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EDITORIAAL

Verbinding
Het kwaliteitscongres van Zorgnet-Icuro 
eind januari was een voltreffer. Jaar na 
jaar groeit de dynamiek in de zorgsector 
om het thema kwaliteit en patiëntveilig-
heid vorm en inhoud te geven. Het indica-
toren- en het accreditatieverhaal blijven 
– volkomen terecht – veel aandacht eisen. 
Onze voorzieningen, artsen, verpleegkun-
digen, alle medewerkers verdienen een 
grote pluim omwille van die volgehouden 
inspanningen ten bate van kwaliteit en 
patiëntveiligheid.

Maar interessant is dat bijkomende, soms 
een beetje ondergesneeuwde dimensies 
bewust opnieuw naar voor werden ge-
schoven. Meten is weten, luidt het in veel 
managementliteratuur. En dat klopt. Maar 
Albert Einstein merkte op dat niet alles 
wat telbaar is telt en dat niet alles wat telt 
ook telbaar is. Indicatoren zijn meetbaar 
en bieden daarom houvast en inzicht. 
Verhalen van mensen zijn niet meetbaar, 
maar zijn eveneens een rijke bron van 
informatie. Het is geen toeval dat story-
telling op de agenda werd geplaatst op het 
kwaliteitscongres.

Evenmin was de aandacht voor de human 
resources een toeval. Medewerkers die fun 
hebben, zich goed voelen en zich verbon-

den voelen in een organisatie, leggen een 
groter engagement aan de dag. Verbinding 
is ook nodig voor echte samenwerking en 
het creëren van een open kwaliteitscul-
tuur: het delen van informatie, het samen 
bespreken van een patiënt, samen opzet-
ten van grote en kleine verbeteracties… 
Ook dat zijn allemaal bouwstenen voor 
kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en 
patiëntveiligheid.

Kwaliteit en patiëntveiligheid mogen niet 
beperkt blijven tot de kwaliteitscel in een 
organisatie. Het zijn thema’s die in alle 
departementen, diensten of afdelingen 
centraal moeten staan. Of het nu om zie-
kenhuizen, woonzorgcentra of organisaties 
geestelijke gezondheidszorg gaat. Het was 
daarom ook een plezier te zien hoe breed 
georiënteerd en divers het publiek op het 
congres was. Kwaliteit is een gezamen-
lijk thema en kan alleen met gebundelde 
krachten gerealiseerd worden.

Cijfers en systematische aanpak blijven 
belangrijk, maar de mens achter de cijfers 
mogen we nooit uit het oog verliezen. De 
patiënt centraal stellen is gemakkelijk 
gezegd, maar in de praktijk is het een da-
gelijkse uitdaging waarvoor alle zorg- en 
hulpverleners samen moeten instaan. 
Verhalen van patiënten en cliënten ope-

nen vaak de ogen. Maar ook verhalen 
van hulpverleners kunnen de kwaliteit 
van de zorg versterken. Transparantie 
en verbinding: daar gaat het om. Dank 
voor jullie inzet! 

Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder
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Op 16 februari werd de tentoonstelling 
“Maatschappij/Psychiatrie, 175 jaar gees-
telijke gezondheid in woord en beeld” fees-
telijk geopend in het bijzijn van Vlaams 
minister Jo Vandeurzen. De tentoonstelling 
geeft de verhouding tussen maatschappij 
en psychiatrie weer op een compacte en 
veelzijdige manier, met als uitgangspunt 
175 jaar Geestelijke Gezondheidszorg in 
Sint-Truiden.

De tentoonstelling is een samenwerking 
tussen Psychiatrisch Ziekenhuis Asster, 
Museum Dr. Guislain, museum De MIN-
DERE en de stad Sint-Truiden en werd ge-
realiseerd met de steun van de provincie 
Limburg. Het is een compacte en diverse 
opstelling geworden en maakt gebruik van 
de twee gelijkvloerse zalen in museum 
De MINDERE van Sint-Truiden. De ten-
toonstelling is gratis te bezichtigen en 
loopt nog tot en met 23 april in museum  
De MINDERE in Sint-Truiden.

Deze voorzieningen behaalden een accreditatie.  
Proficiat aan alle medewerkers die dit samen realiseerden!

175 jaar GGZ in Sint-Truiden

Naast de tentoonstelling creëerde Asster 
ook het kaartspel “Open kaart, Gezond van 
Geest”, het boek “Gezond van Geest, 175 
knipogen” en het kinderverhaal “Sterre”.  
Alle acties kaderen in het 175 jarige be-
staan van Geestelijke Gezondheidszorg in 
Sint-Truiden, met als doel het taboe rond 
geestelijke gezondheid te doorbreken.

Meer informatie kan je verkrijgen via:
www.bijzondergewoon.be

16 februari – 23 april 2017

*Behaalde accreditaties tot en met februari 2017

De medewerkers van Zorgnet-Icuro 
gaan komende zondag 19 maart op 
pad voor Dag van de Zorg. Van 10 tot 
17 uur kan ook jij terecht op meer 
dan 170 locaties voor een boeiende 
kijk achter de schermen van de 
zorgsector. Veel plezier op jouw 
interactieve ontdekkingstocht!

www.dagvandezorg.be

19

OPENDEURDAG
IN ZORG & WELZIJN
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Studiedag: Wijken voor een betere  
geestelijke gezondheid

De bijeenkomsten van het netwerk voor 
geestelijke gezondheidszorg die UCSIA 
in 2014 en 2016 organiseerde, zetten een 
reflectie in gang over een nieuwe visie op 
geestelijke gezondheidszorg.

Het congres Open Minds van Zorgnet-Icuro 
stimuleerde de aandacht voor duurzaam 
innoveren met een cruciale rol voor ver-
maatschappelijking van zorg. Wetenschap-
pelijk onderzoek aan het Centrum voor 
Contextuele Psychiatrie van de KU Leuven 
reikt kennis aan over de interactie tussen 
psychopathologie en maatschappij, de toe-
passing van niet-farmacologische interven-
ties en een emanciperende en geperso-
naliseerde geneeskunde. In Nederland 
promoten Jim van Os en Philippe Delespaul 
een nieuwe geestelijke gezondheidszorg 
die gebaseerd is op samenwerking tussen 
cliënten, partners en hulpverleners, op 
een online zowel als offine gemeenschap 
en op de verschuiving van middelen uit de 
ziekenhuizen naar wijkgerichte zorg.

Het nieuwe paradigma integreert publieke 
zorg, persoonlijke ontwikkeling en maat-
schappelijke integratie van mensen met 
een psychische kwetsbaarheid. Deze per-
spectieven vormen de basis van "Wijken 
voor een betere geestelijke gezondheid".

De studiedag inventariseert bestaande 
vormen van wijkgerichte zorg en gaat na 
hoe er rond de geestelijke gezondheid een 
gemeenschapsbenadering ontwikkeld kan 
worden. UCSIA brengt die dag zorgver-
strekkers en verantwoordelijken bijeen 
die de nood aan deze nieuwe benadering 
inzien en die nieuwsgierig zijn naar nieuwe 
samenwerkingsverbanden van zorg.

De studiedag vindt plaats op donderdag 
4 mei in het Elzenveld Hotel & Seminarie 
in Antwerpen. Inschrijven is gratis en kan 
via www.ucsia.org.

Contactclowns  
in de zorg

Erfgoeddag 23 april 2017

Erfgoeddag 2017 vindt plaats op 23 april 
en staat in het teken van het thema “Zorg”. 
Het is het uitgelezen moment om de brug-
gen tussen de erfgoed- en zorgsector te 
versterken of, waar nodig, de funderingen 
voor die samenwerkingen te leggen.

Ook de geschiedenis van de zorg zelf 
komt aan bod. Hoe zag de zorgsector er 
in het verleden uit? Hoe is ze doorheen 
de eeuwen geëvolueerd tot de zorg die we 
vandaag kennen? En vooral, welke spo-
ren vinden we hiervan terug in collecties 
en archieven? Daarmee doet Erfgoeddag 
meteen ook een oproep naar de zorgsec-
tor om in zijn verleden te grasduinen en 
met zijn cultureel erfgoed naar buiten 
te komen.

Uiteraard mag met dit thema de cultu-
reel-erfgoedzorg niet vergeten worden. 
Welke zorg heeft ons cultureel erfgoed 

nodig en waarom? Hoe gaan erfgoed-
organisaties en verenigingen met deze 
zorg om? Op Erfgoeddag krijgt het publiek 
een exclusieve kijk achter de schermen en 
een antwoord op wat erfgoedinstellingen 
bewaren en, vooral, hoe en waarom ze dat 
doen. Dit (voor het publiek) grotendeels 
onzichtbare backofficewerk vraagt de 
nodige kennis, tijd, personeel en midde-
len. Tijdens deze editie wordt het belang 
daarvan in de kijker geplaatst.

Meer informatie vind je op www.faronet.be

Met twee contactclowns brengt Contact-
clowns in de Zorg ten minste zes keer per 
jaar een zorgmoment. Met een belevings-
gerichte houding en geïntegreerde aan-
pak wil de organisatie een meerwaarde 
betekenen voor mensen met dementie en 
personen met een verstandelijke beper-
king en hun omgeving. 

Vanaf dit najaar bieden zij workshops en 
vormingspakketten die specifiek gericht 
zijn naar wie in de zorgsector werkt als 
zorgverlener of als (contact)clown. De 
opleidingen zullen doorgaan op verschil-
lende plaatsen in Vlaanderen en meestal 
in een voorziening. Een voorziening kan 
ook een vorming/workshop op maat aan-
vragen die ter plaatse wordt gegeven. Wie 
meerdere modules heeft gevolgd, komt 
ook in aanmerking voor een sollicitatie 
bij de organisatie.

Ga naar de website voor meer informatie:
www.contactclownsindezorg.be

4 mei 2017

"Zorg" als centraal thema
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BELANG VAN KWALITEIT KRIJGT GEZICHT IN JOHAN DE KRUIJFS VERHAAL OVER MEDISCH FALEN

“Ik ga met je mee op reis”
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Joyce Rebecca, de dochter van Johan 
de Kruijf, werd in 1999 geboren na een 
zwangerschap van 30 weken. De te vroeg 
geboren baby had hulp nodig. Bij het 
inbrengen van een zuurstofsonde ging 
het mis. Joyce liep onherstelbare her-
senschade op en raakte verstandelijk 
en lichamelijk gehandicapt. Haar vader 
Johan opende met zijn verhaal het Kwa-
liteitsVONKcongres van Zorgnet-Icuro 
eind januari in Brussel. Hij vertelde over 
zijn jarenlange persoonlijke en juridische 
strijd en maakte het belang van kwaliteit 
in de zorg bijzonder tastbaar. Een warm 
verhaal om het bij momenten ijskoud 
van te krijgen.

Ooit was Johan de Kruijf uit Groningen 
een ICT-bedrijfsleider. Vandaag ligt zijn 
focus volledig op de zorg- en welzijns-
sector. In 2010 startte hij Odius op, een 
bedrijf dat zich richt op het welzijn van 
iedereen die betrokken is bij medische 
fouten. Patiënten, ouders, artsen, ver-
pleegkundigen, verzorgden: iedereen lijdt 
immers schade. “Mijn leven is voor altijd 
verbonden met dat van de mensen die voor 
Joyce hebben gezorgd en die betrokken 
waren bij haar prille leven. Net als ikzelf 
moeten ook zij vooruit met hun leven”, legt 
Johan uit. “Vanuit dat besef ben ik met 
Odius gestart. We organiseren trainingen 
voor iedereen die betrokken is bij medisch 
falen. De focus daarbij ligt op mediation of 
bemiddeling, maar Odius heeft ook exper-
tise in klachtenprocedures. Vandaag ben 
ik actief als directeur en bestuurder van 
Joyce-House, een kleinschalige zorgorga-
nisatie voor mensen met een lichamelijke 
of verstandelijke beperking. Cliënten – of 
deelnemers, zoals wij ze noemen – kun-
nen er wonen, logeren, dagactiviteiten 
doen en werken. Kwaliteitsvolle zorg die 
afgestemd is op mensen met een beper-
king dragen we hoog in het vaandel. Mijn 
missie is nu om de zorg menselijker en 
liefdevoller maken.”

“Een van de lessen is dat medisch falen  
patiënten en hun familie verbindt met zorgverleners. 

Die link is er, hoe dan ook, voor altijd.  
Mijn advies: maak van die link ook een brug.”

Geen theoretisch verhaal
Johans verhaal is sterk en hij deelt zijn 
ervaringen geregeld tijdens lezingen. Zijn 
relaas grijpt vaak naar de keel, maar toont 
vooral aan hoe een positieve focus vooruit 
helpt en een stellingenoorlog tot niets 
leidt. “Ik heb mijn verhaal al talloze keren 
gebracht, maar voor elke lezing voel ik een 
gezonde spanning. Ik geef toehoorders 
inkijk in mijn leven en traject en hoop een 
publiek zoals zorgverleners terug naar 
de essentie te brengen. Kwaliteit in de 
zorg is geen theoretisch verhaal. In de 
praktijk verdient het onze topprioriteit 
te zijn. Als ik mijn lezing aanvat, vraag 
ik mijn publiek dikwijls om hun pet als 
zorgprofessional even af te zetten en als 
ouder, tante, nonkel of grootouder naar 
mij te luisteren. Met het levensverhaal 
van mijn dochter hoop ik mensen even 
te doen stilstaan bij het belang van hun 
job en hoe patiënten en zorgprofessionals 
elkaar kunnen vooruithelpen.”

Zijden draadje
De eerste dagen van Johans dochter wa-
ren cruciaal. Het meisje vocht voor haar 
leven en mocht na acht weken uiteindelijk 
het ziekenhuis verlaten. “Ze heeft hard 
moeten knokken. Voor ons als jonge ou-
ders waren het confronterende tijden. 
Met de artsen hadden we een open ge-
sprek over wat er precies was gebeurd. 
We beseften dat Joyce een lange weg zou 
moeten afleggen en heel wat obstakels 
zou moeten overwinnen. Zou ze blind zijn? 
Zou ze ooit kunnen stappen? Zouden we 
ooit met elkaar kunnen praten? Er waren 
zoveel vragen die op dat moment zonder 
antwoord bleven. In het ziekenhuis, toen 
ze in haar bedje lag, heb ik haar enkele 
dagen na haar geboorte toegefluisterd: 
‘Ik ga met je mee op reis.’”

“Die reis was complex, in de eerste plaats 
op medisch vlak. We beslisten om naar 
een ander ziekenhuis over te stappen 
en Joyce aan te melden bij een kinder-

revalidatiecentrum. Onze dochter zette 
moeizame stappen in haar ontwikkeling 
en kreeg ook af te rekenen met levensbe-
dreigende epilepsie. Haar leven hing aan 
een zijden draadje en uiteindelijk werd ze 
geopereerd, een beslissing die wij samen 
met de artsen hadden gemaakt. We wis-
ten niet of Joyce na de ingreep nog zou 
kunnen praten, zou kunnen lopen en of ze 
ons nog zou herkennen. Maar de ingreep 
had een positief effect: na acht jaar kon ze 
haar leven oppikken. Ze werd een meis-
je dat geniet en alles uit het leven haalt. 
Vandaag is ze een flinke jongedame met 
een verstandelijke beperking, op wie ik 
bijzonder trots ben.”

