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EDITORIAAL

Belangrijke dossiers  
op tafel

Drie belangrijke dossiers vullen groten-
deels deze Zorgwijzer. Eén uit de ouderen-
zorg, één uit de geestelijke gezondheids-
zorg en één uit de ziekenhuiswereld.  
Het toont alweer hoe in elke sector be-
langrijke evoluties aan de gang zijn, die 
onze aandacht en ondersteuning verdienen.

In de ouderenzorg belichten we de recente 
ontwikkelingen richting meer buurtzorg. 
De vermaatschappelijking van de zorg zet 
zich ook in de ouderenzorg door. Klein-
schalige initiatieven in het midden van de 
samenleving, een actieve betrokkenheid 
van de buurt, de dynamische rol die lokale 
dienstencentra op zich kunnen nemen:  
het zijn allemaal bemoedigende tekens 
aan de wand. Woonzorgcentra, lokale 
dienstencentra en dagverzorgings centra 
nemen hun verantwoordelijkheid op en 
stellen meer en meer hun ervaring en 
expertise ter beschikking in buurtgerichte 
netwerken. Die netwerken zijn drempel-
verlagend en komen tegemoet aan de 
noden, de wensen en de verwachtingen 
van de mensen.

Voor de woonzorgcentra betekent dit een 
hele uitdaging. Ze moeten zichzelf als 
het ware heruitvinden, zichzelf opnieuw 
posi tioneren. “Natuurlijk geeft dat on-
zekerheid”, getuigt directeur Dirk Doucet 
van wzc Sint-Margaretha. “Je stelt jezelf 
kwetsbaar op als je de dingen in vraag 
gaat stellen. Dat is geen comfortabel ge-

voel. Je moet de veilige haven verlaten. 
Dat vergt tijd en een cultuuromslag.” Maar 
steeds meer woonzorgcentra gaan de uit-
daging aan. Ze kijken vooruit, luisteren 
naar de noden en brengen het sociaal 
ondernemerschap in de praktijk.

Ook de ziekenhuizen zijn in volle trans-
formatie. 2018 is op diverse vlakken het 
jaar van de waarheid. Tegen dan moeten 
onder meer de nieuwe netwerken vorm 
krijgen en zijn ook de eerste stapjes aan-
gekondigd in de nieuwe ziekenhuisfinan-
ciering. In het kader hiervan wordt op dit 
moment volop gedebatteerd over de rol 
van de basis specialistische ziekenhuizen. 
Deze kleinere ziekenhuizen zullen in de 
toekomst een bijzondere rol spelen in de 
netwerken. Een rol waarin ze hun troeven 
als ziekenhuizen dicht bij de mensen en 
dicht bij de eerste lijn ten volle kunnen 
spelen. Hoe die rol en die opdrachten pre-
cies vorm krijgen, wordt dezer dagen in 
overleg met alle actoren besproken. Een 
cruciaal dossier om in het oog te houden.

Met de sector geestelijke gezondheidszorg 
zoomen we in op de functie psychosociale 
rehabilitatie. Of beter: het gebrek hieraan. 
Die functie maakt nochtans integraal en 
onlosmakelijk deel uit van de ontwikke-
lingen onder het befaamde artikel 107. 
Jammer genoeg stellen we vast dat dit 
aspect van de vermaatschappelijking van 
de zorg de voorbije jaren ondergesneeuwd 

bleef. Totaal ten onrechte. Zorgnet-Icuro 
neemt dan ook zijn verantwoordelijkheid 
op en brengt een cahier uit met een aantal 
duidelijke voorstellen en aanbevelingen. 
Een voorproefje alvast in deze Zorgwijzer.

Peter Degadt,
Gedelegeerd bestuurder
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Over een paar weken is het zover: dan 
gaan wij tijdens de internationale What 
Matters To You-dag op bezoek bij enkele 
voorzieningen die hun initiatieven heb-
ben ingestuurd. Nog niet gebeurd? Haast 
je dan vandaag nog naar de website  
www.whatmatterstoyou.be en vertel ons 
meer over dat extraatje in jouw voorziening.

Ook de WMTY-challenge is al volop aan 
de gang. Al heel wat mensen hebben 

WMTY: 6 juni nadert!

Wil je samen vooruit? Leer uit agressie-incidenten.
De “Agressie? Speel erop in!”-campagne 
behandelt vier aspecten van het levend 
maken en houden van een agressiebeleid. 
Dit voorjaar richt Icoba de spots op het 
thema opvolgen van agressie-incidenten 
met de slogan “Samen vooruit. Leer eruit.” 
Icoba staat voor Iedereen COmpetent in 
het Beheersen van Agressie en werd in 
2004 opgericht door de partners van het 
Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoe-
dings- en Huisvestingsinrichtingen.

Agressie richt schade aan en laat sporen 
na. Volg de nasleep van een incident goed 
op en trek lessen voor de toekomst. Hoe 
kunnen gelijkaardige incidenten vermeden 
of teruggeschroefd worden? En hoe bed je 
deze afspraken structureel in je agressie-
beleid? Daarvoor zijn afspraken nodig over:
• Wie volgt de agressie-incidenten op.  

Wie zijn sleutelfiguren? Hoe geraken 
de sleutelfiguren op de hoogte van een 
incident?

• Wat volgen deze sleutelfiguren precies 
op, waartoe en hoe?

• Wat koppelen ze terug naar de mede-
werkers? 

Icoba maakt het thema zichtbaar met 
een poster, sticker, brochure en gadget.  
De toolbox is aangevuld met praktische 
doe- en praatactiviteiten. Net als bij de 
vorige thema’s kan je intekenen op een 
reeks van tweewekelijkse elektronische 
weetjes en tips. Je kan ook gratis inschrij-
ven op de trefdag voor sleutelfiguren of 
op de jaaropleiding tot agressiecoach in 
samenwerking met Impuls vzw.

In mei 2017 krijgen alle organisaties uit 
de Vlaamse opvoedings- en huisvestings-
sector en de Vlaamse welzijns- en ge-
zondheidssector een sensibilisatiepakket.  
Ze kunnen het materiaal kosteloos bij-
bestellen. Organisaties uit andere secto-
ren kunnen het materiaal tegen betaling 
van port- en productiekosten verkrijgen. Al 
het materiaal is ook gratis te downloaden 
op www.agressiespeeleropin.be.

Deze voorziening behaalde een accreditatie.  
Proficiat aan alle medewerkers die  

dit samen realiseerden!
Behaalde accreditaties tussen 11/04 en 16/05

een challenge opgesteld en een selfie 
verspreid. Uiteraard zouden we het fijn 
vinden als zoveel mogelijk mensen in de 
zorgsector en daarbuiten deelnemen. Doe 
mee en geef aan wat jij in aanloop naar of 
op 6 juni wil doen om het concept kracht 
bij te zetten. Het sjabloon vind je op de 
website of kan je opvragen via:
wmty@zorgneticuro.be.
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De Zorglijn: één aanspreekpunt voor alle vragen  
over zorg in Vlaams-Brabant en Brussel

“Altijd lente na de winter” 
Kaartjes steken hart onder de riem

Heb je als professionele zorgverlener of 
als individuele persoon een zorgvraag 
waarvoor je niet juist weet tot wie je te 
wenden, dan kan je vanaf 2017 in Vlaams 
Brabant en Brussel een beroep doen op 
De Zorglijn. 

De Zorglijn is een initiatief van een aan-
tal grote partners uit het zorglandschap 
(CM Leuven en Brussel Sint-Michielsbond, 
Landelijke Thuiszorg, Familiehulp, Wit Gele 
Kruis Vlaams-Brabant, en Zorgnet-Icuro). 

In eerste instantie kan je bij de Zorglijn 
terecht voor alle vragen over zorg aan 
huis: gezinszorg, verpleging, oppashulp, 
hulpmiddelen… Maar ook wanneer het 
thuis niet meer gaat en er nood is aan 
tijdelijke of blijvende residentiële opvang 
van ouderen, chronisch zieken of perso-
nen met een beperking, kan de Zorglijn 
meezoeken naar een oplossing. 

Op één enkel nummer (078/153.400) 
kunnen inwoners van Vlaams-Brabant 
en Brussel 24 op 24u en 7 dagen op 7 
terecht voor informatie, deskundig advies 
en desgewenst rechtstreekse toeleiding 
naar de juiste zorgpartner (ook andere 
dan de projectpartners).

De Zorglijn wordt bemand door deskundigen 
die vertrekken van een goede beluistering 
en verheldering van de zorgvragen. De Zorg-
lijn is er voor iedereen: gebruikers, man-
telzorgers, vrijwilligers en professionelen. 

