in 
woonzorgcentra, maar het blijkt nog bij-
zonder moeilijk om daarover verhalen los 
te weken. Dan bots je op het dilemma van 
de kip of het ei: wonen er weinig holebi’s 
in woonzorgcentra of spelen ouderen niet 
graag open kaart over hun geaardheid?

In mijn job merk ik dat de drempel inder-
daad nog best hoog ligt voor holebi’s om 
zich te outen in een gesloten omgeving 
zoals een woonzorgcentrum. Ouderen 
hebben vaak de maatschappelijke evolutie 
richting meer openheid en holebirechten 
niet actief meegemaakt en zij ervaren 
seksuele diversiteit nog als een taboe. 
Ik merk dat holebi’s in woonzorgcentra 
hun geaardheid vaak geheimhouden, 
meer uit vrees voor negatieve reacties 
van hun generatiegenoten dan van het 
personeel. Zo ken ik een man die zijn hele 
leven mee op de barricaden heeft gestaan 
voor holebirechten, maar die eenmaal 
in het woonzorgcentrum weer in de kast 
kroop. Hij vond het gewoonweg niet com-
fortabel om daarover open te zijn bij zijn 
woongenoten.”

De lieve zus die geen zus is
Dat holebi-ouderen geen of minder 
schroom voelen ten opzichte van mede-
werkers in woonzorgcentra, is heel 
terecht volgens Leen De Wispelaere. 
“Zorgverleners kunnen een bepaalde 
mening hebben, maar ze zijn getraind 
om iedereen met dezelfde zorg te om-
ringen. Toch pleit ik ervoor om seksuele 
diversiteit meer expliciet op te nemen 
in kwaliteitsprogramma’s en de hoofd-
stukken over partnerrelaties, intimiteit 
en seksualiteit daarin.

Een van de grootste werkpunten in de 
ouderenzorg is afstappen van het – vaak 
heel onbewust – heteronormatief denken. 
Dikwijls worden heel snel veronderstellin-

gen gemaakt over de achtergrond van be-
woners. Zo vertelde een zorgkundige me 
dat ze ooit een bewoonster terloops eens 
aansprak over haar zus, die haar toch zo 
regelmatig bezocht. De vrouw antwoordde 
daarop dat de bezoekster helemaal niet 
haar zus, maar haar levenspartner was. 
Daarom geef ik in woonzorgcentra vaak de 
tip om oog te hebben voor het relationele 
netwerk van bewoners. Let bijvoorbeeld 
op de foto’s in de kamers van bewoners 
en laat mensen zelf vertellen over hun 
bezoekers. Door die bewoonster aan te 
spreken op de bezoekjes van ‘haar zus’, 
werd zij de facto gevraagd om plots uit 
de kast te komen en dat vond ze wellicht 
niet zo prettig. Ook vragen zoals ‘ben je 
getrouwd?’ en ‘hoe heet je man?’ lijken 
banaal, maar kunnen gevoelig liggen. De 
communicatie van woonzorgcentra kan 
dus vaak meer genderneutraal verlopen.”

Extra waakzaam
Een kwaliteitssysteem zoals PREZO 
Woonzorg biedt veel kansen om werk te 
maken van seksuele diversiteit. Leen De 
Wispelaere: “Ik denk aan de domeinen 
zingeving en sociaal welbevinden. Voor 
ouderen is het belangrijk om sociale rela-
ties te onderhouden. Maar holebi’s lopen 
extra risico op eenzaamheid en depres-
sie. Ze hebben bijvoorbeeld vaak geen 
gezin opgebouwd. Sommigen trouwden 
en kregen wel kinderen, maar scheidden 
uiteindelijk toch en verloren het contact 
met hun gezin. Anderen werden door 
hun familie zelfs verstoten. Dat maakt 
het netwerk van holebi’s soms precair. 
Zorgverleners zouden bij die doelgroep 
dus extra waakzaam moeten zijn voor 
eenzaamheid en depressie.”

Transgenders
Ook op het vlak van lichamelijk welbe-
vinden ziet Leen De Wispelaere enkele 
gevarenzones. “Vandaag wonen nog maar 
heel weinig transgenders in woonzorg-
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Rudi Janssen en Steven Van Wortswinkel 
(woonzorgcentrum Goudblomme): “Wat de 
cliënt zelf wil, is ons startpunt.”

“PREZO wijdt een specifiek 
domein aan seksualiteit, 
maar als woonzorgcen-
trum moet je die thema’s 
ook meenemen in andere 
domeinen.”