Café Américain
Ondertussen legde Johan ook een moei-
lijk juridisch parcours af. “We stelden het 
ziekenhuis juridisch aansprakelijk na het 
incident bij de geboorte van onze dochter. 
Op dat moment worden de posities snel 
bepaald. Plots zitten juristen, advocaten 
en verzekeraars mee aan tafel en kom je 
tot een patstelling die je uiteindelijk naar 
de rechtbank voert. Terwijl mijn dochter 
aan het vechten was voor een kwaliteitsvol 
leven, vochten wij een verbeten, juridische 
strijd uit met uitspraken en hogere beroe-
pen, twaalf jaar lang. Het rechtssysteem 
bepaalt plots hoe je met elkaar omgaat. 
Onmenselijk. Voor alle betrokkenen wa-
ren die periode en die strijd onmenselijk. 
Ouders, artsen, verpleegkundigen, het 
ziekenhuis: iedereen lijdt in zo’n geval.”

“Nadat de operatie van mijn dochter de 
epilepsie had verbannen, vond ik einde-
lijk wat rust. Ik wilde helemaal niet meer 
vechten, besefte ik plots, op een onver-
hoeds moment aan de keukentafel. Na 
zowat tien jaar raapte ik al mijn moed sa-
men en zocht ik opnieuw het ziekenhuis 
op waar het leven van Joyce een allesbe-
palende wending had gekregen. Toen ik 
daar opnieuw rondwandelde, groeide bij 
mij de wil om te gaan samenzitten met de 
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DOSSIER KWALITEITSVONKCONGRES

Johan de Kruijf: “Ik wilde hele-
maal niet meer vechten, besefte 
ik plots, op een onverhoeds 
moment aan de keukentafel. 
Na zowat tien jaar raapte ik al 
mijn moed samen en zocht ik 
opnieuw het ziekenhuis op waar 
het leven van Joyce een allesbe-
palende wending had gekregen.”

leiding van het ziekenhuis. Het juridische 
proces liep nog, maar de voorzitter van de 
raad van bestuur ging verrassend genoeg 
in op mijn uitnodiging. Van onze advocaten 
hadden we allebei een lijst voorwaarden 
meegekregen voor een gesprek onder 
vier ogen, maar toen ik Hans Büller – de 
voorzitter van de raad van bestuur – ont-
moette in Café Américain in Amsterdam 
lieten we alle wapens vallen. Hans en ik 
konden een punt zetten achter onze lij-
densweg. Geloof het of niet, na die eerste 
ontmoeting hebben we afscheid van elkaar 
genomen met een knuffel.”

Hans en ik
Johan ontmoette de voorzitter achteraf 
nog regelmatig in Café Américain. “Maar 
ondertussen bleven de partijen procede-
ren. Op een zeker moment heb ik die strijd 
gestaakt. Ik zette er een punt achter. Ik heb 
me niet gewonnen gegeven, maar ik trok 
een streep onder een vermoeiend gevecht. 
Met het ziekenhuis liet ik mijn advocaat een 
schikking treffen en Hans en ik hebben die 
samen ondertekend. Inderdaad, in Café 
Américain, waar anders (glimlacht).”

“Net als Joyce hebben we een tocht af-
gelegd van beperking naar ontwikkeling. 
We zijn onze posities ontstegen en konden 
opnieuw vooruitgaan. Die focus op ontwik-
keling in plaats van beperking, dat heeft 
Joyce me geleerd. We hebben samen al 
een hele reis afgelegd. Een reis waaruit 
ik bijzonder veel geleerd heb. Vandaag 
probeer ik bepaalde lessen door te geven 
aan medewerkers in mijn eigen zorgor-
ganisatie en aan andere zorgprofessio-
nals. Een van die lessen is dat medisch 
falen patiënten en hun familie verbindt 
met zorgverleners. Die link is er, hoe dan 
ook, voor altijd. Mijn advies: maak van die 
link ook een brug. Vind elkaar en begrijp 
de positie van de andere. Begrip is de 
grootste winst die je kan halen wanneer 
de zorg op een cruciaal moment faalt en 
je daarmee moet leren leven.”

7   |   maart 2017
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Solidariteit en verbinding  
als voorwaarden  

voor goede kwaliteit van zorg

PROF. JAMIE ANDERSON

Solidariteit en sociale verbinding. Dat 
zijn twee voorwaarden die volgens prof. 
Jamie Anderson vervuld moeten zijn voor 
goede kwaliteit van zorg in een zieken-
huis. Anderson was keynote speaker op 
het kwaliteitscongres van Zorgnet-Icuro 
en hij deed dat met bijzonder veel flair 
en humor. Maar zijn boodschap was er 
niet minder om. Directieleden en leiding-
gevenden moeten werk maken van die 
solidariteit en sociale verbinding. Want 
die komen niet vanzelf.

Prof. Jamie Anderson is Australiër maar 
al vijftien jaar getrouwd met een Vlaam-
se. Hij doceert Strategisch Management, 
Innovatie en Creativiteit aan de Antwerp 
Management School en aan de London 
Business School. Betrokkenheid (en-
gagement) en samenwerking zijn twee 
sleutelbegrippen in zijn denken. En die 
betrokkenheid ziet hij niet alleen mentaal, 
maar ook fysiek. Dat maakte hij op het 

Prof. Jamie Anderson: “Verbinding maken vergt dat je uit je comfortzone treedt.  
Er is durf en lef voor nodig. Je moet, ook als specialist, je ego kunnen afleggen.”

Wie is Jamie Anderson?

Jamie Anderson is academicus, auteur 
en een gewaardeerd spreker. De Financial 
Times gaf hem de titel ‘management goe-
roe’ en Business Strategy Review noemde 
hem een van de 25 belangrijkste denkers, 
samen met onder meer Gary Hamel, Philip 
Kotler and Henry Mintzberg. Andersons 
onderzoek focust op de verbinding tus-
sen creativiteit, innovatie, leiderschap en 
strategie. Zijn boek The Fine Art of Succes 
oogstte heel wat lof en bijval. Zijn lezing-
en en workshops vallen erg in de smaak, 
niet in het minst door zijn enthousias-
me, passie en humor. Anderson doceert 
Strategisch Management, Innovatie en 
Creativiteit aan de Antwerp Management 
School en aan de London Business School.

zorgwijzer   |   8
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“Fun op de werkvloer is een noodzaak. 
Maar té veel fun is ook nefast, want dan  
kan je geen eerlijke feedback meer geven.”

congres op een hilarische wijze duidelijk 
met een omhelzing met voorzitter Etienne 
Wauters van Zorgnet-Icuro. Maar ondanks 
de grappenmakerij is het Jamie Anderson 
ernstig. “Door het fysieke contact ontstaat 
een chemische reactie in de hersenen 
waarbij oxytocine vrijkomt. Oxytocine is 
een hormoon en neurotransmitter die 
empathie en verbinding bevordert. Zwan-
gere vrouwen ontwikkelen oxytocine om 
de band met hun baby te versterken. En 
zelfs bij mannen stijgt het oxytocineniveau 
enkele weken voor de geboorte. Oxytocine 
is enorm belangrijk voor betrokkenheid en 
verbinding. Natuurlijk hoeft een directeur 
niet elke medewerker te knuffelen: fysiek 
contact met een oprechte handdruk is in 
die context misschien meer aangeraden. 
Waar het om gaat, is dat voor betrokken-
heid empathie nodig is. Zonder empathie 
geen engagement. En engagement heb 
je nodig voor een goede productiviteit.”

Durf nodig
“Empathie houdt in dat je naar mensen 
kan kijken en mensen kan ‘lezen’. Als je 
met een collega of een patiënt praat ter-
wijl je die aankijkt, dan vertelt zijn gezicht 
je al heel veel. Is hij enthousiast, bang, 
verveeld? Gezichten liegen niet. Wat ons 
soms in de weg zit voor echte verbinding, 
is ons ego. Verbinding maken vergt name-
lijk dat je uit je comfortzone treedt. Er is 
durf en lef voor nodig. Je moet, ook als 
specialist, je ego kunnen afleggen. Het is 
een kwestie van nederigheid. Sommige 
mensen zijn daar bang voor. Om die angst 
te doorbreken, heb je ‘fun’ nodig. Fun op 
de werkvloer is een noodzaak. Fun die ont-
staat door te socializen met je collega’s. 
Samen zingen werkt altijd goed, maar 
ook spelletjes en teambuilding kunnen 
helpen. Zolang je er maar geen competitie 
van maakt waarbij verschillende depar-
tementen of afdelingen tegen elkaar ten 
strijde trekken. Je moet de groepen mixen, 
anders bevorder je veeleer de oppositie 
dan de samenwerking. Omgekeerd moet 
je ook oppassen voor té veel fun. Want dan 

kan je geen eerlijke feedback meer geven 
aan elkaar. Een goed evenwicht vinden is 
de boodschap.”

Prof. Jamie Anderson doorspekt zijn pre-
sentatie met tal van praktische oefenin-
gen, de ene al komischer dan de andere. 
Een oogopener voor velen is het filmpje 
Whodunnit. (Voor de liefhebbers: zoek even 
op Youtube: Test Your Awareness: Whodun-
nit?). Met het filmpje en de eraan verbon-
den proef laat hij de zaal duidelijk voelen 
dat je in team méér weet dan alleen. “The 
patient experience is collective”, klinkt het 
bij Anderson. “In een team moet elk lid 
zijn ego kunnen laten vallen en sociale 
verbinding maken. Dat leidt tot de beste 
resultaten. Een individu heeft altijd een 
beperkt perspectief en ziet dan ook maar 
een beperkt deel van de problematiek.”

Eigen ervaring
Dat Anderson uit eigen ervaring spreekt, 
blijkt tijdens ons interview na zijn pre-
sentatie. “Ik hou van wielrennen. In april 
2015 kwam ik bij het fietsen in Mallorca 
zwaar ten val. Ik brak meerdere ribben 
en mijn long was geperforeerd. Ik had 
dood kunnen zijn. Palma heeft gelukkig 
een goed ziekenhuis. Toch zag ik heel veel 
disconnecties tussen de verschillende 
artsen-specialisten. Ik kreeg als patiënt 
dikwijls dezelfde vragen en merkte dat 
de artsen hun informatie niet met elkaar 
deelden en niet overlegden. Ze waren zo 
gefocust op mijn ribben en mijn long, dat 
niemand doorhad dat ook mijn schou-
der beschadigd was. Die kwetsuur bleef 
onopgemerkt door slechte communica-
tie tussen de artsen. Ik heb er blijvende 
hinder aan mijn schouder aan overge-
houden. Echt waar, ik kon de spanning 
tussen de verschillende artsen soms bijna 
voelen als ze in mijn kamer waren. Wat 
hierin meespeelt? Hun ego! En toen ik 
met tien gebroken ribben onder de MRI-
scan moest, werd ik behandeld als een 
stuk vlees. De onderzoekers waren er 
duidelijk niet van op de hoogte gebracht 

Solidarity en Sociability

Voor prof. Jamie Anderson is het duide-
lijk: elk ziekenhuis moet zowel solidariteit 
als sociale verbinding hoog in het vaandel 
dragen. “Ziekenhuizen die geen van bei-
de hebben, zijn een verschrikking”, aldus 
Anderson. “Ziekenhuizen waar alleen so-
lidariteit heerst maar geen sociale verbin-
ding, werken doelgericht maar behandelen 
mensen als nummers. In ziekenhuizen met 
sociale verbinding maar zonder solidariteit, 
ontbreekt het aan gemeenschappelijke 
doelen. Daar schiet je niets mee op. Je 
hebt echt beide elementen nodig. En die 
komen niet vanzelf. Je moet eraan werken 
en dat actief managen. Hier ligt een grote 
en belangrijke opdracht, zowel voor directie 
en bestuur als voor leidinggevenden.”

dat ik tien gebroken ribben had en dat 
ze dus voorzichtig moesten zijn. Want op 
het eerste gezicht kon je aan mij niets 
zien. Dat soort problemen komt door een 
gebrek aan communicatie, een gebrek 
aan empathie.”

“Goede kwaliteit heeft nood aan solidarity 
en sociability”, vat Jamie Anderson zijn 
boodschap samen. “Met een houding die 
alleen gericht is op het eigen kunnen, de 
eigen job, het eigen departement, komen 
we er niet. Vaak is de repliek dat er te 
weinig tijd is voor ‘solidariteit’ en ‘sociale 
verbinding’, maar vriendelijkheid of em-
pathie kosten geen tijd. Ze moeten alleen 
als prioritair gezien worden. Veel artsen 
en andere hulpverleners onderschatten 
het belang van menselijke verbinding, 
human connection. Ze hebben nochtans 
een belangrijke impact op de kwaliteit 
van de medische zorg én op de beleving 
ervan door de patiënt.”
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Storytelling op een kwaliteitscongres? 
Niet evident op het eerste gezicht, maar 
de gewoonste zaak van de wereld als je 
er even over nadenkt. Om je medewer-
kers mee te krijgen in je beleid, heb je 
immers hun engagement en vertrouwen 
nodig. En dat creëer je via verhalen. Om te 
weten hoe patiënten zich echt voelen en 
waarvan ze wakker liggen, moet je goed 
luisteren naar hun verhalen. “Verhalen 
zijn concreet en brengen ratio en emotie 
samen”, zegt storyteller Raf Stevens.

Raf Stevens: De toegenomen aandacht 
voor storytelling heeft te maken met de 
nood aan verbinding. Managers willen 
meer dan ooit engagement van hun mede-
werkers en andere stakeholders. Daarvoor 
is in de eerste plaats vertrouwen nodig. 
Werken aan vertrouwen en engagement 
is niet evident. Toch is het de basis van 
goed leiderschap. En daar precies ligt 
de kracht van het persoonlijke verhaal. 
Storytelling is authentiek en menselijk. 
Het is je kwetsbaar durven opstellen en 
je waarden concreet maken. Met verhalen 
vertel je iets over je identiteit. Al die ele-
menten zijn ook de kenmerken van goed 
leiderschap: authenticiteit, kwetsbaarheid, 
menselijkheid, duurzaamheid. Commu-
nicatie is meer dan ooit belangrijk. Maar 
niet zomaar communicatie mensen willen 
warme, menselijke, oprechte communi-
catie. Die breng je met verhalen.