Bovendien blijft ook de rechtstreekse 
toegankelijkheid van elk van de partners 
gewaarborgd. Wie wel de weg kent, kan 
dus nog steeds terecht op de vertrouwde 
manier. De Zorglijn in Vlaams Brabant 
en Brussel vormt zo een extra en vooral 
ook heel eenvoudige toegang tot de zorg.

Meer info: www.zorglijn.be 

Met het project “Altijd lente na de winter” roept Brenda 
Froyen op om de lente op te sturen naar hen die het men-
taal zwaar hebben. Kunstenaars uit België en Nederland 
met een psychische kwetsbaarheid maar vooral met 
veel talent leverden werken aan rond het thema hoop. 

De kaartjes kunnen door ziekenhuizen worden besteld via 
besteldienst@wpg.be. Het zijn pakketten van 6 kaartjes  
(3 uit Nederland, 3 uit België). De pakketten kosten  
6 euro, maar bij een aankoop van 20 pakketten en meer 
krijg je 40% korting. Door deel te nemen aan dit project 
‘verbind’ je je ertoe om de 2 euro winst opnieuw in te 
zetten voor stigmadoorbrekende doelen. 

Dit project wordt gesteund door Te Gek?!, Samen sterk 
zonder Stigma, Astare, Psychosenet, Mental Health Eu-
rope en werd gefinancierd met geld van de Social Run.  
Organisaties vzw Kaos en The Living Museum zorgden 
voor creatief talent. 

Meer informatie: http://altijdlentenadewinter.eu
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STAFMEDEWERKER TOM BRAES VAN ZORGNET-ICURO

“Niemand kan buurtzorg  
in zijn eentje organiseren”

zetten, die ook investering vergt, lijkt ons 
op dit moment veeleer contraproductief.”

De lokale realiteit als  
vertrekpunt
“Een tweede werkgroep buigt zich over 
de lokale dienstencentra. Het concept van 
het lokaal dienstencentrum is vandaag 
sterk gekoppeld aan infrastructuur, aan 
bakstenen. Die koppeling moeten we los-
laten. Het aantal vierkante meter is niet 
prioritair, wel de functie die het lokaal 
dienstencentrum in de buurt vervult. Ook 
een aantal wettelijk verplichte opdrachten, 
op het gebied van vorming en informatie 
bijvoorbeeld, moet worden geëvalueerd. 
Meer vrijheid op dat vlak zou toelaten om 
beter in te spelen op de plaatselijke noden 

en behoeften. Een buurt met veel armoede 
heeft specifieke behoeften, waarop het 
lokaal dienstencentrum kan inspelen. In 
buurten waar er al een sterke sociale co-
hesie is, moet het lokaal dienstencentrum 
niet het voortouw nemen, maar kan het 
als partner aansluiten en een meerwaarde 
creëren. Vertrekken vanuit de realiteit, 
dat is het basisprincipe voor ons. Het 
moet bijvoorbeeld mogelijk zijn om in 
een gemeente een centraal lokaal dien-
stencentrum te hebben, met aanvullend 
een aantal satellieten over de gemeente 
verspreid, om dichter bij de mensen te 
staan en om de mensen te bereiken die je 
wil bereiken. Ook zij die doorgaans onder 
de radar blijven of tussen de mazen van 

het net glippen. Over hoe we dit kunnen 
realiseren, bestaan veel ideeën in de werk-
groep Lokaal Dienstencentrum. Vragen 
die telkens terugkeren zijn: wie doet wat 
en hoe integreren we een en ander met 
de introductie van een casemanager zoals 
de eerstelijnsconferentie die heeft voor-
gesteld? Duidelijk is in elk geval dat een 
pragmatische aanpak, waarbij de meest 
geschikte partners elkaar op het terrein 
vinden, aangewezen is.”

“Ook de rol van de gemeenten en de  
OCMW’s moet verder worden verhelderd. 
Wettelijk zijn zij aangewezen als plaat-
selijk regisseur van de zorg. Op zich is 
daar niets tegen. Alleen zien we dat de 
ene gemeente die opdracht meer ter harte 
neemt dan de andere. Bovendien staat 

het noodzakelijke langetermijnperspec-
tief dikwijls onder druk, omdat na elke 
verkiezing een andere coalitie aan het 
roer kan komen, die telkens weer eigen 
accenten wil leggen. Ook de aandacht voor 
diversiteit wordt niet door elke gemeente 
op dezelfde manier ingevuld.”

De buurt actief betrekken
“De woonzorgcentra, de lokale diensten-
centra en de dagverzorgingscentra kun-
nen een actieve, outreachende rol spelen 
in de buurtzorg. Dat gebeurt trouwens 
vandaag al her en der. Die samenwerking 
in buurtgerichte netwerken is drempel-
verlagend voor alle spelers in zorg en 

Terwijl op het terrein al heel veel din-
gen in beweging zijn, wordt ook op de 
kabinetten grondig nagedacht over hoe 
de ouderenzorg in de toekomst het best 
vorm krijgt. De thuiscontext en de buurt 
krijgen in elk geval een meer prominente 
plaats. Maar ook de woonzorgcentra, 
de dagverzorgingscentra en de lokale 
dienstencentra kunnen een cruciale 
rol spelen. “Wat vandaag bestaat aan 
informele zorg, moeten we koesteren 
en stimuleren, niet in structuren gieten 
of overnemen”, stelt stafmedewerker  
Tom Braes van Zorgnet-Icuro.

“De evolutie naar meer buurtgerichte zorg 
is al een tijdje bezig”, vertelt stafmede-
werker Tom Braes. “Het Kenniscentrum 
Woonzorg Brussel heeft hierover al een 
visie ontwikkeld en het verhaal past ook 
perfect in de vermaatschappelijking van 
de zorg van minister Jo Vandeurzen en 
zijn klemtoon op de eerstelijnszorg en de 
thuiszorg. In de schoot van het kabinet van 
minister Vandeurzen zijn nu twee werk-
groepen actief: een werkgroep Buurtzorg en 
een werkgroep Lokaal Dienstencentrum.”

“Voor Zorgnet-Icuro doet die opsplitsing 
wat artificieel aan: je kunt het ene niet 
los zien van het andere. Buurtzorg is een 
warm en nobel concept dat mensen dich-
ter bij elkaar wil brengen, dat mantelzorg 
een plaats geeft en dat de informele zorg 
stimuleert. Niemand die hier iets tegen 
kan hebben. Toch bestaat het gevaar dat 
dit concept de thuiszorg scherp tegenover 
de residentiële zorg plaatst. Terwijl onze 
visie juist ook residentiële voorzieningen, 
dagverzorgingscentra en lokale diensten-
centra betrekt in de buurtzorg. Je kunt 
buurtzorg niet als iets aparts beschouwen, 
naast de bestaande structuren. Integen-
deel, alle bestaande entiteiten moeten er 
hun plaats in vinden. Dat betekent dat die 
entiteiten zich anders moeten organiseren, 
meer vanuit de behoeften van de buurt, 
meer outreachend. Bijsturing is dus nodig. 
Maar een totaal nieuwe structuur op poten 

De ouderenzorg zoekt nieuwe organisatie modellen die 
aanleunen bij de ideeën van de vermaatschappelijking 
van de zorg. Buurtgerichte werking, een integrale be-
nadering, kleinschaligheid, normalisatie, ontschotting 
en oog voor de continuïteit van de zorg zijn sleutel-
begrippen. In dit dossier krijgen experten het woord en 
focussen we op enkele mooie praktijkvoorbeelden.
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DOSSIER BUURTGERICHTE EN GEÏNTEGREERDE ZORG

welzijn. Een lokaal dienstencentrum is 
bijvoorbeeld een plek waar mensen uit 
de buurt elkaar leren kennen, maar ook 
een plek waar je noden kan detecteren en 
systematisch en structureel kan opvolgen. 
Kampt iemand met eenzaamheid, dan kan 
de weg getoond worden naar het dagver-
zorgingscentrum. Is er iemand die zorg 
nodig heeft, dan kan die naar de thuiszorg 
worden geleid.”

“Hoe meer we erin slagen de buurt effec-
tief te betrekken, hoe sterker de buurtzorg 
wordt. Dat is niet evident om te realiseren. 
Vandaag zien we dat vooral zorgprofes-
sionals en -organisaties elkaar vinden in 
diverse werkgroepen, soms versterkt met 
iemand van een organisatie als OKRA. 