“Vooral nog angst voor reacties  
van generatiegenoten”

PRAKTIJKVOORBEELD WOONZORGCENTRUM GOUDBLOMME

“We zijn niet wereldvreemd. In ons woon
zorgcentrum kunnen cliënten open zijn 
over hun seksuele voorkeur en beleving. 
Als organisatie proberen we het juiste 
klimaat daarvoor te creëren en onze 
mede werkers gaan professioneel om 
met die thema’s. Maar ouderen hebben 
het vaak nog moeilijk om zich te outen, 
vooral uit vrees voor de reacties van 
mede bewoners”, aldus Rudi Janssen 
en Steven Van Wortswinkel van woon
zorgcentrum Goudblomme in Antwerpen.

Bij woonzorgcentrum Goudblomme, on-
derdeel van woonzorggroep GZA, staan 
intimiteit en seksualiteit al langer op de 
agenda. In 2014 startte het centrum een 
intern project om zorgmedewerkers beter 
te laten omgaan met seksualiteit bij cliën-
ten (zie Zorgwijzer nr. 55) en seksualiteit 
stond in 2015 op de kwaliteitsagenda. 
“Partnerrelatie, intimiteit en seksualiteit 
zijn één van de zestig zelfevaluatie-instru-
menten van het kwaliteitsinstrument PRE-
ZO Woonzorg”, vertelt Steven Van Worts-
winkel, coördinator Kwaliteit en Wonen 
in het woonzorgcentrum. “Kwaliteitsvolle 
zorg aanbieden betekent voor ons ver-
trekken vanuit het totaalbeeld van een 
cliënt. Dat betekent dus ook de seksuele 
geaardheid van bewoners respecteren. In 
de praktijk zit dat respect vervat in details 
van onze zorg, maar ze kunnen het ver-
schil maken voor cliënten.”

Theorie en taboe
Seksuele diversiteit is dus een thema dat 
het woonzorgcentrum niet uit de weg wil 
gaan. Tot nu toe bleef het weliswaar vooral 
bij een theoretische oefening. “Nog niet 
veel ouderen bij ons hebben al aangegeven 
holebi te zijn”, zegt zorgdirecteur Rudi 
Janssen. “De huidige generatie ouderen 
lijkt het moeilijk te hebben om zich te 
outen ten opzichte van medebewoners. 
Ze hebben geen angst voor de reacties 
van zorgmedewerkers, maar wel van hun 
generatiegenoten. We hebben bijvoor-
beeld weet van een bewoner die homo 
is, maar hij wil om die reden niet openlijk 
daarover communiceren. We respecte-
ren die bewuste keuze. Wat de cliënt zelf 
wil, is ons startpunt. Wij hechten hoe dan 
ook veel belang aan een professionele 
houding van onze medewerkers. Dat wil 
zeggen dat onze medewerkers, ongeacht 

hun religieuze achtergrond of voorkeuren, 
respect hebben voor de seksuele bele-
ving en behoeften van onze cliënten. We 
hebben intern een traject afgelegd waar-
door seksualiteit nu vlot bespreekbaar is.  
PREZO heeft ons daarbij geholpen.  
Thema’s zoals spiritualiteit en seksualiteit 
werden bespreekbaar en we leerden om 
meer de mens achter de cliënt te zien.”

Concreet 
PREZO is volgens Rudi Janssen en Steven 
Van Wortswinkel een trigger om gron-
dig na te denken over de manier waarop 
woonzorgcentra hun zorg organiseren 
en om concreet werk te maken van zorg 
die vertrekt vanuit de cliënt. En daarbij 
verdienen onderwerpen zoals gender-
identiteit en seksuele identiteit hun plaats. 
“PREZO wijdt een specifiek domein aan 
seksualiteit, maar van experten zoals 
Leen De Wispelaere leren we dat je als 
woonzorgcentrum die thema’s ook moet 
meenemen in andere domeinen”, licht 
Steven Van Wortswinkel toe. “Een concreet 
voorbeeld: in het domein wonen kan je 
afspraken maken over de manier waarop 
je bewoners aanspreekt. In een zorgproces 
lijkt dat misschien een futiliteit, maar voor 
transgenders is dat bijzonder belangrijk 
en bepaalt dat hun ervaringen en de kwa-
liteit van zorg. Dat is voor ons bijgevolg 
een goede reden om daaraan aandacht 
te geven.”

Kansen
“We zien nog kansen om seksuele di-
versiteit mee te nemen in onze zorg. 
We denken dan aan gestandaardiseerde 
processen zoals de eerste gesprekken 
met nieuwe bewoners 48 uur en 8 weken 
na hun verhuis. Die gesprekken kunnen 
een karrevracht aan specifieke informa-
tie opleveren. Wat een cliënt, eventueel 
samen met zijn of haar partner, dan met 
ons deelt, vormt het startpunt voor ons 
zorgpakket. Seksualiteit kan daarvan een 
onderdeel van uitmaken.” “Dat maakte de 
analyse van Leen De Wispelaere tijdens de 
studiedag ook zo interessant”, besluit Rudi 
Janssen. “Wij kennen het kwaliteitsver-
haal door en door en zij weet alles over de 
doelgroep van transgenders en holebi’s. 
We kunnen van experts zoals zij nog veel 
tips en tricks over kwaliteitsvolle zorg voor 
iedereen leren.”
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v.l.n.r.: Dr. Wouter Degraeve, Mieke Vanheers en Dr. Bert Goossens