U legt de nadruk niet alleen op het ver-
tellen van verhalen, maar ook op het 
luisteren ernaar?
Als je echt wilt weten wat er leeft in de 
organisatie, als je de onderstroom wilt 
vangen, dan moet je luisteren naar de ver-
halen die de ronde doen. Ervaringen en 
gevoelens van medewerkers kan je alleen 
begrijpen vanuit hun verhalen. Luisteren 
is daarom een cruciale vaardigheid voor 
leidinggevenden. Niet alleen in relatie tot 
de medewerkers trouwens, maar ook in de 
patiëntenzorg. Als je echt wilt weten wie 

“Elk verhaal is een uitnodiging tot dialoog,  
een uitnodiging om de ander beter te leren kennen.  

Zo werk je aan vertrouwen en engagement.  
Verhalen vertellen is verbinding maken.”

de patiënt is voor wie je zorg draagt, dan 
luister je naar zijn of haar verhaal. Laat 
mensen hun verhaal vertellen en je krijgt 
de hele mens te zien, niet alleen de zieke 
patiënt of de “functie” van de medewerker.

Vooral het persoonlijke verhaal van lei-
dinggevenden kan wonderen doen?
Mensen volgen mensen, geen functie-
titels. Je volgt de leider voor wie hij is en 
waarvoor hij of zij staat. Mensen vertrou-
wen niet zomaar eender wie. Vertrouwen 
ontstaat altijd tussen mensen, niet tussen 
een individu en een organisatie. Mensen 
geloven meer in een leider dan in een 
strategie. De persoonlijke motivatie van 
een leidinggevende is belangrijk.

U noemt een verhaal ook een katalysator 
om te kunnen luisteren naar het ver-
haal van een ander. Is een verhaal een 
uitnodiging?
Dat is het precies! Stel dat je iemand 
graag wilt leren kennen. Dan kan je die 
persoon niet opleggen om zijn verhaal met 
je te delen. Je kan wel je eigen verhaal 
vertellen. En de kans is bijzonder groot 
dat de ander jou dan ook in vertrouwen 
neemt en zijn verhaal vertelt. In die zin is 
elk verhaal een uitnodiging tot dialoog, 
een uitnodiging om de ander beter te leren 
kennen. En zo werk je aan vertrouwen en 
engagement. Verhalen vertellen is ver-
binding maken.

Elk verhaal wordt in een bepaalde con-
text verteld?
Ja, je kunt niet zomaar je verhaal “dum-
pen”. Je moet rekening houden met 
de context. Zo vertel je niet tegen elke 

mede werker hetzelfde verhaal, omdat 
elke mede werker anders is en zich anders 
voelt. De ene medewerker is gelukkig, 
de andere voelt zich misschien onzeker 
of gefrustreerd. Wie daarop goed kan in-
spelen als leidinggevende, kan de mensen 
motiveren.

Want elk verhaal heeft zijn doelstellingen?
Dat klopt. We werken in de context van 
de organisatie en haar doelstellingen. 
We zijn bezig met doelstellingen. Maar 
het mooie is dat je als communicator de 
architect bent van je eigen verhalen. Je 
bent de som van de verhalen uit je verle-
den. Als ik je vraag om aan een bepaalde 
periode vorig jaar te denken, dan komen 
die herinneringen in de vorm van anek-
dotes, van verhalen. Je verhalen inzetten, 
is daarom ook altijd jezelf inzetten. En je 
kiest uiteraard de juiste anekdotes voor de 
juiste context, rekening houdend met de 
noden en verwachtingen van je “publiek” 
en vanuit duidelijke doelstellingen. Elke 
luisteraar kan dan beslissen of hij instapt 
in je verhaal of niet. Hoe persoonlijker je 
verhaal, hoe eerlijker en authentieker en 
hoe gemakkelijker er een connectie zal 
ontstaan met je luisteraars. De kleine, 
echte verhalen zijn zoveel sterker dan 
constructies die je fabriceert.

Een goede tip is om je eigen “verhalen-
bibliotheek” te starten?
Elk individu is een vat vol anekdotes.  
Mensen zeggen mij wel eens: “Maar Raf, 
ik heb helemaal geen verhalen om te 
vertellen.” Dat is larie natuurlijk. Het is 
een reactie uit angst. Angst om je bloot 

STORYTELLING MET RAF STEVENS

“Start je eigen  
verhalenbibliotheek”
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te geven en je kwetsbaar op te stellen. 
Elk mens heeft gigantisch veel verhalen. 
Je hoeft ze niet ver te zoeken. Eventjes 
graven, een klein beetje introspectie en je 
hebt een schat aan persoonlijke verhalen 
bij elkaar. Mijn tip is om een twaalftal van 
die verhalen op te schrijven. Enkele woord-
jes volstaan om ze niet te vergeten. Denk 
aan de titels van de afleveringen van de 
tv-serie Friends: The one where Phoebe… 
of The one in which Ross…. Op dezelfde 
manier kan je heel eenvoudig je verhalen 
bijhouden: “Dat moment dat Jos de deur 
opendeed” of “Die keer dat Magda te laat 
kwam”. Die enkele woorden zijn voldoende 
als geheugensteuntje. En als dan een mo-
ment komt dat je een verhaal nodig hebt, 
kan je daaruit putten. Het heeft te maken 
met een zekere alertheid. Er gebeurt iets 
en je denkt: dit is een mooi verhaal dat me 
ooit te pas zou kunnen komen.

Hebt u nog een concrete tip?
Maak het niet te moeilijk. Storytelling is 
geen rocket science. Het doén is de groot-
ste stap die je moet zetten. Veel mensen 
communiceren op automatische piloot. Ze 
zijn het verleerd om verhalen te vertellen. 
Terwijl verhalen delen net de meest na-
tuurlijke vorm van communicatie is. Nu 
de roep naar authenticiteit en oprechtheid 
luider klinkt, is er een revival van storytel-
ling. Want alleen met verhalen bereik je 
mensen tot in hun hart. Dat lukt je nooit 
met rapporten of grafieken.
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Raf Stevens: “Mensen vertellen mij weleens: ‘Maar Raf, ik heb helemaal geen verhalen om te 
vertellen.’ Dat is larie natuurlijk. Het is een reactie uit angst. Angst om je bloot te geven en je 
kwetsbaar op te stellen.”

Meer weten? Volg de Story Club Podcast, 
een interviewprogramma over waardenge-
dreven leiderschapscommunicatie van Raf 
Stevens op www.rafstevens.be/raf/. In juni 
verschijnt het nieuwe boek van Raf Stevens: 
Benut de kracht van je persoonlijk verhaal.
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EEN PLEIDOOI VOOR STABILITEIT EN VERTROUWEN IN TIJDEN VAN VERANDERING

“We hebben één doelstelling  
en één globaal plaatje nodig”

Algemeen directeur Marc Van Uytven 
(OLV Zieken huis Aalst-Asse-Ninove): “We 
moeten werk maken van de patiëntbeleving, 
de algemene gezondheid van de bevolking, 
lagere kosten én de context waarin de 
medewerkers werkzaam zijn.”

Minister Jo Vandeurzen en Margareta 
Haelterman, celhoofd kwaliteit en pa-
tiëntveiligheid bij de FOD Volksgezond-
heid, schoven mee aan tafel tijdens het 
paneldebat. “Voor ons was het debat een 
gelegenheid om de bekommernissen die 
op de werkvloer en in de sector leven dui-
delijk op tafel te leggen bij de beleidsvor-
mers”, blikt dr. Moonen terug. Marc Van 
Uytven vult aan: “Vanuit het beleid zijn er 
al heel wat voorbereidingen getroffen. Nu 
is de tijd aangebroken om alles tot een 
consistent geheel te kneden. We hebben 
één doelstelling en één globaal plaatje 
nodig. Dat vraagt duidelijkheid over het 
financieringsschema, over hoe inspannin-
gen voor kwaliteit vergoed zullen worden 
en over de toekomstige governance van 
de ziekenhuizen.”

Vertrouwen
Ook dr. Moonen benadrukt het belang van 
één strategie. “Het accent in de bespre-
kingen is vandaag helaas opgeschoven 
van kwaliteit naar financiering. Het lijkt 
alsof het vormen van ziekenhuisnetwer-
ken – met daarbinnen bijvoorbeeld de op-
richting van traumacentra – voornamelijk 
besparingen moet opleveren. Dat wekt 
natuurlijk onrust op de werkvloer. Onze 
zorgverleners, van arts tot logistiek assis-
tent, gaan elke dag tot het uiterste om onze 
patiënten kwaliteitsvolle zorg te bieden 
en intussen vrezen zij voor hun job. Bij de 
oprichting van de ziekenhuisnetwerken 
moet kwaliteit als dé meerwaarde op de 
voorgrond staan.”

Het belang van vertrouwen is wat Marc 
Van Uytven van zijn kant sterk benadrukt: 
“Vertrouwen en respect vormen de ba-
sis. De focus ligt vandaag op kwaliteit én 
budget. We willen – zoals de triple aim 
voorstelt – de patiënt centraal stellen en 

zorg toegankelijk, veilig, kwaliteitsvol en 
betaalbaar houden. De zorg wordt bijgevolg 
meer in netwerken georganiseerd. Maar 
dat vraagt het nodige vertrouwen en res-
pect; tussen ziekenhuizen en patiënten, 
tussen ziekenhuizen en netwerkpartners 
onderling, maar ook tussen ziekenhuizen 
en medewerkers. Ik vond het bijzonder 
interessant dat het congres stilstond bij die 
quadruple aim. We moeten werk maken van 
de patiëntbeleving, de algemene gezond-
heid van de bevolking, lagere kosten én de 
context waarin de medewerkers werkzaam 
zijn. Ook met hen moeten we het nodige 
vertrouwen creëren, want een goede sa-
menwerking en teamwork zijn cruciaal 
voor goede patiëntenzorg. Dat zag ik nog 
eens bevestigd in de getuigenis van Johan 
de Kruijf over medische uitschuivers. 
Samen met de overheid moeten we vanuit 
de directie een stabiel klimaat stimuleren, 
zodat spanningen en concurrentie op de 
werkvloer aan de kant kunnen worden 
geschoven en we voluit voor kwaliteitsvolle 
zorg kunnen blijven gaan.”

Netwerken
Hoe de gezondheidzorg van morgen zal 
worden gefinancierd, baart ook zorgen.  
Dr. Moonen: “Vandaag is de financiering 
heel prestatiegericht georganiseerd. Ik 
ben ervan overtuigd dat multidisciplinair 
overleg de zorg voor de patiënt alleen maar 
ten goede komt en daarom moet er ook in 
worden geïnvesteerd. Hetzelfde geldt voor 
transmurale zorg: we willen de patiënt 
centraal zetten, niet alleen in de zieken-
huizen, maar in het gehele traject dat de 
patiënt aflegt. Van de thuiszorg over de 
eerste naar de tweede en derde lijn, de re-
validatie, thuisvervangende instellingen en 
terug naar de thuiszorg. Vanuit dat globale 
perspectief kunnen we dan de middelen 
verstandig verdelen. Door onze krachten 

“Veranderingen brengen vaak een aantal bezorgdheden met zich mee. En dat is op 
zich niet zo slecht. Elke zorgverlener is ervan overtuigd dat kwaliteit, toegankelijk-
heid en betaalbaarheid een must zijn binnen het ziekenhuislandschap. Maar over 
de randvoorwaarden en strategie moet grondig worden nagedacht”, stelt dr. Evi 
Moonen, hoofdarts in AZ Heilige Familie Rumst. Zij was een van de gasten tijdens het 
paneldebat op het KwaliteitsVONKcongres. Ook algemeen directeur Marc Van Uytven 
van het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove nam deel: “Kwaliteit en veiligheid blijven 
topprioriteiten. Het is nu zaak om het nodige vertrouwen en respect te creëren.”
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Hoofdarts dr. Evi Moonen (AZ Heilige Familie 
Rumst): “Door onze krachten te bundelen 
in netwerken, kunnen we als ziekenhuis 
middelen optimaliseren. Die shared savings 
moeten wel terugvloeien naar de sector.”

Dr. Moonen: “Ik ben ervan overtuigd dat multidisciplinair 
overleg de zorg voor de patiënt alleen maar ten goede 
komt en daarom moet er ook in worden geïnvesteerd.”

te bundelen in netwerken, kunnen we als 
ziekenhuis middelen optimaliseren. Die 
shared savings moeten wel terugvloeien 
naar de sector. Het lijkt me zinvoller dat 
netwerken zelf kunnen bepalen waar die 
middelen dan kwalitatief kunnen worden 
ingezet dan dat de overheid bepaalt waar 
die gelden naartoe gaan.”

Marc Van Uytven: “We moeten naar warme 
zorg blijven streven. Ondertussen hebben 
we een nieuw paradigma ontwikkeld dat 
gebaseerd is op preventie, technologie, 
participatie en gepersonaliseerde zorg. 
Dat alles moet tegen een aanvaardbare 
prijs worden aangeboden. We moeten 
de manier waarop we de zorg vandaag 
financieren inderdaad vernieuwen. Als de 
overheid op een bepaald moment voor-
opstelt met welke netwerken we voort-
gaan en welk model we volgen, moeten 
we een doordachte governancestructuur 
met ziekenhuizen en andere zorgactoren 
opzetten. Ik denk dan aan een gedeeld 
leiderschap. Niet één persoon, maar ver-
schillende personen zullen in team werk 
moeten maken van sociaal ondernemer-
schap, met een goede basisfinanciering.”

Basisopdracht
Initiatieven zoals het KwaliteitsVONKcon-
gres blijven volgens zowel Marc Van Uytven 
als dr. Moonen nodig. “Kwaliteit is en blijft 
uitermate belangrijk. Het maakt inherent 
deel uit van onze sector. We hebben een 
maatschappelijke opdracht en kwaliteit 
is een aspect daarvan dat we niet kunnen 
laten verwateren. We werken er conti-
nu aan en blijven kritisch. De bijhorende 
accrediteringsprocessen zijn niet een-
voudig. Ook in het OLV Ziekenhuis was er 
bezorgdheid toen we aan ons JCI-traject 
begonnen. Er kwam nog een opdracht bij 
het takenpakket van onze mensen, maar 
we hebben samen onze verantwoordelijk-
heid genomen. Kwaliteit is een thema dat 
we gewoonweg moeten opnemen.”
Dr. Moonen sluit zich daarbij aan: “Kwa-
liteit is inderdaad onze basisopdracht. 
Elke zorgverlener heeft voor deze sector 
gekozen vanuit een ideaal: we willen elke 
patiënt de beste en meest kwaliteitsvolle 
zorg aanbieden. Kwaliteit op zich is dus 

niets nieuws, maar de formeel vastgeleg-
de accrediteringsprocessen vragen veel 
energie. We moeten op korte tijd voldoen 
aan hoogstaande criteria. We beseffen 
dat we alle neuzen in dezelfde richting 
moeten krijgen om in alle omstandigheden 
gestandaardiseerde kwaliteitsvolle zorg te 
leveren, maar dat vraagt momenteel een 
enorme inspanning op de werkvloer. De 
ziekenhuizen in Nederland bijvoorbeeld 
zetten al veel langer in op dat proces 
en hebben de tijd genomen om daarin 
te groeien. In Vlaanderen hebben we het 
inhaalmanoeuvre ingezet, maar we be-
schikken over beperktere middelen en 
mensen dan onze buurlanden.”