Maar de buurtbewoners en de mantel-
zorgers ontbreken vooralsnog. Hoe kun-
nen we die mensen meer betrekken? We 
moeten er ook over waken dat we niet 
te veel gaan formaliseren. Wat vandaag 
bestaat aan informele zorg, moeten we 
koesteren en stimuleren, niet in struc-
turen gieten of overnemen. Ja, dat risico 
bestaat, met de beste bedoelingen trou-
wens. Maar onze taak als formele zorg-
aanbieders is de informele zorg faciliteren, 
niet altijd willen claimen.”

“Tegen de zomer willen beide werkgroe-
pen een tekst klaar hebben. Dat is ambi-
tieus, want er moet semantisch nog heel 
wat worden verhelderd. Wat bedoelen we 
met buurzorg? Welke plaats krijgen pre-
ventie en gezondheidspromotie hierin? 
Hoe maken we dat concreet? Je merkt 
heel wat goede wil bij alle partners en de 
tegenstellingen zijn zeker overbrugbaar, 
maar we moeten op één lijn komen. Ook 
met de gemeenten en de OCMW’s, die 
een cruciale rol hebben. Buurtzorg kan 
echter niemand in zijn eentje organiseren, 
daarvoor heb je alle betrokkenen en alle 
actoren nodig.”

7   |   mei 2017
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DIRECTEUR DIRK DOUCET VAN WZC SINT-MARGARETHA (ZUSTERS VAN BERLAAR) IN HOLSBEEK

“Wij willen niet  
aan de zijlijn afwachten”

Dirk Doucet: “Een blauwdruk voor de ontwikkeling van een lokaal 
netwerk is onmogelijk.”

Directeur Dirk Doucet van wzc Sint- 
Margaretha (Zusters van Berlaar) in 
Holsbeek neemt deel aan de werkgroep 
Buurtzorg van het kabinet van Vlaams 
minister Jo Vandeurzen. In zijn eigen 
dorp Holsbeek is hij alvast begonnen 
met de realisatie van buurtgerichte zorg.  
“Beter de koe bij de hoorns vatten dan aan 
de zijlijn af te wachten”, luidt zijn credo. 

“Wzc Sint-Margaretha is altijd een open 
huis geweest”, vertelt Dirk Doucet. “Het 
verenigingsleven van het dorp organiseert 
hier activiteiten, de kinderen van de buurt-
school zijn hier kind aan huis, de buren 
komen naar onze eucharistieviering, we 
organiseren geregeld informatieverga-
deringen voor bewoners én externen, we 
bieden plaats aan tentoonstellingen van 
de cultuurraad en de historische kring, 
we zijn het verdeelpunt van het lokaal 
voedselteam enzovoort. Gastvrijheid staat 
sinds mensenheugenis hoog aangeschre-
ven in onze visie en dat gevoel leeft heel 
sterk. Ons woonzorgcentrum ligt in het 
centrum van het dorp en we organiseren 
bijvoorbeeld ook een sociaal restaurant 
waar 30 tot 40 mensen uit de buurt we-
kelijks gebruik van maken. Maar nu willen 
we nog een stap verder gaan.”

“Aanleiding zijn de ontwikkelingen in de 
maatschappij en in de zorg. De overheid 
stimuleert het sociaal ondernemerschap 
en dat biedt nieuwe kansen. De vraag naar 
zorg voor een steeds ouder wordende be-
volking is groot. We kunnen die noden 
beantwoorden, maar dan moeten we onze 
veilige havens durven te verlaten.”

“De rode draad in ons verhaal is de ge-
integreerde zorgverlening in de eerste 
lijn, waar ook de woonzorgcentra, de 
dagverzorgingscentra, de centra voor 
kortverblijf, de assistentiewoningen en de 
lokale diensten centra deel van uitmaken.  

zorgwijzer   |   8
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Wij schrijven ons in het befaamde cirkel-
model van de Wereldgezondheidsorga-
nisatie in. Dat model stelt de zorgvrager 
centraal, met rond hem een eerste cirkel 
van mantelzorg in de familie. Daarna vol-
gen de buren, vrienden en vrijwilligers die 
informele zorg en ondersteuning kunnen 
aanbieden. Pas als die informele zorg niet 
volstaat of ondersteuning nodig is, komt de 
eerste lijn in actie met professionele zorg-
aanbieders die bij voorkeur de mensen in 
hun eigen, vertrouwde omgeving helpen. 
Dat model kan prima werken, op voor-
waarde dat wij onze organisatiemodellen 
hierop afstemmen en de nodige flexibili-
teit aan de dag leggen om daadwerkelijk 
vanuit de nood aan zorg en ondersteuning 
te vertrekken. Meer flexibiliteit bieden is 
nooit gemakkelijk, maar we hebben twee 
keuzen om te reageren op de maatschap-
pelijke ontwikkelingen: ofwel gaan we in 
een hoek zitten te kniezen, ofwel vatten 
we de koe bij de hoorns.”

Initiatief nemen
“De continuïteit in de zorgverlening en 
de integrale aanpak houden per definitie 
in dat je de zorg niet langer kunt aanbie-
den vanuit één discipline of organisatie. 
We moeten inzetten op netwerking. Niet 
alleen tussen professionelen, maar ook 
met de cliënt en zijn omgeving. Bovendien 
vraagt niet alleen de individuele cliënt 
onze aandacht, maar de hele buurt en de 
bevolking. We moeten streven naar een 
verbetering van de gezondheidstoestand 
door goede preventie, lage drempels, goe-
de informatie en brede toegankelijkheid.”

“In principe is het de verantwoordelijkheid 
van het lokaal bestuur om ervoor te zorgen 
dat de samenwerkingsverbanden worden 
gerealiseerd. Maar als zorgvoorziening 
willen wij niet aan de zijlijn staan afwach-
ten. Veel woonzorgcentra van Zorgnet -
Icuro nemen vandaag al proactief initiatief. 

Netwerken komen het best tot stand vanuit 
de basis, vanuit de organisaties zelf. Ik 
ben ervan overtuigd dat we met partners 
in een netwerk meer kunnen realiseren 
dan alleen. Natuurlijk zijn er bijkomende 
middelen nodig, en daar blijven we bij de 
overheid op aandringen. Maar ondertussen 
kunnen we er via samenwerkingsverban-
den wel naar streven om de bestaande 
middelen beter in te zetten en meerwaarde 
te creëren. Het vertrekpunt daarvoor is 
telkens de lokale realiteit. Antwerpen-stad 
is een andere realiteit dan Holsbeek-dorp. 
Een blauwdruk voor de ontwikkeling van 
een lokaal netwerk is dan ook niet moge-
lijk. Dat is net het wezen van buurtzorg: 
vertrekken vanuit de eigenheid en de re-
aliteit van de buurt, niet vanuit een vooraf 
bepaald concept.”

Interne ontschotting
“Het is belangrijk om die ‘nieuwe’ manier 
van organiseren van binnenuit vorm te 
geven. In wzc Sint-Margaretha zijn we 
bijvoorbeeld eerst gaan kijken hoe we de 
interne schotten en muurtjes konden slo-
pen. De muren tussen het lokaal diensten-
centrum, het dagverzorgingscentrum, 
het kortverblijf en het woonzorgcentrum 
zijn dikwijls het gevolg van wetten en  
reglementen van de overheid, maar vaak 
ook van onze eigen organisatiegerichte 
logica. Wat we moeten proberen is net het 
omgekeerde: niet organisatiegericht maar 
vraaggericht denken, met de vragen, de 
noden en de behoeften van de cliënt als 
vertrekpunt. Dat is niet evident. Het bete-
kent vaak dat we onze eigen veiligheden 
moeten opgeven. Hoe vaak werken we 
niet op een bepaalde manier ‘omdat we 
het altijd zo gedaan hebben’. Die mantra 
moeten we loslaten.”

“Natuurlijk geeft dat onzekerheid. Je stelt 
jezelf kwetsbaar op als je de dingen in 
vraag gaat stellen. Dat is geen comfor-

tabel gevoel. Je moet dus inderdaad die 
veilige haven verlaten. Dat vergt tijd en 
een cultuuromslag. Eenmaal je als di-
rectie en Raad van Bestuur de klik hebt 
gemaakt, moet je nog je medewerkers 
zien mee te krijgen in dat verhaal. Dat 
vergt goede informatie, communicatie 
en coaching. Dat kan je enkel doen door 
je medewerkers veel meer te betrekken. 
Net zoals cliënten meer moeten worden 
betrokken, moeten we ook onze mede-
werkers actief betrekken. Dat gaat niet 
van de ene dag op de andere, maar het 
is een proces dat we moeten aanvatten. 
Organisaties moeten hun hr-beleid daarop 
afstemmen. Uiteindelijk trek je als organi-
satie de mensen aan die zich goed voelen 
in een werkomgeving.”