SintTrudo Ziekenhuis in SintTruiden 
is een van de ziekenhuizen die dromen 
van meer kwaliteitsvolle zorg, bevestigd 
met een JCIkwaliteitslabel. “Het is onze 
missie om voor patiënten waardevolle 
zorg te bieden. Daarom hebben we de 
krachten gebundeld en doen we aan co 
governance. Artsen, verpleegkundigen en 
alle medewerkers zijn nu betrokken om 
onze doelstellingen te realiseren”, ver
telt dr. Patrick Itterbeek, die het project 
als hoofdarts in SintTrudo Ziekenhuis 
begeleidde.

“We gingen half 2016 van start met co- 
governance, op twee niveaus”, licht dr. 
Itterbeek toe. “Enerzijds werken de me-
dische raad en de raad van bestuur nu 
als twee gelijkwaardige partners samen, 
in consensus. Artsen zijn dus veel inten-
ser betrokken bij het beleid. Anderzijds 
werken het medische en het verpleegkun-
dige departement nu samen in één zorg-
departement. We hebben onze organisatie 
ingedeeld in activiteitencentra, dat zijn 
eenheden op een locatie waar zorggebon-
den activiteiten plaatsvinden. Die activitei-
tencentra - acht klinische en zes medisch -
-technische centra - worden geleid door 
duo’s van een hoofdverpleegkundige en 
een medisch manager. Samen geven zij 
het beleid van hun diensten vorm.”

Meer verantwoordelijkheid
De aanleiding om de organisatie grondig 

te hertekenen, was de JCI-accreditatie 
waaraan Sint-Trudo Ziekenhuis momen-
teel werkt. Dr. Itterbeek: “En cours de 
route merkten we dat de verantwoorde-
lijkheden niet goed zaten. Artsen kon-
den de kar van kwaliteit meer trekken en 
actief participeren. Ze kregen dus meer 
verantwoordelijkheden. We zochten en 
vonden – zonder veel problemen – artsen 
die medisch manager wilden worden en 
sloten met hen een contract af om hun 
verantwoordelijkheden vast te leggen. 
Voor die extra opdracht worden ze vrij-
gesteld en betaald door het artsenkorps 
en het ziekenhuis.”

Ook de medische raad wordt meer be-
trokken. “Zo waren we vanuit de medische 
raad betrokken bij de evaluatie en selectie 
van de medisch managers”, vult voorzitter 
van de medische raad dr. Wouter Degraeve 
aan. “Daaruit putten we heel wat vertrou-
wen om nu verder het beleid mee uit te 
tekenen met de raad van bestuur.”

Paradigmashift
“Het nam zo’n vier maanden tijd in be-
slag om de nieuwe organisatiestructuur 
uit te tekenen. Daarbij voerden we een 
paradigmashift door: in het organogram 
plaatsen we voortaan de patiënt en zijn 
zorg- en dienstverleners bovenaan in 
de piramide, met de hele organisatie in 
ondersteuning. Een symbool voor een 
beleid van empowerment van de patiënt 

en zijn zorg- en dienstverleners. Voortaan 
werken we bovendien met begrotings- 
en kwaliteitsdoelstellingen die hoofd-
verpleegkundigen en medisch managers 
samen hebben opgesteld, met de hulp van 
stafmedewerkers. Alle activiteitencentra 
hebben hun doelstellingen tijdens een 
conclaaf voorgesteld. De directie bewaakt 
die doelstellingen, maar laat de verant-
woordelijkheid van de manier waarop de 
doelstellingen worden bereikt over aan de 
‘zelfsturende teams’ van hoofdverpleeg-
kundigen en medisch managers.”

“De inspraak van artsen is nu sterk 
toegenomen”, stelt dr. Degraeve vast. 
“Door samen met de verpleegkundigen 
accenten te leggen in het beleid wordt 
de samenwerking tussen artsen en ver-
pleegkundigen geofficialiseerd. Heel wat 
artsen waren vragende partij daarvoor. Ze 
willen meer verantwoordelijkheden en 
ik geloof dat we op die manier ook aan 
efficiëntie winnen. Door alle stakeholders 
rond de tafel te brengen, draagt ieder-
een verantwoordelijkheid en boeken we 
samen vooruitgang. De keerzijde van de 
medaille zijn natuurlijk de extra taken die 
de verantwoordelijkheden met zich mee-
brengen. Over twee jaar evalueren we dit 
proefproject en zullen we nog meer inzicht 
hebben in de voor- en nadelen. Maar één 
ding staat nu al vast: het vertrouwen in 
ons ziekenhuis groeit merkbaar.”