Inspiratie
Het congres gaf op verschillende punten 
inspiratie. “Voor mij is een congres altijd 
een goed moment om met collega’s te 
praten. We delen dezelfde bekommer-
nissen rond ondersteuning, statuten en 
ziekenhuiswetgeving”, aldus dr. Moonen. 
“Uit de lezingen neem ik vooral het plei-
dooi van Jamie Anderson mee over de fun 
die we nodig hebben in de sector. Het is 
nuttig om af en toe onze houding tegen-
over elkaar te durven herbekijken en de 
keynote van Jamie gaf daartoe een mooie 
aanzet.” (zie p. 8-9)

Bij Marc Van Uytven bleef onder meer de 
workshop over lean in het UZA hangen (zie 
p. 16-18). “Het verhaal was zeer herken-
baar. Processen voor kwaliteit en accre-
diteringsprojecten kunnen spanningen 
met zich meebrengen. Zelfs als medewer-
kers een signaal geven dat de druk te hoog 
wordt om alles geregistreerd te krijgen, 
blijven ze in hun dagdagelijkse job bezig 
met kwaliteit. Dat vind ik typerend voor 
onze sector. Maar dat neemt niet weg dat 
het aan ons is om naar die bezorgdheden 
op de werkvloer te luisteren. Alleen zo 
krijg je het project opnieuw op de rails 
en blijft iedereen aan boord.”



Prof. dr. Dominique Vandijck, directeur  
Q & S van Zorgnet-Icuro, was een tevreden 
man na het KwaliteitsVONKcongres op 27 
januari in Brussel. Niet alleen de grote 
opkomst was een opsteker, ook de fijne re-
acties op het inhoudelijk sterke program-
ma. Maar veel tijd om op de lauweren te 
rusten is er niet. Samen met zijn team wil  
Dominique Vandijck de kwaliteitswerking 
zowel verbreden als verdiepen. Een be-
langrijk aandachtspunt hierbij is de human 
factor. Een gesprek. 

“Het kwaliteitscongres is ongelooflijk goed 
verlopen en ook de nieuwe inhoudelijke 
focus viel erg in de smaak. Dat bewijst 
de grote opkomst – een nokvolle zaal van 
300 deelnemers en een wachtlijst van 50 
mensen – en de grote diversiteit van het 
publiek. De voorbije jaren lag de focus 
op de indicatorenwerking. Dat was een 
terechte keuze op dat moment, maar wel 
vrij technisch. Dit jaar wilden we breder 
gaan. Kwaliteit is immers niet alleen een 
kwestie van indicatoren. En zeker niet al-
leen van algemene ziekenhuizen en van 
kwaliteitsmedewerkers. Ook in de gees-
telijke gezondheidszorg, de ouderenzorg 
en alle transmurale netwerken is kwaliteit 
een hot item, waarbij diverse disciplines 
en profielen betrokken zijn. In de toekomst 
wacht ons onder meer de uitdaging om 
kwaliteit als aandachtspunt te verankeren 
in de financiering. Een andere uitdaging 
is die human factor, die duurzaam moet 
worden ingebed in ons kwaliteitsbeleid. 
Een stimulerende organisatiecultuur kan 
hier mee het verschil maken.”

“Stimulerend was trouwens ook de grote 
respons op onze vraag naar posters en 
abstracts. Hieraan was dit jaar niet alleen 
een juryprijs gekoppeld, maar ook een 
publieksprijs waarvoor meer dan 2.000 
mensen hun stem uitbrachten. De pu-
blieksprijs ging naar AZ Oudenaarde, de 
prijs van de jury naar AZ Sint-Maarten.”
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NIEUWE DYNAMIEK VOOR Q & S IN ZORGNET-ICURO

“Kwaliteit gaat niet alleen over indicatoren, 
maar ook over warme zorg”

Dominique Vandijck: het is 
belangrijk de human factor  
duurzaam in te bedden in het 
kwaliteitsbeleid
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Data inventariseren
Elk kwaliteitscongres is een moment-
opname. Maar wat brengt de toekomst?  
Dominique Vandijck barst van de plan-
nen. “De fusie tussen Zorgnet Vlaanderen 
en Icuro is goed verlopen en kwaliteit en 
patiëntveiligheid blijven een grote pri-
oriteit. We zullen de reguliere werking 
behouden en daarnaast enkele nieuwe 
klemtonen leggen. Daarbij gaat de aan-
dacht zowel naar het organisatorische 
als naar de patiënt, de professional en 
het maatschappelijke.”

“Het organisatorische is in de eerste 
plaats de voortzetting van het indica-
torenproject. Bovendien willen we als 
koepelorganisatie een actieve rol spelen 
in de oprichting en de ontwikkeling van 
een Vlaams Instituut voor de Kwaliteit van 
Zorg. Voor de verankering van het thema 
kwaliteit in de financiering werken we sa-
men met de federale werkgroep Pay for 
Quality. Bij Zorgnet-Icuro hebben we een 
stuurgroep die daarvoor een visie ontwik-
kelt. Daarnaast willen we ook wegen op 
het nieuwe toezichtmodel met het nale-
vingstoezicht. Dat is nu in ontwikkeling 
voor cardiologie.”

“Een minpunt is dat noch op Vlaams noch 
op federaal niveau goede data beschik-
baar zijn om een gericht kwaliteits- en 
patiëntveiligheidsbeleid op te bouwen. 
Vandaag heeft niemand een idee van de 
juiste omvang van het probleem. Zo zijn 
er vandaag geen betrouwbare cijfers voor-

handen over het aantal, het type en de 
ernst van vermijdbare schade. We moeten 
die gegevens gaan inventariseren, zodat 
we duidelijke doelstellingen en daaraan 
gelinkte concrete verbeteracties kunnen 
formuleren, bv. het aantal vermijdbare 
incidenten tegen 2020 doen dalen met 
50%. Ik ben op dit ogenblik een ronde van 
Vlaanderen aan het doen en ik merk in 
alle ziekenhuizen een groot animo om 
hieraan mee te werken. De sector is zelf 
vragende partij om de foutenmarge terug 
te dringen.”

Wat en waarom
“Naast het organisatorische zijn ook de 
professionals, de patiënten en het maat-
schappelijke belangrijke aandachtspun-
ten. Vaak overlappen die aandachtsvelden 
elkaar. We moeten vooral proberen om 
niet ad-hocoplossingen te zoeken voor 
problemen, maar om proactief de lijnen 
uit te zetten en goed te communiceren 
over het wat en het waarom. Specifiek 
voor de professional en de patiënten 
willen we via opleidingen en een cam-
pagne nog beter duiden waarover het 
kwaliteitsbeleid gaat, met ook aandacht 
voor de human factor. Er zijn wederzijd-
se verwachtingen: professionals willen 
graag het vertrouwen van de patiënten 
in de sector herstellen of verstevigen, 
maar tegelijk moeten we de patiënten ook 
laten inzien dat niet altijd alles mogelijk 
is. Vandaag gaat er veel energie naar de-
fensieve communicatie. Dat moeten we 
veranderen. De sector doet de jongste 

jaren immers immense inspanningen en 
met succes, dankzij het voluntarisme en 
de transparantie, soms zelfs in weerwil 
van het systeem dat maar een beperkte 
manoeuvreerruimte toestaat. Dat mag 
best eens worden gezegd.”

“In de nabije toekomst zullen we verdere 
inspanningen blijven doen. We gaan niet 
alleen in de breedte werken, maar ook in 
de diepte. Zo willen we rond thema’s als 
infecties of het medicatiebeleid meer ge-
meenschappelijke oplossingen uitwerken, 
onder meer in het kader van de accredi-
tatie. Denk aan de afzonderlijke trefdagen 
die we al hebben georganiseerd voor de 
ziekenhuizen die met JCI en NIAZ werken. 
Dat werd door de ziekenhuizen enorm op 
prijs gesteld, omdat het tegelijk concreet 
en inspirerend was.”

“Wat ten slotte de aandacht voor de ge-
meenschap betreft, willen we het kwali-
teitsverhaal graag over zoveel mogelijk 
sectoren heen verspreiden. Kwaliteit gaat 
niet alleen over indicatoren. Met aandacht 
voor warme zorg willen we een nieuwe 
dynamiek creëren. De centrale vraag aan 
de patiënt is daarbij: What matters to you? 
en niet: What is the matter with you. Die 
nieuwe focus op wat het verschil maakt 
voor de patiënt kan de toegankelijkheid, 
de bejegening en de warme zorg alleen 
ten goede komen.”

“Mijn waardering voor de inspanningen 
van de sector is enorm groot. Ik kan alleen 
met verwondering en bewondering kijken 
naar het bereikte resultaat van de voor-
bije jaren. Maar het moet en het kan nog 
beter. Ik merk een enorme bereidheid en 
verantwoordelijkheidszin bij alle organi-
saties. Laat ons die dynamiek vastpakken 
en samen met de patiënten, de overheden 
en alle partners over de sectoren heen 
verder aan de weg timmeren”, besluit 
Dominique Vandijck.

Een recordaantal posters en abstracts  
werd ingezonden voor het kwaliteitscongres.

“De sector doet de jongste jaren immense inspanningen 
en met succes, dankzij het voluntarisme en de transpa-
rantie, soms zelfs in weerwil van het systeem dat maar 

een beperkte manoeuvreerruimte toestaat.  
Dat mag best eens worden gezegd.”
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De weg naar kwaliteitsvolle zorg en een gedragen leancultuur kan 
hobbelig zijn. Hildegard Hermans is HR-directeur bij het UZA en 
vertelde tijdens haar workshop onder meer over hoe “werken met 
doelstellingen”, de UZA-barometer en “investeren in leiderschap” 
kunnen bijdragen tot het nodige medewerkersengagement. 

Het UZA maakt sinds 2010 werk van een leancultuur waarbij de 
organisatie zich zo efficiënt mogelijk organiseert om maximale 
kwaliteit van zorg te kunnen leveren. “Kort samengevat streven 
we naar een goed georganiseerde verpleegafdeling waar elke 
medewerker ongestuurd zijn werk kan doen. Op die wijze worden 
fouten vermeden en verbetert de kwaliteit van het zorgproces.”

Lean en JCI
Eén van de werkinstrumenten die het UZA ontwikkelde, zijn verbeter-
borden. “We hebben op alle afdelingen verbeterborden geïnstalleerd 
met kwaliteitsindicatoren. Elke week bespreken afdelingen de 
resultaten en verbeterprojecten op het leanbord.”

“Het enthousiasme rond lean is best groot binnen onze organisatie, 
maar we mogen niet blind zijn voor de energie die het kan opslor-
pen. Zo kregen we een duidelijk signaal van onze mensen dat het 
water hen aan de lippen stond toen we met onze JCI-accreditering 
in een eindstadium zaten. We trokken de les dat lean en JCI elkaar 
moeten versterken in plaats van in concurrentie met elkaar te gaan. 
Indicatoren kunnen op elkaar worden afgestemd en uiteindelijk op 
één doel gericht zijn: meer kwaliteit.”

UZA-barometer en leiderschap
Een ander middel zijn “engagementsbevragingen”. Die kregen in 
het UZA onlangs een flinke facelift. “Nu werken we met een sterk 
ingekorte UZA-barometer met slechts twee vragen. In één minuut 
ingevuld dus. De responsgraad steeg van 30 naar 50 procent.”

Het UZA zet ook sterk in op leiderschap. “Leidinggevenden kunnen 
een leiderschapsprogramma volgen, ondersteund door een app. 
We moedigen innovatie aan bij medewerkers, via een innovatie-
premie. Medewerkers met een creatief idee en project worden 
beloond en gewaardeerd.”

“DE KRACHT VAN CONSEQUENTIES”: “BELOON 
ONMIDDELLIJK NA GEWENST GEDRAG”

Joost Kerkhofs,  
ADRIBA

ENGAGEMENT, KWALITEIT  
EN LEAN

Hildegard Hermans,  
HR-directeur bij UZA

Slechts 30% van de verbetertrajecten in organisaties slaagt. 
Gevraagd naar de oorzaken daarvan, staat “gedrag” altijd in de 
top 3. “Mensen willen nochtans best veranderen, alleen willen 
ze niet veranderd worden”, zegt Joost Kerkhofs, stichter en 
zakelijk directeur van ADRIBA.

“Veranderen is moeilijk omdat we dingen plots anders moeten 
doen dan we gewoon zijn. Dat vergt extra energie en het haalt 
ons uit onze comfortzone. Toch kunnen we mensen op een goede 
manier motiveren om te veranderen.”

Kerkhofs leerde veel uit een experiment met een parkiet.  
De vogel in zijn kooi wil niet fladderen en zit daar maar te zitten. 
Hoe krijg je er leven in? De deelnemers aan de workshop doen 
enthousiast suggesties, gaande van het inpraten op de parkiet tot 
het omdraaien van de kooi en het toedienen van elektroshocks.
“80% van wat we doen in organisaties om bepaald gedrag te 
bevorderen, zijn ‘antecedenten’: ze gebeuren vóór dat gedrag 
plaatsvindt. Soms lukt dat, maar doorgaans maar eenmalig. We 
moeten beseffen dat gedrag een functie is van zijn consequen-
ties, zoals de Amerikaanse behaviorist B.F. Skinner poneerde.”
“Belonen is de manier om gedrag te sturen. Vaak wordt dan 
gedacht aan materiële beloningen, zoals geld of een bonus. Maar 
die zijn gekoppeld aan een resultaat, niet aan gedrag. Bovendien 
volgt die beloning een tijdje na het gedrag: het is mosterd na de 
maaltijd, terwijl belonen pas echt effectief is als het onmiddellijk 
na het juiste gedrag gebeurt. Daarom zijn sociale beloningen 
de sterkste driver van gewenst gedrag: erkenning, waardering, 
positieve aandacht.” Kerkhofs noemt het OBM: Organizational 
Behavior Management, een methodiek die ook wetenschappelijk 
is onderbouwd.

En de parkiet? Die ging aan het fladderen toen hij na de minste 
beweging werd beloond. Na enkele keren had de parkiet het door: 
telkens hij bewoog, volgde meteen een beloning. En hij fladderde.
Meer weten? www.adriba.vu.nl

WORKSHOPS



17   |   maart 2017

Hoe spreek je collega’s aan bij vermeend disfunctioneren? Het 
was de centrale vraag tijdens de workshop “De onderstroom 
onthullen” onder leiding van prof. dr. Marc Noppen en prof. dr. 
Bert Bravenboer.