“Goede communicatie is daarvoor nood-
zakelijk. Ook digitaal. We moeten funda-
mentele keuzes durven te maken. Hoe 
gebruik je je eigen digitaal dossier?  
Op welke wijze implementeer je de BelRAI? 
Op welke manier wissel je via het e-Health 
platform gegevens uit met je partners? 
Hoe geef je inzage van het dossier voor de 
bewoner en/of vertegenwoordiger? Maar 
ook de mondelinge communicatie wint 
aan belang. Niet enkel onderling, maar 
ook met de cliënt, de familie, de buurt en-
zovoort. Ook medewerkers van diverse 
organisaties ontmoeten elkaar rond de 
cliënt, vaak in zijn thuissituatie, en moe-
ten uit de cocon van de eigen voorziening 
kunnen treden.”

Buitenmuren slopen
“We slopen niet alleen de muurtjes in ons 
eigen huis, maar ook daarbuiten. Samen 
met het lokaal bestuur en diverse zorg- 
en welzijnspartners in Holsbeek sluiten 
we samenwerkingsverbanden en denken 
we na hoe we alles concreet vorm kunnen 
geven. In het cirkelmodel is een belangrijke 
rol weggelegd voor de omgeving van de 

“Net zoals cliënten meer moeten worden  
betrokken, moeten we ook onze medewerkers 
actief betrekken. Dat gaat niet van de ene dag 
op de andere, maar het is een proces dat we 
moeten aanvatten.”
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“De continuïteit in de zorgver lening  
en de integrale aanpak houden per 
definitie in dat je de zorg niet langer  
kunt aanbieden vanuit één discipline  
of organisatie. We moeten inzetten  
op netwerking.”

persoon met een ervaren zorg- of wel-
zijnsnood. De werkgroep Buurtzorg van het 
kabinet van minister Jo Vandeurzen heeft 
het over twee niet te verwarren begrippen: 
zorgzame buurten en buurtgerichte zorg. 
Een zorgzame buurt biedt het bredere 
kader voor de leefbaarheid van de buurt, 
met aandacht voor wonen, infrastructuur, 
voorzieningen, toegankelijkheid, mobili-
teit enzovoort. Buurtgerichte zorg daar-
entegen is het organisatiemodel van zorg 
en ondersteuning binnen een zorgzame 
buurt. Hier ligt de focus op kwetsbaarheid 
en nabijheid. Met ons dienstencentrum  
De Sprankel proberen we hier een rol op 
te nemen.”

“Dat is geen evidentie, want de gemeente 
Holsbeek bestaat uit vijf dorpskernen. Het 
dienstencentrum als buurtcentrum geldt 
dus maar voor een vijfde van Holsbeek. 
Daarom werken we samen met de ge-
meente en het OCMW aan een model dat 
vertrekt van het bestaande sociale netwerk 
van elke dorpskern. De lokale actoren zijn 
dikwijls het plaatselijk verenigingsleven. 
Maar jammer genoeg vallen er toch altijd 
mensen uit de boot. We moeten dus op 
zoek gaan naar de lacunes in de verschil-
lende dorpskernen. Het BAS-onderzoek 
kan hiervoor een leidraad zijn. BAS staat 
voor Belgian Aging Studies, een initiatief 
van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), 
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dat in veel gemeenten onderzoek heeft 
gedaan naar de ‘ervaren nood’ van bewo-
ners, niet alleen op het gebied van zorg en 
ondersteuning trouwens. Het onderzoek 
verliep via bevragingen van ouderen door 
ouderen, met vragen over de leefbaarheid, 
het veiligheidsgevoel, de buurtvoorzie-
ningen, de betrokkenheid, het aanbod 
aan evenementen in de buurt enzovoort. 
Die gegevens zijn beschikbaar. Daar kun-
nen we dus verder op bouwen. Naast het 
BAS-onderzoek is er ook de input van de 
dorpsbewoners zelf, partners, het OCMW 
en de Welzijnsraad.”

“Het spreekt voor zich dat het lokaal dien-
stencentrum De Sprankel niet alle noden 
alleen kan invullen. Maar in samenspraak 
met de lokale overheid en het verenigings-
leven kunnen we in iedere dorpskern be-
paalde accenten leggen. Het lokaal dien-
stencentrum fungeert zo als een hefboom 
voor de buurtwerking. In elk van de vijf 
dorpskernen willen we aanwezig zijn. Zo 
hopen we van ons huis een echt buurt-
centrum te maken, dat helpt om mensen 
zo lang mogelijk in hun vertrouwde huis 
te laten wonen. Als dat niet meer op een 
kwaliteitsvolle manier lukt, dan komen 
de mensen hier wonen en maken we van 
ons woonzorgcentrum een huis waar de 
buurt thuis is.”
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Directeur Dirk Van Herpe van wzc Den Olm in Bonheiden is sinds 
twee jaar voorzitter van het Netwerk Kleinschalig Genormali-
seerd Wonen (KGW). De voorzieningen die deel uitmaken van 
dat netwerk organiseren de zorg voor mensen met dementie 
volgens vijf principes die de ‘normalisatie’ in de hand werken. 
“Wij respecteren zoveel mogelijk de autonomie van elke bewo-
ner. Maar ook geborgenheid is belangrijk”, stelt Dirk Van Herpe.

“Toen ik voorzitter werd, wou ik onze drijfveren en uitgangspun-
ten opnieuw helder krijgen. Daarom hebben we een ‘reiswijzer’ 
opgesteld voor al wie interesse heeft in KGW voor personen 
met dementie. Naast KGW, dat uitgaat van 8 tot 16 bewoners 
per wooneenheid, zijn er immers tal van andere kleinschalige 
initiatieven. Specifiek aan onze benadering is de visie op zorg en 
welzijn die ook oog heeft voor het bouwkundige en architecturale, 
voor de buurtgerichtheid en de sociale aspecten. We werken met 
vijf principes vanuit de aandacht voor ‘normalisatie’.”

Integratie en participatie
“Een eerste werkingsprincipe is de integratie en de participatie 
van de bewoner. Dat begint met heel open en breed te luisteren 
naar de noden van de cliënt zelf. In het geval van iemand met 
dementie horen daar ook de familie en de mantelzorgers bij. 
Wij beschouwen dementie overigens als een groeimodel, niet 
als een deficit model. Dat betekent dat we vertrekken vanuit de 
mogelijkheden van elk individu, niet vanuit de beperkingen, en 
dat we de maat en het ritme van de bewoner volgen. We denken 
niet vanuit de organisatie, maar vanuit de cliënt. Logisch toch? 
In de praktijk is dat niet altijd even gemakkelijk.”

“Het hoort tot de cultuur van een huis hoe er wordt omgegaan 
met vragen van een bewoner. Neem nu iets simpels als opstaan 
en ontbijten. We willen iedere bewoner de kans geven om zelf te 
kiezen wanneer hij opstaat voor een ontbijt. Maar de realiteit zorgt 
voor praktische grenzen. Daarom werken wij zoals in een hotel: 
bewoners kunnen ontbijten tussen 8.00 en 10.00 uur. En als mensen 
zich ziek voelen of ervoor kiezen om tot 11.00 uur te slapen, dan 
kan dat ook. Een ander belangrijk aspect is het respect van de regie 
over het eigen leven. Zodra mensen zorgafhankelijk worden en de 
autonomie over hun lichaam verliezen, hebben we als zorgverleners 
de neiging om tussen te komen en over te nemen. We doen dat 
vaak zonder daar verder vragen bij te stellen. Toch moeten we dat 
doen. Door de bewoner expliciet te vragen hoe hij de verzorging ‘s 
morgens wenst, laat je hem de regie houden. Het lijkt iets kleins, 
maar het maakt een wereld van verschil. We moeten ook onze 
routines los durven te laten. Natuurlijk is het goed als we alle 
bewoners in de voormiddag kunnen verzorgen. Maar misschien 
kan het klein toilet ’s morgens gebeuren en kan de bewoner in de 

“Onze medewerkers 
luisteren naar  
176 directeurs”

NETWERK KLEINSCHALIG GENORMALISEERD WONEN

Dirk Van Herpe
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ook in de zorg en er zijn tal van formele 
en informele contacten.”