SAMEN VERANTWOORDELIJK IN SINT-TRUDO ZIEKENHUIS

Cogovernance versterkt vertrouwen tussen 
verpleegkundigen, artsen en bestuur
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“Vroeger werkten verpleegkundigen 
en artsen minder met en meer naast 
elkaar. Die cultuur is nu aan het ver
anderen”, stelt dr. Bert Goossens. Als 
medisch manager van de Cdiensten is 
hij nauw betrokken bij de implementatie 
van cogovernance.
Volgens dr. Goossens vinden artsen en 
verpleegkundigen elkaar gemakkelijker in 
het nieuwe systeem. “Als artsen iets wil-
len aankaarten met verpleegkundigen en 
vice versa, kunnen ze dat. Daarom werk 
ik nu nauw samen met hoofdverpleeg-
kundige Mieke Vanheers en dat verloopt 
vlotter en vlotter. Vroeger kon een arts 
bijvoorbeeld moeilijk ergens terecht met 
klachten over het functioneren van een 
verpleegkundige. En omgekeerd: voor 
een verpleegkundige was het lastig om 
artsen aan te spreken op bijvoorbeeld 
onvolledige dossiers. Die drempels halen 
we nu weg.”

Evenwichten en vertrouwen
“Co-governance is een middel om even-
wichten te vinden en vertrouwen te creë-
ren. Voor het eerst hebben we samen 
met het verpleegkundige departement 
doelstellingen uitgeschreven, een begro-
tingsoefening gemaakt en nagedacht over 
wat nodig, nuttig en haalbaar is. Voor mij 
is het logisch dat we dat samen doen. We 
moeten af van dat wij-zij-denken. Binnen-
kort gaan we voor een JCI-accreditering 
en ik zie co-governance als een middel 
om het draagvlak daarvoor te vergroten.” 
“De meesten van mijn collega-artsen zijn 
pro co-governance. Maar de opdracht van 
een medisch manager slorpt redelijk wat 
tijd op. Op grotere diensten neemt de taak 
een volledige dag per week in beslag. Die 
tijd kost geld en wordt onttrokken aan de 
klinische activiteiten. Het is een kwestie 
van efficiënt werken en niet te veel hooi 
op je vork te nemen.”

“Als een tandem”, omschrijft coördineren-
de hoofdverpleegkundige Mieke Vanheers 
haar samenwerking met dr. Goossens, de 
medisch manager met wie ze de C-dien-
sten aanstuurt. “Dr. Goossens beschouw 
ik als een partner.”

“De nieuwe structuur staat nog in haar 
kinderschoenen, maar we merken al voor-
delen”, licht Mieke Vanheers toe. “Mijn 
job is enigszins veranderd. Ik coach nu 
meer, samen met onze medisch mana-
ger. We hebben samen doelstellingen 
geformuleerd en volgen die ook samen 
op. Co-governance maakt iedereen meer 
betrokken.” “Samen met de hoofden van 
de heelkundige diensten heb ik vorig jaar 
een risicoanalyse, doelstellingen en pri-
oriteiten opgesteld voor de C-diensten. 
Nieuw was dat er ook doelstellingen voor 
de artsen werden vooropgesteld. Onze 
artsen werken nu bijvoorbeeld mee aan 
een uniforme ontslagbrief.”

Capaciteitsmanagement
“Een stafmedewerker hielp ons om onze 
middelen te becijferen. Er werd ook een 
stuurgroep capaciteitsmanagement op-
gericht. Daarin zetelen de medisch ma-
nagers, de coördinerend hoofdverpleeg-
kundigen, de stafmedewerkers van de C-, 
D-, G- en spoeddiensten en de directeur 
patiëntenzorg. De stuurgroep volgt iedere 
maand de bedbezetting en doet de directie 
voorstellen voor een eventuele sluiting 
van bedden. Concreet betekent het dat 
we tijdens luwere periodes op sommige 
afdelingen enkele bedden sluiten en ver-
pleegkundigen tijdelijk op andere afdelin-
gen inzetten. Soms is het nog wat zoeken, 
maar dankzij co-governance hebben we 
via de medisch manager een vast aan-
spreekpunt naar de artsen toe. Je voelt 
onze cultuur veranderen: artsen worden 
meer mee in het bad getrokken.”

“Artsen worden meer mee  
in het bad getrokken”

“We moeten af van dat  
wijzijdenken”
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Coördinerend hoofdverpleegkundige 
Mieke Vanheers: “Co- governance 
maakt iedereen meer betrokken. 
Een positieve evolutie.”

Dr. Bert Goossens: “Medisch mana-
ger zijn slorpt redelijk wat tijd op.”
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