“Uit onderzoek blijkt dat 1 tot 5% van de professionals disfunc-
tioneert”, vertelt prof. Bravenboer. “Zelf heb ik ooit een geval 
van disfunctioneren gemeld. Ik ben toen ook zelf ontslagen. Dat 
heeft mij sterker gemaakt als mens, maar ik ben er ook meer 
dan ooit van overtuigd dat disfunctioneren veilig moet kunnen 
worden gemeld. Veilig voor beide partijen.”

De deelnemers aan de workshop gaan aan de slag met een 
fictieve case. Fictief maar herkenbaar. “Het is telkens een ver-
giftigd geschenk voor een CEO”, zegt prof. Noppen.” Het begint 
al met de vraag wat disfunctioneren precies is. Bovendien zijn er 
verschillende soorten disfunctioneren, gekoppeld aan de diverse 
rollen die een arts vandaag speelt: als medicus, als manager, als 
communicator, als wetenschapper. Je hebt grensoverschrijdend 
gedrag, middelenmisbruik, inbreuken op de privacy, niet kunnen 
samenwerken, medisch falen enzovoort. In veel ziekenhuizen 
bestaat rond disfunctioneren geen duidelijk beleid.”
“In UZ Brussel werken we vandaag aan een policy. Sinds 2016 
worden alle artsen jaarlijks gezien voor een waarderings- en 
evaluatiegesprek. Maar het blijft moeilijk om disfunctioneren in 
een procedure te gieten. Wie is trouwens verantwoordelijk? De 
medisch directeur, de algemeen directeur, de voorzitter van de 
raad van bestuur? Het is geen eenmansverhaal.”

Uit de zaal komen ook praktijkverhalen. Hieruit blijkt o.m. dat er 
nood is aan een referentiekader, dat de houding van de raad van 
bestuur sterk bepalend is en dat het omgaan met disfunctioneren 
ook een kwestie is van bedrijfscultuur. Ook associatievergade-
ringen kunnen een rol spelen als de artsen hun verantwoorde-
lijkheid nemen tegenover een disfunctionerende collega. In elk 
geval zou ieder ziekenhuis een procedure voor disfunctioneren 
moeten maken, en dan bij voorkeur op een moment dat er nog 
geen concreet probleem is.

“DE ONDERSTROOM ONTHULLEN”.  
NOOD AAN BELEID ROND DISFUNCTIONEREN

Prof. dr. Marc Noppen, CEO UZ Brussel en 
prof. dr. Bert Bravenboer (endocrinoloog 

UZ Brussel en hoogleraar VUB)

Hoofdartsen hebben het niet altijd onder de markt met alle 
hervormingen in het ziekenhuislandschap. De workshop “Van 
ego naar eco” zocht daarom naar oplossingen ter ondersteu-
ning van de medisch directeur. Dirk Ramaekers en Joost Baert 
leidden de dans.

“De uitdagingen zijn niet min”, blikt prof. Ramaekers terug. 
“Accreditering, een nieuwe financiering, de samenwerking in 
netwerken… Allemaal nieuwe opdrachten die boven op het 
gewone werk komen en die voor een belangrijk deel bij de me-
disch directeur terechtkomen. Heel boeiend, maar tegelijk erg 
veeleisend. We zien dan ook dat veel ziekenhuizen een vacature 
voor een hoofdarts maar moeilijk ingevuld krijgen.”

“Een interessante vaststelling is dat ziekenhuizen die op het 
gebied van kwaliteit en samenwerking hoog scoren, comple-
mentair en in een goede verstandhouding tussen de algemeen 
en de medisch directeur worden aangestuurd. Bovendien zien 
we in die ziekenhuizen ook een constructieve samenwerking 
tussen de directie en de medische raad.”

“Dat is meteen een eerste boodschap als resultaat van de work-
shop: versterk de samenwerking tussen de medisch directeur, 
de algemeen directeur, de raad van bestuur en de medische 
raad in onder meer het kwaliteitsbeleid. Een tweede boodschap 
is dat een medisch directeur die zijn werk goed wil doen, on-
dersteuning nodig heeft van een secretariaat en minstens één 
stafmedewerker. In veel ziekenhuizen is dat gelukkig al het 
geval, maar nog niet overal.”

“Ten slotte moeten we ook werken aan een betere integratie van 
medische, verpleegkundige en andere kwaliteitsaspecten. De 
tijd dat een kwaliteitscel louter uit verpleegkundigen bestond, 
ligt achter ons. Geïntegreerde samenwerking is noodzakelijk. 
Zowel in Jessa als in AZ Klina worden daarvoor bijvoorbeeld 
enkele artsen gedeeltelijk vrijgesteld en gefinancierd. Een du-
ale aansturing maakt de gedragenheid van het kwaliteitsbeleid 
onder de artsen groter. In de toekomst willen we ook patiënten 
veel nauwer betrekken bij het kwaliteitsbeleid.”

“VAN EGO NAAR ECO”:  
“VERSTERK DE SAMENWERKING” 

Prof. dr. Dirk Ramaekers, hoofdarts  
Jessaziekenhuis en dr. Joost Baert,  

hoofdarts AZ Klina Brasschaat

WORKSHOPS

Dr. Dirk Ramaekers
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“Onze patiënten zijn allemaal in mindere of meerdere mate 
bang. Die angst wegnemen is onze missie”, vertelt Roel van 
der Heijde. Hij werkt als adviseur, trainer en vertrouwens-
persoon aan angstreductie in Het Oogziekenhuis Rotterdam. 
“Minder angst betekent meer ontspannen patiënten en dus 
meer kwaliteitsvolle zorg.” 

Het Oogziekenhuis Rotterdam is een hooggespecialiseerd zie-
kenhuis. “Onze hele organisatie werd enkele jaren geleden in 
beweging gezet om de sfeer en dynamiek zo vorm te geven dat 
patiënten meer ontspannen zijn. Niets is zo besmettelijk als 
angst. Angst kan onderzoeken en ingrepen aan het oog flink 
in de war sturen.”

Museumsfeer
Om het patiënten zo aangenaam mogelijk te maken, heeft Het 
Oogziekenhuis Rotterdam bijzondere zaken ontwikkeld. “Zo kan je 
je wagen laten parkeren door onze parkeerservers. Je komt aan, 
overhandigt je autosleutels en kan zonder stress ons ziekenhuis 
binnenstappen of je moeder of vader begeleiden. De rustige 

“MINDER ANGST, MEER KWALITEIT”

Roel van der Heijde, adviseur, trainer en vertrouwenspersoon in  
Het Oogziekenhuis Rotterdam

Roel van der Heijde: “Niets is zo besmettelijk als angst. Angst kan onderzoeken en ingrepen aan het oog flink in de war sturen.”

sfeer zal je onmiddellijk opvallen. Ons onthaal heeft bijvoorbeeld 
een parketvloer en je vindt her en der kunstwerken. Sommige 
mensen wanen zich veeleer in een museum. (glimlacht)”

Non-verbaal
Het ziekenhuis haalde zijn mosterd bij bedrijven buiten de zorg. 
“We leerden van bijvoorbeeld KLM hoe je mensen die wachten, 
kan opvangen en hoe je jezelf kan evalueren via mysterybezoekers.”
Daarnaast investeerde de organisatie ook sterk in het oppikken 
van non-verbale signalen. “We hebben onze medewerkers en 
artsen getraind zodat ze patiënten en hun voorkeuren beter 
kunnen inschatten. We onderscheiden vier profielen: de emo-
tionele, de stille en de dominante patiënt, en de zogenoemde 
Googlepatiënt. Ieder type vraagt een eigen benadering. Een 
emotionele patiënt breng je van de wijs met veel medische 
informatie, terwijl een Googlepatiënt zoveel mogelijk details wil. 
Door daarvoor gevoelig te zijn, spreken patiënten en zorgver-
strekkers uiteindelijk dezelfde taal.”

WORKSHOPS



Op vrijdag 27 januari 2017 vond de 6de editie van het Kwaliteitscon-
gres plaats, georganiseerd door het Q & S-team van Zorgnet-Icuro 
in samenwerking met de VIP2-partners. Naar jaarlijkse traditie 
organiseerden we ook dit jaar een posterwedstrijd. Zorgvoor-
zieningen konden hun Q & S-verbeterprojecten insturen, maar 
ook nieuwe originele initiatieven die zij hadden ondernomen om 
de betrokkenheid van de professionals en/of patiënten verder 
aan te wakkeren.

De publieksprijs ging met overtuiging naar het AZ Oudenaarde  
met hun inzending “Wie is de mol?”. De juryprijs werd toegekend 
aan het AZ Sint-Maarten met hun “K-coaches”. We willen de 
teams en de volledige organisaties van harte feliciteren voor het 
mooie werk en hun continue gedrevenheid in het streven naar 
kwaliteitsvolle en veilige zorg. De pagina met alle inzendingen 
staat nog altijd online. Ga dus zeker nog eens een kijkje nemen 
op www.zorgneticuro.be en laat je inspireren.

Posterwedstijd Kwaliteitscongres
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Het ziekenhuislandschap is volop in be-
weging. Overal ontstaan netwerken, de 
samenwerking groeit. Maar tegelijk is er 
nog veel onzekerheid over de toekomst. 
Dat maakt het voor ziekenhuizen moeilijk 
om belangrijke strategische beslissingen 
te nemen. Dr. Marc Geboers, directeur al-
gemene ziekenhuizen van Zorgnet-Icuro, 
roept alle overheden op om samen de 
schouders onder dit project te zetten 
en een helder en duidelijk beleid uit te 
tekenen met een wetgevend kader dat 
stabiliteit garandeert. 2017 moet een 
sleuteljaar worden.

Op het ziekenhuiscongres “Together we 
care” van Zorgnet-Icuro in 2013 maakten 
we samen met de sector en alle betrok-
ken experten een scherpe analyse van 
de toekomstige behoeften in de zorg-
sector. Patiënten met multimorbiditeit, 
meer chronische zorg, meer doen met 
alsmaar minder middelen… De behoefte 
om een omslag te maken in het huidi-
ge beleid was zonneklaar. De publieke 
opinie nam deze bezorgdheid over en de 
roep naar een gestructureerde aanpak 
van de problematiek werd ook door de 
politiek opgepikt. Bij de regeringsvorming 
in 2014 namen zowel de federale als de 
Vlaamse regering in het regeerakkoord 
als beleidslijn op dat nauwere samenwer-
king tussen de verschillende actoren een 
must is. In 2016 hebben zowel minister  
De Block als minister Vandeurzen hun 
ideeën hierover aan de sector kenbaar 
gemaakt. 2017 wordt nu het jaar om een 
en ander ook om te zetten in de praktijk.

Klinische ziekenhuisnetwerken
De laatste maanden is er zowel op Vlaams 
als op federaal niveau hard gewerkt om de 
introductie van de klinische ziekenhuis-
netwerken vorm te geven. Elke overheid 
probeert binnen haar bevoegdheden de 
contouren uit te tekenen voor deze belang-
rijke verandering in het zorglandschap. 

ZIEKENHUISNETWERKEN IN ONTWIKKELING

Nood aan duidelijkheid en  
stabiliteit voor grondige  

hervorming ziekenhuislandschap

Het doel is om het zorgaanbod op een 
meer wetenschappelijk verantwoorde wij-
ze af te stemmen op de vraag. Men wil ko-
men tot een kwaliteitsvolle, toegankelijke 
en kostenbewuste organisatie. Hierbij wil 
men rekening houden met factoren zoals 
demografie, de incidentie en prevalentie 
van pathologie, evoluties in diagnostische 
en therapeutische aanpak en de medische 
technologie. Wat wel centraal blijft staan 
in een patiëntgeoriënteerde aanpak is de 
keuzevrijheid van de patiënt.

De introductie van de klinische netwerken 
vergt een aanpassing van de ziekenhuis-
wet. Niet langer het ziekenhuis zal de 
hoeksteen zijn, maar wel het netwerk. In 
die zin zal een ziekenhuis in de toekomst 
nog slechts als ziekenhuis kunnen om-
schreven worden als het deel uitmaakt van 
een klinisch netwerk. Men spreekt op het 
niveau van de samenwerkende ziekenhui-
zen binnen een geografische regio van een 
“locoregionaal ziekenhuisnetwerk”. De 
deelnemende partners zullen samen een 
zorgstrategie moeten uittekenen waarbij 
het pakket aan zorgopdrachten op een 
verantwoorde wijze wordt gespreid over 
de verschillende entiteiten. Die locoregio-
nale netwerken krijgen ook de belangrijke 
opdracht om samen met de verschillende 
actoren in de regio noodzakelijke afspra-
ken te maken om tot een goede taakver-
deling te komen.

Governance-structuur
Als we kijken naar de structuur van de 
loco regionale netwerken gaat het om re-
gio’s van 400.000 tot 500.000 potentiële 
patiënten in een geografische aaneenslui-
tende regio. Elk ziekenhuis kan maar deel 
uitmaken van één netwerk. In grootstede-
lijke gebieden zal het wellicht niet te ver-
mijden zijn dat afgebakende locoregionale 
netwerken elkaar deels overlappen. Op die 
manier zullen in Vlaanderen een 14-tal 
netwerken worden gevormd. Er wordt een 

governance-structuur uitgetekend voor 
die netwerken, waarbij aandacht dient te 
worden besteed aan een actieve en ge-
responsabiliseerde input van de medisch 
specialisten. De functie van een overkoe-
pelende hoofdgeneesheer zal verder nog 
moeten worden ingevuld. Dat geldt even-
zeer voor een overkoepelende medische 
raad voor het netwerk. In ieder geval is het 
doel van deze governance-structuur vooral 
om de zorgstrategie van het netwerk te 
bepalen en te implementeren. 

In de programmatie van de zorgop-
drachten worden twee types van op-
drachten weerhouden. Enerzijds zor-
gopdrachten die overal kunnen worden 
uitgevoerd, maar niet noodzakelijk in 
elk ziekenhuis van het netwerk dienen 
te gebeuren (bv. materniteit, pediatrie, 
gespecialiseerde spoedgevallendienst). 
Anderzijds zorg opdrachten die in elk 
netwerk dienen te gebeuren, maar ze-
ker niet in elk ziekenhuis (bv. zorgpro-
gramma cardiologie).

Supraregionaal netwerk
Naast het locoregionale klinisch netwerk 
wordt ook het begrip “supraregionaal kli-
nisch netwerk” geïntroduceerd. Hier gaat 
het om zorgopdrachten die minder fre-
quent voorkomen of waarvoor een meer 
geavanceerde infrastructuur aangewezen 
is. Die zorgopdrachten worden toever-
trouwd aan “referentiepunten”. Zo’n re-
ferentiepunt kan zowel in als buiten een 
locoregionaal netwerk gelegen zijn. De 
bedoeling is dat er samenwerkingsver-
banden worden aangegaan tussen alle zie-
kenhuizen van het locoregionale netwerk 
en een dergelijk referentiepunt. Het refe-
rentiepunt kan wel wisselend zijn volgens 
de aard van de zorgopdracht. Voorbeeld 
hiervan is de uitbating van een PET-CT in 
het kader van oncologie, of zeer specifieke 
cardiale zorgopdrachten zoals elektro-
fysiologie. 
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De federale overheid maakt zich sterk 
dat in de loop van de volgende jaren een 
weten schappelijk verantwoorde program-
matie kan worden uitgebouwd. Zorgop-
drachten die momenteel worden genoemd 
om als eerste een programmatie te krij-
gen, zijn: materniteit, pediatrie, spoedge-
vallen, radiotherapie, stroke- behandeling 
(S2) en chirurgie van weinig frequent voor-
komende tumoren (pancreas, slokdarm, 
long). De programmatie moet transparant 
zijn, wetenschappelijk onderbouwd, evo-
lutief in de tijd en proactief. Een nauwe sa-
menwerking tussen federale en regionale 
overheden is hier een vereiste.