“Voor veel mensen ben ik de ‘directeur’ 
van Den Olm, maar ik zeg wel eens aan 
onze medewerkers dat zij 176 directeurs 
hebben: het zijn de bewoners naar wie 
ze moeten luisteren. Ook hier weer zijn 
de kleine aandachtspunten belangrijk. 
Medewerkers moeten niet alleen aan-
kloppen voor ze een kamer binnengaan, 
ze moeten ook het antwoord afwachten 
en de toestemming krijgen om binnen te 
komen. Dat is pas respect voor de privacy.”

Kwaliteit van leven 
“Het derde principe is de kwaliteit van 
leven. Ook hier geldt dat de cliënt aan het 
roer staat. Niet wij beslissen wat kwaliteit 
van leven voor hem is, neen, dat bepaalt 
hij zelf. Dat is zo voor wie beginnend wordt 
geconfronteerd met dementie tot en met 
voor wie palliatieve zorg krijgt. Wij gaan 
mee met het traject van de individuele be-
woner. Niet onze normen en wensen staan 
centraal, noch die van de familie, maar 
in de eerste plaats die van de cliënt zelf. 
Wij proberen altijd de meest kwetsbare te 
beschermen. Als ik van een familielid de 
vraag krijg hoe wij tegenover euthanasie 
staan, antwoord ik dat dat niet de juiste 
vraag is: wat de cliënt wil, telt. Het is al-
tijd een heel individueel verhaal, zonder 
vooringenomenheid of vooroordelen. Ook 
dit derde principe kan je eigenlijk maar 
realiseren in een kleinschalige omgeving: 
je moet de bewoner echt goed kennen om 
zorg op maat te kunnen bieden.”

Kwaliteit van relaties
“Kwaliteit van relaties is het vierde prin-
cipe. Sociale contacten zijn ontzettend 
belangrijk in elk stadium van de ziekte. 
Dankzij de voortdurende aandacht voor 
presentie van de medewerkers, vrijwilli-

namiddag in bad? Dat geeft meer ruimte 
voor de bewoner om zelf te kiezen en te 
beslissen, weg van het paternalisme. Dit 
zorgt trouwens ook voor minder stress en 
werkdruk tijdens de ochtend uren, waardoor 
de zorg rustiger en op het tempo van de 
bewoner kan verlopen.”

“Zo zijn er duizend kleine en grote vragen. 
We moeten luisteren naar wat iemand 
belangrijk vindt en zo weinig mogelijk 
overnemen. Dat moet in het hoofd van de 
directie, de staf en de leidinggevenden 
ingebakken zitten, maar evenzeer in dat 
van elke medewerker. Ons model is een 
sociaal-agogisch model van wonen met 
zorg. Door het wonen veel aandacht te ge-
ven en de zorg met maximale inspraak van 
de bewoner te verlenen, verhogen we de 
kwaliteit en het welzijn voor de bewoner. 
Het is een uitdaging om die cultuur elke dag 
waar te maken. Het is ook een ethisch aan-
dachtspunt. Zo had een team onlangs een 
discussie over wat wij intussen de ‘ethiek 
van de puree’ hebben genoemd. Wat als 
een bewoner alleen puree wil eten en geen 
groenten? Sommige zorgverleners zullen 
toch proberen de bewoner te overhalen ook 
vis en groenten te nemen. Anderen zullen 
de keuze van de bewoner respecteren. Zorg 
op maat gaat trouwens veel gemakkelij-
ker in een kleinschalige omgeving. In een 
leefgroep met 8 of 16 bewoners kennen de 
zorgmedewerkers elke bewoner door en 
door en dan lukt het beter om de principes 
van normalisatie te respecteren.”

Zorg op maat
“Het tweede werkingsprincipe van KGW 
is zorg op maat. Dat houdt in dat je oog 
hebt voor de mens achter de bewoner, 
voor zijn levensgeschiedenis, zijn inte-
resses, voor wat hij kan en wil. En daar 
moet je je zorg en ondersteuning dan op 
afstemmen. Luisteren naar elke individue-
le cliënt, heeft bijvoorbeeld een impact op 
de activiteiten die je organiseert. Elke be-
woner heeft zijn eigen hobby’s en interes-
ses. Dat zie je aan het aantal ateliers dat 
we aanbieden: kaarsen maken, tekenen, 
schilderen,… We sluiten zo goed mogelijk 
aan bij vroegere of actuele interesses van 
bewoners. Voor elke vraag proberen we 
een aanbod te ontwikkelen. Ook hier is 
de uitdaging om in nauwe samenwerking 
met mantelzorgers en vrijwilligers steeds 
opnieuw de bewoner centraal te stellen 
en ons aanbod en werkwijze hierop af te 
stemmen. Mantelzorgers participeren 

“Niet onze normen en wensen staan 
centraal, noch die van de familie, 
maar in de eerste plaats die van de 
cliënt zelf. Wij proberen altijd de 
meest kwetsbare te beschermen.”

gers, familie en mantelzorgers zijn er veel 
sociale contacten in KGW. Dat is een ab-
solute meerwaarde voor de bewoner met 
dementie. Door de rust en de presentie in 
een kleine unit ontstaan er zinvolle kwa-
litatieve relaties, zowel bij de maaltijden 
als bij andere momenten tijdens de dag. 
En net zoals thuis zijn bewoners ook af en 
toe eens alleen in een leefruimte, maar op 
korte afstand steeds omringd. Door deze 
manier van familieparticipatie ontstaat er 
lotgenotencontact, dat voor familieleden 
waardevol en ondersteunend kan zijn.”

Tussen autonomie en gebor-
genheid
“Het vijfde principe, ten slotte, heet ‘tussen 
autonomie en geborgenheid’. Wij respecte-
ren zoveel mogelijk de autonomie van elke 
bewoner. Vrijheidsbeperkende maatrege-
len worden maar zelden toegepast en nooit 
als ‘gemakkelijkheidsoplossing’. Zolang 
mensen het kunnen, beleggen ze zelf hun 
boterham en scheppen ze zelf hun eten 
op. Maar ook geborgenheid is belangrijk.  
Dementie is een evoluerende ziekte. Als 
het niet meer alleen gaat, dan bieden wij 
een veilig kader, een kader van geborgen-
heid. Soms moeten we volledig overnemen 
en is autonomie niet meer mogelijk, al 
blijft de regie over de beslissingen zo lang 
en zo veel mogelijk bij de cliënt.”

“Kleinschalig genormaliseerd wonen be-
staat al enige tijd, maar verdient vandaag 
een nieuwe impuls. De kern is dat we kij-
ken en luisteren naar de persoon achter 
de bewoner. De bewoners van morgen 
zullen meer nog dan die van vandaag op 
hun onafhankelijkheid en hun autonomie 
staan. Zij stellen andere eisen en komen 
met andere verwachtingen naar het woon-
zorgcentrum. Mensen worden mondiger, 
ook in het woonzorgcentrum. De regie over 
het eigen leven wordt voor de komende 
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Netwerk Kleinschalig  
Genormaliseerd Wonen

Het Netwerk Kleinschalig Genormaliseerd Wonen (KGW) bestaat een tiental 
jaar. Vandaag telt het 17 voorzieningen. Bijkomende initiatieven starten op 
en kunnen mogelijks later aansluiten. Het netwerk wordt wetenschappelijk 
ondersteund door LUCAS (KU Leuven) en door het Expertise centrum De-
mentie Vlaanderen.

Op vraag van het kabinet WVG werkt het Netwerk KGW mee aan een project 
om good practices aan te leveren voor een integraal referentiekader kwa-
liteit van zorg, wonen en leven voor mensen met dementie. Dat gebeurt in 
samenwerking met het Expertisecentrum Dementie.

Daarnaast werd het Netwerk KGW gecontacteerd in het kader van PREZO 
Woonzorg om input te geven voor een verdiepingsmodule dementie en de 
uitwerking van een kwaliteitslabel KGW.

“De kracht van het Netwerk KGW is dat we onze visie daadwerkelijk in de 
praktijk hebben gebracht. Drie pijlers zijn belangrijk in onze werking. Die 
versterken elkaar in een formule van vermenigvuldiging: visie x organisatie 
x architectuur. Als één van deze elementen nul is, dan is het resul taat au-
tomatisch ook nul. Je hebt ze alle drie nodig voor KGW.”

“Wij laten onze eigen voorzieningen trouwens zelf ook geregeld screenen. 
We visiteren elkaar en houden elkaars werking kritisch tegen het daglicht. 
Want uiteindelijk moet onze visie op de werkvloer worden gerealiseerd. Ook 
andere organisaties kunnen trouwens van onze expertise gebruikmaken”, 
besluit Dirk Van Herpe.