Vertrouwen nodig
Een belangrijk sluitstuk om deze plannen 
door te voeren, is een duidelijk beeld van 
de financiering. Momenteel wordt ook 
daar op verschillende plaatsen aan ge-
werkt. De ziekenhuizen willen voor de 
toekomst de nodige zekerheid om die 
opdracht met het nodige vertrouwen te 
kunnen aanpakken. Zorgnet-Icuro breekt 
een lans voor voldoende stabiliteit op fi-
nancieringsgebied om deze heroriëntatie 
van de sector op een goede manier uit te 
kunnen voeren. 

Het veranderende zorglandschap vraagt 
een aangepaste structuur. De eerste 
krijtlijnen worden duidelijk. De federale 
overheid wil snel vooruitgaan door de pro-
grammatiecriteria van een aantal zorgop-
drachten zo snel mogelijk uit te schrijven 
en kenbaar te maken. Aansluitend zal dan 
een validatie moeten gebeuren van de 
netwerken die zich ondertussen op het 
terrein hebben gevormd. Het manage-
ment van de ziekenhuizen in Vlaanderen 
geeft een duidelijk signaal dat het verder 
wil op die nieuwe weg. Hopelijk krijgt dit 
momentum om onze zorg op een meer 
patiëntgerichte manier te organiseren ook 
snel een wetgevend kader, zodat eenieder 
precies weet wat er wordt verwacht. 

Dr. Marc Geboers: “Zorgnet-Icuro breekt een lans voor  
voldoende stabiliteit op financieringsgebied om deze heroriëntatie 
van de sector op een goede manier te kunnen uitvoeren.”

“Hopelijk krijgt dit momentum 
om onze zorg op een meer 

patiëntgerichte manier te 
organiseren ook snel een 
wetgevend kader, zodat 
eenieder precies weet 
wat er wordt verwacht.”
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PROF. VEERLE FOULON OVER DE COME-ON STUDIE

Hoe het medicatiegebruik in het 
woonzorgcentrum optimaliseren?

Het medicatiegebruik van bewoners in 
woonzorgcentra is een heikel thema. 
De voorbije jaren is al heel wat bijge-
stuurd en woonzorgcentra doen grote 
inspanningen om hun medicatiebeleid te 
optimaliseren. Op de studiedag “Pillen in 
the cloud” in Gent (16 maart) en Leuven 
(23 maart) geeft prof. Veerle Foulon een 
stand van zaken van de Come-on studie. 
Ook hier is het doel om het medicatie-
gebruik in de woonzorgcentra te verbe-
teren. Prof. Foulon is ervan overtuigd 
dat het kan en werkt hiervoor samen 
met de UCL op drie sporen: interdisci-
plinair overleg, een goed gebruik van 
het formularium en het verbeteren van 
het medicatiemanagement. 

Veerle Foulon is professor in de onder-
zoekseenheid “Klinische Farmacologie 
en Farmacotherapie” aan de KU Leuven. 
“De Come-on studie kwam er op vraag 
van het RIZIV, dat hiervoor ook middelen 
vrijmaakte”, vertelt ze. “De studie omvat 
drie doelstellingen in het kader van de 
optimalisatie van het geneesmiddelen-
gebruik in woonzorgcentra. Ten eerste 
willen we de impact van een interdisci-
plinair overleg rond het oordeelkundig 
geneesmiddelengebruik in kaart brengen. 
Daarnaast willen we onderzoeken hoe het 
gebruik van het formularium kan worden 
geoptimaliseerd. En ten slotte focust het 
project op het verbeteren van het medi-
catiemanagement.”

“Voor het eerste luik hebben we samen-
gewerkt met 63 woonzorgcentra. De helft 
daarvan verleende de gebruikelijke zorg 
en verzamelde gegevens. De andere der-
tig woonzorgcentra vormden de interven-
tiegroep. Zij hebben een interdisciplinair 
overleg georganiseerd met de huisarts, 
de apotheker en de verpleegkundige om 
samen op een gestructureerde manier de 
medicatie van bewoners te bespreken. We 
ontwikkelden een webplatform waarop 
zorgverleners bepaalde informatie konden 
delen. Die data hebben we ook in ons on-

Veerle Foulon: “Het is een meerwaarde als medicatiereviews interdisciplinair worden geor-
ganiseerd. Met z’n drieën weet en zie je immers meer dan alleen.”
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“De woonzorgcentra zijn met heel veel projecten en 
initiatieven bezig. Maar het medicatiegebruik van  
bewoners is echt wel een issue. Als er iets negatiefs 
in de pers verschijnt, gaat het ook vaak daarover.”

derzoek betrokken, met name over de indi-
caties en labo-waarden, klinische gegevens 
en medicatie. Tegen eind maart verwachten 
we een eerste tussentijds rapport.”

“Afgaande op buitenlandse studies ver-
wacht ik wel degelijk een mooi resultaat. 
Het is een meerwaarde als medicatie-
reviews interdisciplinair worden geor-
ganiseerd. Met z’n drieën weet en zie je 
immers meer dan alleen. Een huisarts 
staat er gewoonlijk alleen voor en heeft 
niet altijd veel tijd voor reflectie. De apo-
theker is de expert wat betreft medicatie 
en de verpleegkundige kent het best de 
specifieke context van elke individuele be-
woner. Zet die drie zorgverleners samen, 
en je krijgt een veel rijker verhaal en veel 
betere oplossingen.”

Meetbare indicatoren?
“Het tweede aspect van het onderzoek 
gaat over het formularium. In de prak-
tijk is het onderzoek geïntegreerd in het 
eerste en het derde luik. In het kader van 
het interdisciplinair overleg hebben we 
bijvoorbeeld een blended-learning pro-
gramma uitgewerkt om de kennis over 
polymedicatie bij ouderen te actualiseren. 
Dat bestond uit een e-learning pakket, 
gevolgd door een interdisciplinaire vor-
mingsavond in het woonzorgcentrum en 
een specifieke training voor apothekers. 
Daarnaast werden er twee avonden ge-
organiseerd per woonzorgcentrum: een 
avond over antidepressiva en een over 
hypolipemiërende middelen. Er is bijvoor-
beeld geen evidentie dat statines bij een 
hoge cholesterol nog zin hebben bij be-
woners ouder dan tachtig jaar in primaire 
preventie, maar veel zorgverleners durven 
hiermee vaak niet te stoppen. Het leren 
denken in evidence based guidelines is een 
belangrijk aandachtspunt.”

“Het derde luik wil het medicatiemanage-
ment in het woonzorgcentrum op punt 
stellen. Hiervoor hebben we de litera-
tuur onderzocht, maar we hebben ook in 

twaalf woonzorgcentra gestructureerde 
observaties georganiseerd om de flow in 
kaart te brengen van voorschrijven, be-
stelling, levering, bewaring, het klaar-
zetten, het toedienen en het opvolgen 
van de medicatie. We hebben hiervan een 
generieke flowchart ontwikkeld, die het 
medicatiemanagement in kaart brengt 
met zijn verschillende processen en de 
betrokken zorgverleners. Vervolgens 
zijn we de key-actoren gaan interviewen: 
waarom organiseren ze het zo, wat zijn de 
sterktes en de zwaktes in hun organisatie, 
wat zijn hun ervaringen… Tot slot werd dit 
onderzoeksluik afgesloten met een exper-
tenmeeting en een “working symposium” 
ter aanvulling van de eerste bevindingen 
vanuit de observaties en interviews.”

“Op basis van al die input hebben we 
sleutel activiteiten en best practices ont-
wikkeld voor alle processen in het me-
dicatiemanagement. Die zijn intussen 
gevalideerd. Een volgende stap is nu om 
kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen die 
haalbaar zijn om te meten. Op dit ogen-
blik testen we een aantal indicatoren op 
hun haalbaarheid van het meten in vier 
woonzorgcentra. Je kunt bijvoorbeeld op-
peren dat elke bewoner elke maand een 
consultatie bij zijn huisarts moet hebben. 
Dat lijkt me meetbaar. Maar je kunt ook 
stellen dat elke medicatie die klaarstaat, 
moet worden gedubbelcheckt. Dat lijkt 
me al iets moeilijker meetbaar te zijn.”

Dialoog met de sector
“Omdat we nu indicatoren aan het ont-
wikkelen zijn, zijn we gaan praten met de 
Vlaamse overheid. Die toont alvast een 
grote interesse voor ons onderzoek. Maar 
ook de dialoog met de sector blijft cruciaal. 
Daarom kijk ik erg uit naar de studiedag. 
Ons onderzoek gebeurt op basis van vrij-
willigheid en met de actieve medewering 
van 30 woonzorgcentra. Maar kunnen we 
de resultaten toepassen op de hele sector? 
Dat moeten we nog aftoetsen en daarvoor 
willen we de dialoog aangaan.”

“Een eerste initiatief waren focusgesprek-
ken met zes Waalse en vijf Vlaamse woon-
zorgcentra. Er was een dubbel gevoel. 
Enerzijds was er enthousiasme omdat 
deze aanpak wel degelijk een verschil 
maakt, anderzijds was er de vraag of een 
interdisciplinair overleg voor elke bewoner 
altijd nodig is. Of het bijvoorbeeld niet vol-
doende is om dat overleg bij opname van 
een nieuwe bewoner te organiseren, of 
om de zoveel tijd. Wij pikken die feedback 
op, omdat we een zo gedragen mogelijk 
rapport willen neerleggen. Dat zou tegen 
eind september moeten gebeuren.”

“De data die we hebben verzameld, bevat-
ten trouwens een schat aan informatie. We 
hebben de gegevens van ongeveer 1.800 
bewoners. Die gegevens kunnen nog op 
diverse niveaus onderzocht worden. We 
zullen zien hoe ver we geraken tegen eind 
september, maar we hopen dat we ons on-
derzoek nadien nog kunnen voortzetten.” 
“De woonzorgcentra zijn met heel veel 
projecten en initiatieven bezig. Maar de 
kwaliteit in het woonzorgcentrum en het 
medicatiegebruik van bewoners zijn echt 
wel issues. Als er iets negatiefs in de pers 
verschijnt, gaat het ook vaak daarover. 
Voor de familie primeert vaak de zichtbare 
kwaliteit, terwijl het medicatiegebruik 
een meer verborgen aspect is, maar met 
een enorme impact voor de gezondheid, 
het welbevinden en ook financieel. De 
overheid moet hiervoor dan ook het juis-
te beleid voeren. We weten bijvoorbeeld 
allemaal dat bij een depressie praten en 
therapie effectiever zijn dan alleen medi-
catie geven. Het beleid is daarop echter 
nog onvoldoende afgestemd.”
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De woonzorgcentra werken sinds enkele 
jaren aan een toekomstgericht digitaal 
medicatiebeleid. Op de studiedag “Pillen 
in the cloud” geven experten vanuit di-
verse perspectieven een stand van zaken. 
De belangstelling is zo groot, dat de stu-
diedag twee keer wordt georganiseerd, in 
Gent en in Leuven. Ook beleidsmedewer-
ker Filip Vandaele van vzw Zorg-Saam 
Zusters Kindsheid Jesu kijkt ernaar uit. 
Hij legde de voorbije jaren samen met 
de vzw en met tal van partners een hele 
weg af.

Vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu 
groepeert 12 woonzorgcentra en 2 “aan-
verwante”, samen goed voor meer dan 
2.200 bewoners en ongeveer 1.800 mede-
werkers. Filip Vandaele werkt sinds vijf 
jaar voor de groepering als beleidsmede-
werker zorg- en informatietechnologieën 
en als veiligheidsconsulent.

“Mijn eerste opdracht was het zorgdos-
sier en het medicatiedossier afstemmen”, 
vertelt hij. “Dat blijft een belangrijk aan-
dachtspunt, maar ondertussen hebben we 
een hele weg afgelegd. Onder meer door 
het proefproject eWZC van de Vlaamse 
overheid in het kader van de Roadmap voor 
de ouderenzorg. We nemen hieraan deel 
met twee woonzorgcentra: wzc Sint-Elisa-
beth in Eeklo en wzc Sint-Eligius in  
Zeveneken. De doelstelling van het project 
is de communicatie en de samenwerking 
tussen apotheek, artsen en woonzorgcen-
trum te optimaliseren en elk zijn verant-
woordelijkheid te geven.”

“Wat de artsen betreft, speelt de CRA 
(coördinerend en raadgevend arts in een 
wzc) een grote rol. Vanuit zijn expertise 
stelt hij mee het formularium samen en 
stemt hij af met de apotheek. In tweede 
instantie worden ook de huisartsen in 
de omgeving betrokken. Op het platform 
Vitalink zullen op termijn alle artsen op 

PRAKTIJKVERHAAL: “PILLEN IN THE CLOUD”

“Samenwerking op het terrein  
verloopt vlot”

elk ogenblik een volledig en actueel over-
zicht van alle medicatiegebruik van een 
bewoner kunnen raadplegen. Er zal ook 
een validatie van het medicatieschema 
kunnen gebeuren, bv. om medicatie af te 
bouwen of incongruenties op te sporen. 
Maar zover zijn we nog niet.”

Homelink
Wat is er dan wel al gerealiseerd? Heel 
wat, zo blijkt. “Om te beginnen hebben we 
Homelink ontwikkeld. Dat is een beveiligde 
manier om gegevens van het woonzorg-
centrum naar de apotheek te zenden. 
Vroeger gebeurde dat op papier of via 
een FTP-server. Vandaag gebruiken we 
daarvoor de eHealthbox van de overheid. 
Dat heeft veel voeten in de aarde gehad, 
want het kiezen van het juiste systeem in 
de juiste context is cruciaal. Bovendien 
wordt streng toegezien op de informatie-
veiligheid. Niemand zou immers willen dat 
de informatie over zijn medicatiegebruik 
openbaar wordt. Via Homelink hebben we 
dat kunnen realiseren. Bovendien is er 
een grote toegevoegde waarde. Zo kunnen 
we via Homelink ook bestellingen door-
geven en een volledig therapieplan ter 
beschikking stellen, zodat de apotheek 
een totaalzicht op de context krijgt. Dat is 
noodzakelijk als we willen dat de apotheek 
de farmaceutische zorg op zich neemt en 
meer wordt dan louter leverancier van 
medicatie. De apotheek krijgt nu dagelijks 
alle schema’s van alle bewoners. En dat 
werkt! Er wordt efficiënter omgegaan met 
medicatie. Er is ook meer interactie met 
de apotheek.”

“Dat betekent wel dat de apotheek er elke 
dag tijd voor vrijmaakt. Apotheken moeten 
volop inzetten op digitalisering en een 
correcte aanlevering. Apotheek zijn voor 
een woonzorgcentrum wordt meer dan 
vroeger een gespecialiseerde opdracht. 
Die apotheken zijn uitgerust met de no-
dige software om de therapieplannen 

te checken en ze beschikken daarvoor 
ook over een gespecialiseerd team. Ze 
ondersteunen ook de woonzorgcentra, 
bijvoorbeeld door benchmarkgegevens 
te delen. Zo kan elk woonzorgcentrum 
het eigen medicatieverbruik vergelijken 
met dat van collega’s. Die cijfergegevens 
laten concrete, doelgerichte en meetbare 
verbetertrajecten toe. Je kunt er je beleid 
op afstemmen.”

“Terwijl we Homelink aan het ontwikkelen 
waren, is de tarificatie per eenheid (TPE) 
ingevoerd. De impact ervan was groot, 
vooral op het gebied van software voor de 
apotheek. Het mag gerust worden gezegd: 
het is de verdienste van die apotheken die 
hier snel in zijn meegestapt. De liefde 
van die mensen voor hun vak en voor de 
bewoners maakt het verschil. De samen-
werking op het terrein verloopt dan ook 
vlot. Twee keer per jaar hebben we een 
formeel evaluatieoverleg, maar daarnaast 
komen de apothekers maandelijks langs, 
praten ze met de bewoners en hun familie 
en geven ze vorming aan de medewerkers. 
Die samenwerking zit echt wel goed.”

Vitalink
“Een tweede groot project is Vitalink. Dat 
is een Vlaams platform waar je gegevens 
op kunt plaatsen, die dan kunnen worden 
geraadpleegd door huisartsen. Een aantal 
woonzorgcentra kan hier al mee werken. 
Voor ons is dat ook het geval. Vitalink kan 
maar werken als er voldoende gebrui-
kers zijn. Het aantal stijgt wel zachtjes, 
maar de beschikbare data blijven beperkt. 
Dat is jammer, want in tegenstelling tot 
Homelink, dat informatie van A naar B 
verstuurt, is Vitalink een platform waar 
een huisarts op elk ogenblik informatie 
kan raadplegen. Stel dat een bewoner op 
uitstap aan zee een val maakt, dan kan 
de plaatselijke arts meteen het actuele 
medicatieschema raadplegen. Bovendien 
kan je Vitalink ook koppelen aan BelRAI, 
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Filip Vandaele: “Apotheek zijn voor een woonzorgcentrum wordt 
meer dan vroeger een gespecialiseerde opdracht.”

aan de indicatoren enz. Dat dit project 
vertraging oploopt, heeft allicht te maken 
met de invoering van TPE en het extra 
werk dat dat met zich meebracht voor 
softwareontwikkelaars, maar toch blijft 
het jammer.”

“Vitalink kan werken, maar dan moeten 
de processen nog worden vereenvoudigd, 
zodat er duidelijke tijdswinst is en fouten 
optimaal kunnen worden vermeden. We 
moeten voor iedereen een win-winsituatie 
nastreven. De software voor de huisartsen 
vormt een knelpunt. In woonzorgcentra 
zijn drie pakketten op de markt, voor de 
huisartsen zijn dat er vijftien. En die zit-
ten niet allemaal op dezelfde snelheid.  
“Belangrijk in deze projecten is voorts dat 
de verantwoordelijkheden op de juiste plek 
worden gelegd. Medicatie voorschrijven 
kan nooit de verantwoordelijkheid van 
een verpleegkundige zijn. Een huisarts 
moet tekenen. Maar er zijn veel huisart-
sen. Daarom moet ook de digitalisering 
voor het aftekenen snel in orde worden 
gebracht. Dat zou veel ergernis wegnemen 
bij zowel huisartsen als verpleegkundigen 
en apothekers.”

“eWZC heeft heel wat teweeggebracht. 
Wij hebben afgesproken om minstens 
één keer per jaar samen te zitten met 
de softwareontwikkelaars, apotheken, 
eindgebruikers en onze woonzorgcentra. 
Die ontmoetingen zijn heel waardevol en 
productief. Zo willen we een formularium-
link ontwikkelen voor een synchronisatie 
van gegevens: als een medicijn verandert 
of verdwijnt, wordt dat in één keer overal 
aangepast.” 

“Wat de overheid betreft, hoop ik dat 
Vlaanderen en het federale niveau de 
neuzen in dezelfde richting houden en 
een duidelijk toekomstplan ontwikkelen. 
Woonzorgcentra nemen initiatief, zonder 
hiervoor veel middelen te hebben.”

25   |   maart 2017
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Ilse Prims en Chris Van Beersel van de vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar: “Als 
we een probleem ondervinden, hebben we al vaak de reflex om te kijken wat PREZO 
erover zegt.”

“PREZO Woonzorg  
bracht communicatie over kwaliteit 

tussen de huizen op gang”

KWALITEITSBELEID BIJ DE VZW RUSTHUIZEN ZUSTERS VAN BERLAAR

PREZO Woonzorg

In 2012 werkte een groep directies en kwali-
teitsverantwoordelijken van woonzorgcentra, 
begeleid door Zorgnet-Icuro en Perspekt, het 
integrale kwaliteitsmodel PREZO Woonzorg 
uit. Daarmee kan een woonzorgcentrum het 
presteren van de hele organisatie in kaart 
brengen. PREZO Woonzorg telt in totaal 
60 kwaliteitsthema’s, telkens gekoppeld 
aan een specifieke doelstelling. Bijzondere 
aandacht gaat naar de meerwaarde voor 
de cliënt. In 2014 lanceerde Zorgnet-Icuro 
de digitale tool van PREZO Woonzorg: www.
prezowoonzorg.be. Het digitaal platform is 
ontwikkeld door het bedrijf Pyxima in nauwe 
samenwerking met de pilootvoorzieningen.
 
Momenteel bereiden Perspekt en Zorgnet -
Icuro samen de certificering met het PREZO 
Woonzorg kwaliteitssysteem voor. Voorzie-
ningen die hier zelf voor kiezen, kunnen van-
af het najaar 2017 via een PREZO Woonzorg 
keurmerk aantonen dat ze excellent zijn in 
dienstverlening. Naast wonen, welzijn en 
zorg zal dit keurmerk ook beleidsmatige 
excellentie, onder de vorm van bijvoorbeeld 
transparantie, governance en stakehol-
dersbetrokkenheid, honoreren. Minister  
Vandeurzen onderzoekt momenteel in nauw 
overleg met de koepelorganisaties op welke 
wijze certificering ook in de woonzorg zijn 
plaats kan krijgen.

Meer weten over PREZO Woonzorg? Neem 
dan contact met roel.vandewygaert@zorg-
neticuro.be, 0478 800 627. 
Zie ook www.prezowoonzorg.be
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“De verantwoordelijkheid 
in eigen huis is belang-
rijk. Als we zien dat bij-
sturing nodig is, nemen 
we dat op.”

Een jaar geleden ging vzw Rusthuizen 
Zusters van Berlaar in zee met PREZO 
Woonzorg. De acht woonzorgcentra in de 
vzw hebben elk het kwaliteitssysteem ge-
operationaliseerd en worden daarbij bege-
leid door een overkoepelende stuurgroep. 
Een uitdaging die meer samenwerking en 
openheid vraagt. En op dat vlak zien direc-
teur Ilse Prims en stafmedewerker Woon 
en Zorg Chris Van Beersel een positieve 
evolutie gebeuren. 

Ilse Prims is campusdirecteur van wzc Hei-
lige Familie in Heist-op-den-Berg, Chris 
Van Beersel stafmedewerker Woon en Zorg 
van de vzw. Het wzc Heilige Familie maakt 
deel uit van de vzw Rusthuizen Zusters van 
Berlaar, die in totaal 850 medewerkers telt. 
Net als in de zeven andere voorzieningen 
van de vzw werd in 2016 het kwaliteitsmodel 
PREZO Woonzorg geïmplementeerd. Vorig 
jaar werden via bestaande overlegstructuren 
(beleidsvergaderingen en kwaliteitscirkels) 
de prestaties geëvalueerd die gelinkt zijn 
aan de indicatoren van het referentiekader. 
Op basis van die resultaten gaat de koepel 
dit jaar een gerichter actieplan uitwerken. 
Een stuurgroep van drie directies en twee 
stafmedewerkers zorgt voor de coördinatie.

Overkoepelende kwaliteit
PREZO Woonzorg werd in alle acht woon-
zorgcentra geïmplementeerd, maar de di-
rectie vond het ook nodig om overkoepelend 
te werk te gaan. Daarom werd een stuur-
groep opgericht en werd gebrainstormd 
over hoe het kwaliteitssysteem kan werken 
op vzw-niveau. “We hebben enerzijds voor 
alle wzc’s vastgelegd welke prestaties op 
jaarbasis moeten worden geëvalueerd”, 
vertelt Ilse Prims. “Anderzijds vonden we het 
belangrijk dat we dat konden doen binnen 
de bestaande structuren.” De sterkte van  
PREZO is volgens hen dat het allesom-
vattend is en volledig kan worden geïnte-
greerd in de voorziening. “Onze structuur 
kunnen we goed linken aan de prestaties van 
PREZO”, licht Chris Van Beersel toe. “We 
zitten nog in een groeifase, maar zien dat 
het zinvol is om het kwaliteitssysteem aan 
bestaande structuren te linken. Zo proberen 
we het ook te koppelen aan het vastgelegde 
jaarprogramma. We bekijken PREZO niet 
als iets apart.”

Het is ook belangrijk dat de medewer-
kers betrokken zijn bij de kwaliteit van de 
voorziening. “Dit jaar evalueren we tijdens 
de evolutiegesprekken de professionele 
grondhouding en bejegening van de bewo-
ners door onze medewerkers (voorwaarden 
1.2 en 1.3 uit PREZO). Daarnaast kwam na 
een evaluatie in de raad van bestuur als 
werkpunt naar voor dat we bij onze me-

dewerkers moeten toetsen hoe bevattelijk 
onze opdrachtverklaring is. Dat nemen we 
ook mee tijdens onze evolutiegesprekken. 
Daar kunnen de medewerkers vooraf over 
reflecteren; hun input nemen we mee om 
er met de stuurgroep verder aan te werken. 
“Medewerkers worden kritischer”, vult Ilse 
Prims aan. “Hoe meer ze met PREZO wer-
ken, hoe meer ze nadenken over wat wel 
en niet gebeurt in de voorziening en hoe 
ze zaken kunnen verbeteren. Ze worden 
gestimuleerd om na te denken of ze wel 
goede zorg bieden.”

Samenwerking en transparantie
De verschillende huizen geven aan de 
stuurgroep door welke prestaties ze wil-
len borgen en verbeteren. Alle actiepunten 
zijn opgevraagd en worden nu naast elkaar 
gelegd en geanalyseerd. “Als we zien dat 
vijf of meer woonzorgcentra een bepaalde 
prestatie moeten verbeteren, maken we 
er een project van op vzw-niveau”, duidt 
Ilse Prims. “Als het gaat over een actiepunt 
voor één huis, wordt dat intern opgevolgd. 
Natuurlijk kan er dan wel onderling worden 
afgestemd met een ander woonzorgcentrum 
binnen de vzw. Of een stafmedewerker kan 
mee die verbinding maken.” 

Verbinding is de sleutel in het kwaliteitspro-
ces. “Je hebt hoe dan ook actiepunten”, zegt 
Chris Van Beersel. “Wij bekijken nu welke 
overlappen, om dan over te gaan tot ver-
binding. We willen beter samenwerken en 
willen meer transparantie over de werking 
per voorziening. We moeten de verschillen 
bijsturen, anders lukt het niet. We hebben nu 
richtlijnen uitgeschreven die moeten worden 
gevolgd en hebben de actieplannen in een 
format gegoten om dat te ondersteunen.” 
De toolkit moet als kapstok dienen voor 
de huizen, zodat ze die de vooropgestelde 
diepgang bereiken. “We faciliteren in de 
mate van het mogelijke, zonder dat we te 
sturend zijn. Dat is een evenwichtsoefening, 
want aanvankelijk wilden we elk huis vol-
ledige autonomie geven. Dat werkte echter 
niet. Een overkoepelend project heeft een 
meerwaarde voor alle huizen. We hebben 
nu de suggestie gelanceerd dat de leden 
van de stuurgroep als een soort coach ook 
participeren bij de bespreking van de pres-
taties. Niet vanuit een controlefunctie, maar 
veeleer om het proces te faciliteren. Een 

kritische houding bij het doorlopen van het 
instrument is belangrijk. We halen zaken 
aan om te prikkelen, waardoor een gesprek 
ontstaat. De reflectie die daarop volgt is 
belangrijk, en we merken dat het ook wordt 
toegelaten door de medewerkers.”

Wat zegt PREZO?
Niet enkel de stuurgroep, maar ook alle di-
recties en zorgcoördinatoren moeten PREZO 
“ademen” bij de vzw Rusthuizen Zusters van 
Berlaar. “De verantwoordelijkheid in eigen 
huis is belangrijk. Als we zien dat bijsturing 
nodig is, nemen we dat op”, zegt Chris Van 
Beersel. “Dit jaar begeleiden we mee de 
prestaties. Dat leidt tot heel wat overleg-
momenten met medewerkers onderling. 
Het vraagt tijd, maar dat is een kwestie van 
ruimte creëren.”

Het kwaliteitssysteem werkt ook omge-
keerd. “Als we een probleem zien in huis 
hebben we vaak al de reflex om te kijken 
wat PREZO erover zegt”, vertelt Ilse Prims. 
“Het is belangrijk dat een verantwoordelij-
ke nakijkt wat goede kwaliteit is, er moet 
constant iemand alert voor zijn. Dat zorgt 
ervoor dat we een groep hebben die open 
en transparant is tegenover elkaar. Het is 
positief dat medewerkers worden betrokken 
en kritisch leren nadenken, stilstaan bij de 
zaken. Hier in huis zijn ze daarover echt 
enthousiast, ze vinden het een vorm van 
waardering dat ze mee kunnen nadenken 
over de kwaliteit van zorg.”

PREZO fungeert ook als proactief instru-
ment. “We gebruiken het als documentatie 
om mee aan de slag te gaan en zaken te 
verfijnen of te ontwikkelen”, zegt Chris Van 
Beersel. “Een voorbeeld is het infectiebeleid. 
“Dankzij het instrument hebben we gemerkt 
dat we dat breder moeten uitwerken”, zegt 
Ilse Prims. “Daarom volgt nu van elk huis 
iemand een opleiding, zodat we in 2018 een 
visietekst kunnen uitwerken en procedures 
kunnen bijsturen. Het is zeker een actiepunt, 
en we zullen een overkoepelende werkgroep 
starten om dat te gaan implementeren. We 
koppelen ook altijd terug naar de medewer-
kers. Op elke teamvergadering duiden we 
waarrond we gewerkt hebben en wat er ons 
te wachten staat.”