Huidige leden van het Netwerk KGW: 
De Weister (Aalbeke); Regina Coeli (Brugge); Sint-Anna (Bulskamp); Het Gulle 
Heem (Gullegem); De Korenbloem (Kortrijk); Lichtendal (Kortrijk); Zorggroep 
H. Hart (Kortrijk); Morgenster (Sijsele-Damme); Den Olm (Bonheiden); Hof van 
Arenberg (Duffel); De Bijster (Essen); Huis Perrekes (Geel); Ten Kerselaere 
(Heist op den Berg); Ambroos (Hofstade); De Wingerd (Leuven); Floordam 
(Melsbroek); Meeren (Neerijse).

Meer informatie bij:
dirk.van.herpe@denolm.be.

generatie een nog belangrijker aandachts-
punt. Samen in een kring zitten en zingen? 
Dat zal niet meer zo evident zijn, lijkt me. 
We zullen creatiever uit de hoek moeten 
komen en beter inspelen op de wensen 
van de mensen. Investeren in een goede 
visie, organisatie en architectuur biedt 
groeikansen en uitdagingen om het huidig 
woonzorgcentrum met wooneenheden 
voor 30 bewoners om te vormen. Verande-
ring en out-of-the-box denken biedt ruimte 
voor innovatie en kwaliteitsverbeteringen.”

Waarom worden de principes van KGW 
eigenlijk alleen voor mensen met dementie 
naar voren geschoven, willen we tot slot 
graag weten. Dirk Van Herpe: “Je hebt een 
punt: die basisprincipes zijn in alle zorg-
contexten belangrijk. Maar wij focussen 
op de meest kwetsbare groep: mensen 
die erg zorgafhankelijk zijn maar toch ook 
autonomie, kwaliteit van leven en de re-
gie over hun leven nastreven. Bovendien 
verwacht ik een evolutie waarbij mensen 
met een fysieke zorgafhankelijkheid ande-
re woonvormen gaan zoeken. Zij kunnen 
vaak langer thuis blijven wonen met de 
nodige omkadering. De persoonsvolgende 
financiering die er naar verluidt tegen 2020 
aankomt, zal die evolutie nog versterken. 
Mensen zullen gemakkelijker iemand be-
talen om thuis voor hen te zorgen. Je kunt 
fysiek afhankelijke mensen ook gemak-
kelijker even alleen laten, bijvoorbeeld 
met een oproepsysteem. Bij mensen met 
dementie ligt dat moeilijker. Het is een 
aparte doelgroep, voor wie aanwezigheid 
en continue afstemming en begeleiding 
zoveel rust brengen. En wat je voor de 
meest kwetsbare ouderen doet, is auto-
matisch van toepassing is voor andere 
doelgroepen.”



Op de site Mariahuis in Gavere ontwikkel-
de zich de voorbije jaren een breed aanbod 
transmurale zorg. Gedelegeerd bestuur-
der Luc Tanghe van WZC Mariahuis gelooft 
in samenwerking en netwerking. “De we-
reld is veranderd. Je kunt niet meer in je 
eentje oplossingen aanbrengen voor de 
complexe zorgnoden.”

“Toen ons woonzorgcentrum nood had aan 
nieuwe infrastructuur, hebben we in onze 
tuin een nieuwbouw gezet. Die nieuwbouw 
is een apart gebouw met een ander adres, 
omdat de toegang in een andere straat 
ligt. Drie jaar geleden vond de verhuis 
naar de nieuwbouw plaats.”

“Het oude gebouw hebben we deels af-
gebroken, maar zowat twee vijfde bleek 
nog dienst te kunnen doen. Dat heeft ons 
aan het denken gezet. Sowieso huisde 
daar nog altijd het dagverzorgingscentrum 
met zeven erkende plaatsen. Bovendien 
leek de vermaatschappelijking van de zorg 
een aantal opportuniteiten te bieden. De 
evolutie van de ouderenzorg naar trans-
murale en extramurale netwerken van 
zorg vergt creativiteit. Daarom hebben we 
toen de gemeente en alle verenigingen 
aangeschreven, maar veel respons kregen 
we niet. We hebben dan maar zelf het heft 
in handen genomen om te anticiperen op 
de toekomst.”

“Het eerste initiatief was de opening van een 
lokaal dienstencentrum op de benedenver-
dieping van het vroegere woonzorgcentrum. 
‘De Oever’ is sinds kort erkend en huist in 
de oude en ontwijde kapel, de polyvalente 
zaal en enkele aanpalende ruimtes.”

“Verder wilden we op de bovenverdieping in 
overleg met en op initiatief van de sociale 
huisvestingsmaatschappij De Volkshaard 
aanleunflats bouwen voor mensen die het 
sociaal moeilijker hebben. Die werken 
gaan in 2018 of 2019 van start. In tussentijd 
zouden de bovenverdiepingen ongebruikt 
blijven. Tot plots onze collega’s van De 
Zonnehoeve aanklopten. Die voorziening 
voor mensen met een beperking is een 

GEDELEGEERD BESTUURDER LUC TANGHE OVER DE SITE MARIAHUIS GAVERE

“Opportuniteiten zien  
en ze vastpakken”

nieuwbouw aan het zetten, maar zocht 
een tijdelijk onderkomen. We vonden een 
vergelijk en De Zonnehoeve nam zijn intrek 
op de tweede, derde en vierde verdieping. 
Als de bouwwerken voor de aanleunflats 
beginnen, is de nieuwbouw van De Zonne-
hoeve klaar. We zijn ondertussen al een 
hele tijd goede buren. De cliënten van De 
Zonnehoeve organiseren af en toe een ten-
toonstelling in het lokaal dienstencentrum 
en er zijn goede contacten. De ontschotting 
in de praktijk gebracht.”

Win-winsituaties
“En daar bleef het niet bij. Ook het OCMW 
klopte op een dag bij ons aan, op zoek naar 
een locatie voor kinderopvang ‘De Zeester’. 
Ook die hebben we met plezier onderdak 
aangeboden. De Zeester opent ’s morgens 
vroeg, wat een win-winsituatie is voor onze 
medewerkers met peuters. Zij hebben nu 
kinderopvang vlakbij hun werk.”

“Het enige wat we toen nog wilden, wa-
ren assistentiewoningen. Maar de ruimte 
daarvoor ontbrak. Tot de school naast ons 
plots vrijkwam. We hebben geen minuut 
getwijfeld. Bouwpromotor De Zilvertorens 
kwam met een goed voorstel tot samen-
werking: zij zorgen voor de infrastruc-
tuur, wij voor het beheer. De nabijheid 
van het woonzorgcentrum is een troef, 
maar dat het aparte gebouwen zijn, met 
een eigen adres en een eigen toegang, 
is evenzeer mooi meegenomen. Op die 
manier hebben we in enkele jaren tijd een 
ruim aanbod aan trans- en extramurale 
zorg georganiseerd in het oude gebouw 
van ons woonzorgcentrum.”

“Wij zijn overigens van plan om nog initia-
tieven te nemen. Met de gemeente Gavere 
willen we de buurtzorg en de locoregionale 
werking uitbouwen. We merken dat de 
samenwerking met partners goed lukt. 
Natuurlijk is er soms wat scepsis, maar 
die vervliegt snel als de samenwerking 
concreet wordt. En de uitdagingen blij-
ven groot. De Oever trekt bijvoorbeeld een 
brede doelgroep aan. Wij hadden vooral 

senioren op het oog, maar we bereiken 
ook een ander publiek: mensen met een 
psychische kwetsbaarheid, mensen die het 
sociaal moeilijk hebben enzovoort. Dankzij 
De Oever kunnen we oplossingen bieden 
voor mensen die oorspronkelijk niet tot 
onze doelgroep behoorden. Dat is toch 
mooi! Het lokaal dienstencentrum vervult 
op die manier een echte rol in de zorgzame 
buurt die we willen ontwikkelen.”

“Ook de assistentiewoningen en de aan-
leunflats doen er hun voordeel mee. De 
mogelijkheden en het aanbod in De Oever 
zijn ook voor die mensen een meerwaar-
de. Zo zien we alle puzzelstukken mooi in 
elkaar vallen. Ook andere actoren vinden 
ons. De zelfhulpgroep van de Alzheimerliga 
komt informatiesessies voor een familie-
groep organiseren, de mutualiteit verzorgt 
hier sessies, de thuiszorg is aanwezig… 
Dat zorgt ervoor dat we de expertise en 
de ervaring van onze mensen in het woon-
zorgcentrum optimaal kunnen delen. Zo 
houden onze maatschappelijk werker, de 
referenten dementie, palliatieve zorg en 
vroegtijdige zorgplanning elk een zitdag in 
het lokaal dienstencentrum, waar mensen 
met vragen terechtkunnen.”

De wereld is veranderd
“Wij zijn gaandeweg in dat verhaal gegle-
den”, geeft Luc Tanghe toe. “En we hadden 
het geluk over een vrijstaand gebouw te 
beschikken. Tegelijk komt het erop aan 
om de opportuniteiten te zien en ze vast 
te pakken. Woonzorgcentra zijn lang eilan-
den geweest. Ook ik leefde met het idee 
‘we lossen het wel op’. Maar de wereld is 
veranderd. Je kunt niet meer in je eentje 
oplossingen aanbrengen voor de com-
plexe zorgnoden. Het louter aanbieden 
van residentiële zorg volstaat niet langer. 
Beter dan een afwachtende houding aan te 
nemen, is anticiperen op de veranderingen 
en zelf het initiatief nemen.”

“Partners zoeken is nooit evident. Elk 
heeft zijn eigen belangen. Maar als je erin 
slaagt de zorgvrager centraal te stellen en 
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Luc Tanghe: “Partners zoeken is nooit evident. Elk heeft zijn eigen belangen. 
Maar als je erin slaagt de zorgvrager met zijn noden en behoeften echt cen-
traal te stellen én ook een gezonde financiële regeling te treffen, dan vinden 
partners elkaar soms sneller dan gedacht.”

een gezonde financiële regeling te treffen, 
dan vinden partners elkaar sneller dan 
gedacht. Goede afspraken maken goede 
vrienden. Elke organisatie heeft zijn eigen 
cultuur en gewoontes. Maar op het terrein 
vinden we elkaar.”

“Ook voor de medewerkers is de overgang 
geen schok. Dat ze hun expertise nu ook 
in andere contexten kunnen inzetten, is 
een meerwaarde. Zo heeft een zorgkun-
dige die goed kon omgaan met mensen 
met dementie nu de kans gekregen om 
een groep mantelzorgers voor Alzheimer-
patiënten te begeleiden. Zij is daar erg 
dankbaar voor. Maar in het woonzorg-
centrum blijft de focus op residentiële 
zorg liggen. De directie en de staf zien 
het bredere plaatje en we informeren de 
medewerkers over de ontwikkelingen, 
maar dat verloopt zo geleidelijk dat het 
niet bruuskeert.”

“De komende maanden en jaren willen 
we met het woonzorgcentrum uitbreken 
naar buiten toe. Ik ben al op verschil-
lende plaatsen gaan kijken wat er zoal 
aan initia tieven groeit. En ik ben onder 
de indruk van de vele mooie initiatieven. 
Op basis daarvan wil ik met het midden-
kader de mogelijkheden bekijken. Ik zie 
die oefe ning ook in het kader van de ont-
wikkelingen in de eerstelijnszorg. Snel 
daarna wil ik de zorgverlenende organisa-
ties in onze omgeving uitnodigen om een 
aantal ideeën te bespreken. Je kan en je 
mag dat vandaag niet meer alleen doen.  
Samen aan tafel gaan, dat is de manier 
van werken vandaag. Samen kunnen we 
de nodige zorg en ondersteuning aan-
bieden. Ik droom ervan om in Gavere één 
centraal punt voor zorgvragen te installe-
ren. Dat is ambitieus, want het betekent 
dat iedereen mee in bad gaat. Ik ben er mij 
goed van bewust dat we elk afzonderlijk 
de grote uitdagingen niet aankunnen.”
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Lokale dienstencentra spelen een cruci-
ale rol in het betrekken van de buurt en 
het maken van verbinding. Wzc Sint-Ber-
nardus in Bertem slaagde er dankzij De 
Blankaert in om bruggen te bouwen, sa-
menwerkingen te realiseren, mensen sa-
men te brengen en de negatieve perceptie 
rond het woonzorgcentrum helemaal te 
keren. Directeur Lieve Schuerman doet 
haar verhaal.

“Goed tien jaar geleden was er enkel het 
woonzorgcentrum Sint-Bernardus. Aan 
de ene kant had je in Bertem de thuiszorg, 
aan de andere kant het woonzorgcentrum. 
Maar daartussenin liggen zoveel noden 
en behoeften, waarvoor we een oplossing 
wilden bieden. Ons eerste initiatief was 
een aanbod kortverblijf. En een jaar later 
dienden we een aanvraag in voor een lokaal 
dienstencentrum.”

“In de regio heerste in die jaren een con-
currentie tussen de thuiszorg en het woon-
zorgcentrum. Ik wou daarvan af. Wat voor 
zin heeft het om elkaar cliënten proberen af 
te snoepen? We zijn complementair. Er was 
ook een negatieve beeldvorming rond het 
woonzorgcentrum. We werden ‘het klooster’ 
genoemd, de muur tussen de voorziening 
en de gemeenschap was groot. Er was een 
totaal verkeerde perceptie.”

“Om een lokaal dienstencentrum te begin-
nen, hadden we de steun van het OCMW 
en de gemeente nodig. Wij hebben geen 
financiële steun gevraagd, wel logistieke. 
Tegelijk hebben we toen alle thuiszorg-
partners uit de regio uitgenodigd. Als lo-
kaal dienstencentrum heb je een aantal 
verplichte opdrachten – het organiseren 
van activiteiten, lessen en informatieses-
sies – maar we wilden méér. En we wilden 
dat samen met de andere zorgaanbieders 
uit de regio.”

Concrete samenwerking
“Zo organiseerden we een gezondheids-
loket, waar mensen elke week gratis hun 
bloeddruk of hun glycemiewaarden kunnen 
meten. De huisartsen waren opgetogen. 
Want als iemand te hoge waarden heeft, 
verwijzen we naar de huisarts. We zorg-

LOKAAL DIENSTENCENTRUM ALS ONTMOETINGSPLEK

Mensen verbinden  
en bruggen bouwen

Lieve Schuerman: “We moeten als partners onze expertise 
delen en gezamenlijk oplossingen op maat bieden voor de 
noden van de mensen. We hoeven elkaar niets af te snoepen. 
Er is werk genoeg!”
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Mensen verbinden  
en bruggen bouwen

den er ook voor dat mensen gemakkelijk 
naar De Blankaert konden komen. Minder 
mobiele mensen gingen we zelf met een 
busje ophalen. In het begin liep het wat 
moeizaam. De drempel was hoog en een 
jarenlange perceptie verander je niet met 
een vingerknip.”

“Maar we bleven ons aanbod uitbouwen, 
bijvoorbeeld met maaltijden aan huis. We 
brachten samen met de thuiszorgpartners 
het bestaande aanbod en de hiaten in kaart. 
Vandaag organiseren we dat samen met 
het OCMW. Het OCMW houdt ook twee keer 
per maand een zitdag in De Blankaert. Af 
en toe geeft ook een notaris ook een infor-
matiesessie. Mensen kunnen dan vragen 
stellen over erfenissen, schenkingen en 
andere bekommernissen.”

“Door samen te werken rond concrete pro-
jecten, hebben de zorgpartners in Bertem 
elkaar beter leren kennen. Het concurren-
tiegevoel is er niet meer. Enkele thuiszorg-
organisaties komen hier zelfs vergaderen.”

Zo lang mogelijk thuis
“Een jaar na de opening van De Blan-
kaert hebben we een nachthotel en een 
dienst nachtzorg aan huis georganiseerd. 
Voor het nachthotel houden we één bed 
beschikbaar. Dat volstaat voorlopig en 
het komt tegemoet aan een reële nood. 
De ochtendzorg wordt door de thuiszorg 
verleend, niet door het woonzorgcen-
trum. Ook dat is goede samenwerking. 
De nachtzorg aan huis organiseren wij 
van 23 uur ’s avonds tot 6 uur ’s morgens. 
Het gaat om geplande bezoeken en om 
noodoproepen. Onze extra nachtzorg-
kundige mag ’s nachts de voorziening 
verlaten om die mensen op te zoeken. 
Met die kleine soepelheid slagen wij erin 
om mensen langer thuis te laten wonen. 
Want het zou te gek zijn dat mensen naar 
het woonzorgcentrum moeten omdat ze 
één keer per nacht naar het toilet moeten 
worden geholpen. Wij vormen met deze 
dienstverlening geen bedreiging voor de 
thuiszorg, wel integendeel.”