Veel uitdagingen op het vlak van kwaliteit 
dus, en vzw Rusthuizen Zusters van Ber-
laar wil daar maximaal op inzetten. “We 
spelen met het idee om een interne audit 
te organiseren en zelf een doorlichting uit 
te voeren in een van onze huizen. We willen 
alle middelen aangrijpen om kwaliteitsvolle 
zorg te borgen of verbeteren”, besluit Chris 
Van Beersel. 

DS



zorgwijzer   |   28

Eind vorig jaar werd het eindrapport van 
de opstartperiode van de Zorg Proeftui-
nen gepubliceerd. “De Zorg Proeftuinen 
zijn een initiatief van de Vlaamse over-
heid. Voor het ontstaan van het idee er-
achter moeten we teruggaan naar 2012 
en de zesde staatshervorming”, licht 
Birgit Morlion toe. “Middelen voor de 
ouderenzorg werden daarbij naar het 
Vlaamse niveau overgeheveld. De Vlaam-
se overheid besefte dat ze voor grote 
uitdagingen in de ouderenzorg stond: 
de vergrijzing, de groeiende zorgvraag, 
de ontgroening van medewerkers, de 
budgettaire grenzen… We kennen alle-
maal de maatschappelijke en economi-
sche vraagstukken. De overheid houdt 
evenwel vast aan haar ambitie om de 
ouderenzorg toereikend, toegankelijk en 
betaalbaar te houden. Als je al die ele-
menten samenlegt, besef je dat we niet 
zomaar kunnen voortdoen zoals we nu 
bezig zijn. We hebben nieuwe producten 
en diensten nodig. Innovatie is het ant-
woord.” Deze aanpak past perfect in de 
missie van Flanders’ Care: “op aantoon-
bare wijze en door innovatie het aanbod 
van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en 
verantwoord ondernemerschap in de 
zorgeconomie stimuleren.” 

Eindgebruiker centraal
Bedrijven, zorgactoren, academici en de 
overheid sloegen de handen in elkaar voor 
de uitbouw van de Zorg Proeftuinen. De 
hoofdrol was echter weggelegd voor de 
gebruikers, voor wie de nieuwe producten 
en diensten uiteindelijk worden ontwik-
keld. Birgit Morlion: “Nieuwe zaken vragen 
experimenten en tests. In plaats van een 
beschermd “labo” op te zoeken, maken we 
gebruik van zogenoemde Care Living Labs 
of Zorg Proeftuinen. We verzamelen met 

ZORG PROEFTUINEN BRENGEN ZORG EN BEDRIJVEN DICHTER BIJ ELKAAR

“It takes five to innovate” 

andere woorden ouderen en werknemers 
in de ouderenzorg. De mensen die gebruik-
maken van de innovaties staan centraal.

We hebben nu meer dan vijfduizend ac-
tieve “panelleden” die klaarstaan om in 
hun dagelijkse leef- of werkcontext nieuwe 
ideeën uit te testen. Ze krijgen geen afge-
werkte producten of ideeën voorgescho-
teld, maar worden actief betrokken bij de 
ontwikkeling ervan. Onderzoekers krijgen 
dus rechtstreeks feedback, vanuit een na-
tuurlijke setting. Die actieve betrokkenheid 
van de eindgebruiker verschilt sterk van 
klassiek markt- en gebruikersonderzoek. 
In de Zorg Proeftuinen kan er maximaal 
worden ingespeeld op de noden uit de 
praktijk. De experimenten vinden plaats 
in een open innovatiemodel: bedrijven, 
academici, overheden, zorgactoren en 
burgers worden samengebracht. Die vijf 
groepen werken samen aan innovatie, als 
gelijkwaardige partners. De Zorg Proeftui-
nen bevestigen: in de zorgsector, it takes 
five to innovate.”

Samen out of the box
Wat Birgit Morlion in het bijzonder bijblijft, 
is de manier waarop de zorg en bedrijven 
elkaar vonden. “Van bedrijven weten we 
dat de meeste geen gebrek hebben aan 
ideeën voor nieuwe diensten en producten. 
Innovatie is voor hen een belangrijke drijf-
veer. Waar ze het moeilijker mee hebben, 
is toegang krijgen tot de zorgsector en 
een testpubliek vinden voor hun ideeën. 
Ze weten niet goed hoe ze de zorgsector 
moeten benaderen. De zorgmarkt is voor 
bedrijven nochtans een markt met een be-
langrijk economisch potentieel. We moeten 
dat niet onder stoelen of banken steken.
De zorgsector is dan weer minder thuis 
in nieuwe technologieën en loopt een  

beetje verloren in innovatieprojecten. In de 
Zorg Proeftuinen zijn we erin geslaagd om 
vertrouwen te creëren tussen de zorg en 
bedrijven. Ze doen aan cocreatie, denken 
samen out of the box en zitten uiteindelijk 
op dezelfde golflengte. We hebben dat 
vertrouwen moeten stimuleren en we 
hebben daarin veel tijd moeten investe-
ren – misschien wel meer dan we vooraf 
gedacht hadden. Uiteindelijk hebben dat 
vertrouwen en die samenwerking al heel 
wat mooie resultaten opgeleverd. En we 
staan nog maar aan het begin, want de 
Zorg Proeftuinen komen nu pas op kruis-
snelheid.”

Zes platformen
De Zorg Proeftuinen is een groepering van 
zes regionale platformen (zie p.30) waarin 
telkens bedrijven, academici, overheden, 
zorgactoren en ouderen betrokken zijn. De 
innovaties die ze voorstellen zijn divers: 
van hulpmiddeltjes om de buurtwerking te 
versterken tot een app die medicatie-in-
name tegen hartfalen ondersteunt. Alle 
platformen focussen op een gezamenlijke 
doelstelling: ouderen langer zelfstandig, 
comfortabel en kwaliteitsvol in hun eigen 
omgeving laten wonen. Het spreekt voor 
zich dat de projecten daarbij hun eigen ac-
centen leggen. “Daarom is het ook zo in-
teressant om hen niet als eilandjes naast 
elkaar te laten werken. We brengen hen 
regelmatig samen om van elkaar te leren. 
Vanuit imec ondersteunen we die kruis-
bestuiving en onderlinge coördinatie.”

Rond elk platform ontwikkelde zich een 
community, waarbij de eindgebruikers 
van de innovaties centraal staan. “Op een 
neutrale manier krijgen zorgactoren en 
ouderen nieuwigheden voorgeschoteld om 
uit te testen. Het vroeg wat tijd en werk 
om die panelleden te vinden. Ouderen 
zijn een specifiek doelpubliek dat niet zo 
eenvoudig te bereiken is. Met een oproep 
via Facebook bereik je hen bijvoorbeeld 
niet of nauwelijks. We hielden dus vooral 
infosessies, werkten met folders en gin-
gen op uiteenlopende plaatsen op zoek 
naar mensen die wilden meewerken: in 
woonzorgcentra, in het ziekenhuis, thuis…. 
Je mag ook niet vergeten om familieleden, 
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Een bedrijfsleider, een wetenschapper, een bewoner en een verpleegkundige van 
een woonzorgcentrum gingen eens samen aan tafel zitten. Nee, het is niet het begin 
van een grap, maar wel een van de karakteristieken van de Zorg Proeftuinen. Drie 
jaar lang konden de ouderenzorg, ouderen en bedrijven in de Proeftuinen experi-
menteren met nieuwe zorgconcepten, -diensten, -processen en -producten, met 
ondersteuning van wetenschappers. “Bedrijven en de zorg stonden op gelijke voet, 
spraken dezelfde taal en vonden elkaar in innovatie”, blikt Birgit Morlion terug. Als 
program director Health bij imec volgde ze de Zorg Proeftuinen van nabij op. “Het 
was de opstart van een unieke samenwerking.”
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“We zijn erin geslaagd om vertrouwen te 
creëren tussen de zorg en de bedrijven. 
Ze doen aan cocreatie, denken samen out 
of the box en zitten uiteindelijk op dezelf-
de golflengte.”

Birgit Morlion (imec): “Bedrijven weten niet goed hoe ze de zorgsector moeten 
benaderen. De zorgmarkt is voor hen nochtans een markt met een belangrijk  
economisch potentieel.”

mantelzorgers en zorgverleners die dicht 
bij de ouderen staan, te betrekken.”

In drie jaar tijd werden de eerste projecten 
en community’s opgestart. “Dat is kort en 
krachtig”, vat Birgit Morlion samen. “De 
Proeftuinen zijn intussen up and running 
en het is altijd de bedoeling geweest om ze 
zelfstandig te laten doorgroeien. Zo slaan 
onze Zorg Proeftuinen nu ook een brug 
met Living Labs in andere landen, via het 
CrossCare-project. We werken aan samen-
werking tussen drie van onze Proeftuinen 
en drie Nederlandse Proeftuinen. Op die 
manier kunnen ondernemers ook panels 
raadplegen in een buurland en leren we 
nog meer van elkaar.”

Wie interesse heeft in grensoverschrij-
dende zorginnovatie, kan terecht op de 
website www.crosscare.eu.

Imec
Imec is een research- en innovatiehub voor 
nano-elektronica en digitale technologie. 
Het is het aanspreekpunt voor innovators 
en ondernemers die de mogelijkheden van 
geavanceerde technologieën willen ver-
kennen om toepassingen te creëren voor 
een meer gepersonaliseerde gezondheids-
zorg, slimmere steden, schonere energie 
en oplossingen voor efficiëntere mobiliteit, 
logistiek en productie.

imec.livinglabs biedt begeleidingstrajecten 
aan om digitale zorginnovaties te versnel-
len. Gebruiker en digitale technologie staan 
hierin steeds centraal. Vragen of interesse? 
E-mail naar zorgproeftuinen@imec.be.
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Ageing in Place Aalst
Het platform focust op ouderen langer 
aangepast thuis laten wonen. Vereenza-
ming tegengaan en wonen en zorg be-
taalbaar houden, staan daarbij centraal. 
Sociaal zwakkere doelgroepen krijgen 
bijzondere aandacht.

Online Buurten  
(West-Vlaanderen)
Een digitaal communicatie- en diensten-
platform wordt ingezet om ouderen zelf-
redzamer en zelfstandiger te maken en 
om actoren in de wijk meer te laten sa-
menwerken.

InnovAGE (Leuven)
Het doel is om geïntegreerde en inno-
vatieve zorgproducten en -processen te 
ontwikkelen voor senioren met een com-
plexe zorgvraag. Via het CrossCare-project 
ondersteunt InnovAge bedrijven om hun 
zorginnovatie te versnellen.

Actief Zorgzame Buurt  
(Antwerpen en Brussel)
Deze Proeftuin onderzoekt hoe professio-
nele zorg de zelfzorg, mantelzorg en infor-
mele zorg kan ondersteunen en versterken 
en zichzelf consequent op de tweede lijn 
kan houden.

LiCalab – Living & Care Lab 
(Kempen)
De deelnemers werken rond het verbete-
ren van de zelfredzaamheid en de sociale 
participatie van ouderen, het creëren van 
een veilige, comfortabele en toegankelij-
ke woonomgeving en het versterken van 
de geïntegreerde zorg op maat van de 
gebruiker. LiCalab stapt ook mee in het 
CrossCare-project.

CareVille Limburg –  
Moving Care
Het platform focust op zorgmobiliteit en 
heeft aandacht voor de zorgvrager en het 
zorgproduct of -proces én de zorgverle-
ner. Interculturaliteit en kansarmoede zijn 
daarbij extra aandachtspunten. CareVille 
is de derde Proeftuin die meewerkt aan 
het CrossCare-project.
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DE 6 PLATFORMEN VAN DE 
ZORG PROEFTUINEN 

3 VOORBEELDEN VAN INNOVATIES  
UIT DE ZORG PROEFTUINEN

Topshake – Voedingsbedrijf 
Tops Food ontwikkelt verse ont-
bijtoplossing voor mensen met 
dementie en slikproblemen
Projectpartners: Tops Foods, Mobilab 
(Thomas More), Lab4Food (KU Leuven)

Binnen de Zorg Proeftuin LiCalab werd 
het project Topshake op het getouw gezet. 
Voedingsbedrijf Tops Food, expertisecen-
trum Mobilab (Thomas More) en Lab4Food 
(KU Leuven) ontwikkelden een vers en 
industrieel bereid ontbijt voor demen-
tiepatiënten die moeilijkheden hebben 
om te slikken. Door de Topshake te laten 
uittesten door personen met vergevor-
derde dementie, kan de Topshakeformule 
nauwgezet worden afgestemd op de noden 
van ouderen en van verzorgers.

iPad, da’s straffe koffie – Kwets-
bare ouderen uit het isolement 
van eenzaamheid halen
Projectpartners: OCMW Brugge, Sociaal 
Huis Oostende, Cubigo NV

“iPad, da’s straffe koffie” maakt deel uit 
van de Zorg Proeftuin Online Buurten. 
Dankzij het project hebben 200 ouderen 
uit drie wijken rond Brugge en Oostende 
vandaag meer contact met hun familie, 

buren en zorg- en welzijnsorganisaties in 
hun buurt. Het project brengt kwetsbare 
ouderen fysiek samen in kleine groepjes, 
maar geeft hun ook de kans om virtueel 
contact te onderhouden met hun familie, 
vrienden en buurtvoorzieningen. Digitale 
geletterdheid wordt gestimuleerd om de 
sociale inclusie te vergroten.

InnovAgeD – Diabetesmanage-
ment in woonzorgcentra
Projectpartners: UZ Leuven, Vitalsys nv, 
Remedus bvba, wzc De Wingerd vzw, wzc 
Ter Meeren vzw, wzc Ter Vlierbeke (OCMW 
Leuven), wzc Edouard Remy (OCMW Leuven)

InnovAgeD wil de “kwantiteit en kwaliteit” 
van het leven van bewoners met diabe-
tes in woonzorgcentra verbeteren. In dit 
zorgvernieuwingsinitiatief werden alle 
zorgverleners betrokken.

Het project heeft drie pijlers. Ten eerste 
wil het educatie geven aan zorgverleners 
die betrokken zijn bij de zorg van bewoners 
met diabetes. Bovendien wil het bewoners 
en hun omgeving sensibiliseren. Ten twee-
de heeft het project als doel om het medi-
sche en paramedische beleid te harmoni-
seren. Ten derde worden gestructureerde 
communicatietools geïntroduceerd om 
betrokken zorgactoren beter met elkaar 
te laten communiceren.
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3 VOORBEELDEN VAN INNOVATIES  
UIT DE ZORG PROEFTUINEN
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