“Als woonzorgcentrum en lokaal dien-
stencentrum werken wij overigens met 

alle organisaties samen. We hebben geen 
bevoorrechte partners. De bewoners en 
de cliënten zijn vrij om te kiezen met wie 
ze samenwerken. Dat is niet altijd evident, 
maar het lukt.”

Gewone dingen
“De nauwste partner van De Blankaert is 
het OCMW. Niet voor de zorg, maar voor de 
bekendmaking van ons programma. Ook 
met de gemeente werken we goed samen. 
We hebben samen het Charter dementie-
vriendelijke gemeente getekend en onder-
nemen ook samen actie, bijvoorbeeld met 
een uitgestippelde dementievriendelijke 
wandeling. Op dit ogenblik werken we 
aan een project ‘Vermist’, waarmee we 
de buurt en de politie willen sensibiliseren 
om een oogje in het zeil te houden als een 
bewoner met dementie zou verdwalen. 
Twee keer per maand organiseren we in 
De Blankaert een Inloophuis Dementie, 
waar iedereen terechtkan met vragen. 
Ook organiseren we een achttal keer per 
jaar gespreksgroepen voor kinderen en 
partners van ouderen met dementie.”

“Vandaag slagen we erin heel wat men-
sen de weg naar De Blankaert te laten 
vinden. Niet alleen bewoners van het 
woonzorgcentrum, maar ook inwoners 
van Bertem. Mensen die elkaar vroeger 
kenden, vrienden of buren waren, ont-
moeten elkaar nu opnieuw in het lokaal 
dienstencentrum. Dat verbindt mensen en 
gaat de vereenzaming tegen. Ook tussen 
het dagverzorgingscentrum en het lo-
kaal dienstencentrum slaan we bruggen, 
bijvoorbeeld met een dagje verwenzorg 
in samenwerking met de thuiszorg. Dan 
stellen wij een badkamer ter beschikking 
en organiseren we een keuzemenu met 
manicure, pedicure, kapsalon, een bad 
met de eigen thuiszorgkundige en aller-
hande activiteiten. Waar nodig halen we de 
mensen thuis op en brengen ze ook terug.”

“Het gaat dikwijls om gewone dingen. Vier 
keer per jaar houden we een frietjesdag 
met een activiteit. Ook de petanque dagen 
zijn een schot in de roos. Het initiatief 
kwam van OKRA. We hebben ondertus-
sen vier petanquebanen en die zijn altijd 

volzet! Die initiatieven brengen veel volk 
over de vloer en zorgen voor leven en ple-
zier. Dat is aangenaam voor iedereen, ook 
voor onze bewoners.”

“Zonder de vrijwilligers zou dit allemaal 
niet kunnen. De middelen van een lokaal 
dienstencentrum zijn erg beperkt en we 
wilden van meet af aan dat De Blankae-
rt zelfbedruipend zou zijn. Gelukkig zijn 
er heel wat senioren die hun talenten 
graag inzetten. Sommigen geven les in 
De Blankaert, anderen steken een handje 
toe bij de activiteiten. Een bewoner van 
een assistentiewoning houdt de cafetaria 
open. Het lokaal dienstencentrum heeft 
één halftijdse verantwoordelijke. Als zij 
er niet is, dan zorgt de sociale dienst van 
het woonzorgcentrum voor permanentie. 
Op die manier komen we er.”

“Graag zouden wij zelf nog meer naar 
buiten willen komen, maar we hebben niet 
de middelen om buurtzorg te realiseren. 
Wij proberen via de thuiszorg, de huisart-
sen en de apothekers zo goed mogelijk 
ons aanbod bekend te maken, maar wie 
eenzaam thuis zit, vindt ons waarschijnlijk 
nog niet altijd. Die informatiedoorstroming 
kan nog beter.”

“De perceptie van het woonzorgcentrum 
is helemaal bijgestuurd. ‘Amai, hier kan 
je voor van alles terecht!’ is nu een veel 
gehoorde opmerking. Met de raad van 
bestuur willen we trouwens nog een stapje 
verder gaan in het uitbouwen van de site. 
Samen met andere zorgpartners willen we 
werken aan ‘veilige woonomgevingen’. We 
dromen van woningen voor mensen met 
een licht zorgprofiel, die geen behoefte 
hebben aan een woonzorgcentrum, maar 
te fragiel of vereenzaamd zijn om thuis te 
blijven wonen. De ondersteuning zou wor-
den geboden door thuiszorgkundigen. Het 
is niet onze bedoeling om zelf thuiszorg 
te organiseren. Onze expertise ligt elders. 
We moeten als partners onze expertise 
delen en gezamenlijk oplossingen op maat 
bieden voor de noden van de mensen. We 
hoeven elkaar niets af te snoepen. Er is 
werk genoeg!”



Na het geanimeerde debat over de rol van 
de animator in de woonzorgcentra vorig 
jaar, lijkt de functie een nieuwe naam en 
een frisse invulling te krijgen. De ‘bege-
leider wonen en leven’ ziet in de toekomst 
allicht toe op het woonleefplan van elke 
bewoner. Annemie Vanden Bussche geeft 
tekst en uitleg.

Al 20 jaar voert Zorgnet-Icuro in opdracht 
van de Vlaamse overheid jaarlijks een pro-
ject uit ter ondersteuning van de animatie-
werking in de woonzorgcentra. Vorig jaar 
hield het project een grondige evaluatie 
in van 30 jaar animatiewerking. Het doel 
was toen ook om de krijtlijnen voor de 
toekomst uit te tekenen, rekening houdend 
met de ontwikkelingen in de ouderenzorg. 
Het project dit jaar bouwt daar op voort. 
Projectmedewerker Annemie Vanden Bus-
sche van Cairos verzorgt de begeleiding.

“Uit het onderzoek van vorig jaar bleek 
dat de waarde van de animatiefunctie na 
30 jaar nog altijd overeind blijft”, begint 
Annemie Vanden Bussche haar verhaal. 
“Sommigen durfden die waarde wel eens 
in twijfel trekken. Onterecht dus. Toch 
zijn er ook knelpunten aan het licht ge-
komen. Zo is de animatiefunctie in veel 
organisaties geïsoleerd. De animatoren 
hebben in de praktijk een heel verscheiden 
achtergrond. Dat maakt dat de animator 
er soms eenzaam en alleen voor staat.”

Teken aan de wand
“Dat de functie van animator na al die ja-
ren nog op zoek is naar een eigen iden-
titeit, is een teken aan de wand. Ook dat 
wonen en leven vaak zo moeilijk zijn weg 
vindt naast de zorg, valt op. We moeten 
hieraan dringend iets doen. We willen 
twee kaarten trekken. Ten eerste moeten 
de voorzieningen en het beleid investe-
ren in wonen en leven. Die aspecten zijn 

ZEG NIET ANIMATOR MAAR BEGELEIDER WONEN EN LEVEN

Naar een woonleefplan  
voor elke bewoner

minstens zo belangrijk als de zorg. Hier-
voor moeten we een gepaste cultuur en 
structuur installeren. Het schuilt soms in 
kleine dingen. Vanuit het perspectief van 
de zorg lijken de drie dagelijkse maaltijden 
misschien een ‘verstoring’ van de zorg. 
Maar vanuit het oogpunt van de bewoner 
zijn die momenten de ankerpunten waar-
rond hun leven draait. Dat is een totaal 
andere manier van denken. Als we onze 
organisatie hierop enten, moeten we ons 
anders organiseren. Ten tweede moet de 
rol van animator als specialist met een 
agogische achtergrond beter in de verf 
worden gezet.”

“De term animator is wat ongelukkig. In 
overleg met de overheid introduceren we 
daarom een nieuwe term: begeleider wo-
nen en leven. Dat klinkt eenvoudig, maar 
de vlag dekt tenminste de lading. De bege-
leider wonen en leven ontfermt zich over 
al wat het wonen en leven van de bewoner 
betreft. Om de functie te verhelderen, zijn 
zes rollen uitgewerkt. Door die rollen te 
benoemen, moet je ook keuzes maken: 
welke rollen neem je op als persoon of 
als voorziening? Dat is een andere insteek 
dan een opsomming van taken die moe-
ten worden uitgevoerd. Die rollen werken 
bevrijdend voor de begeleiders wonen en 
leven en bieden de directies een kapstok. 
Tot zover in grote lijnen het resultaat van 
ons onderzoek vorig jaar: de functie van 
animator blijft waardevol, maar moet wor-
den versterkt en krijgt het best een andere 
naam: begeleider wonen en leven.”

Woonleefplan voor elke be-
woner
“Dit jaar lopen er twee ondersteunings-
projecten met de steun van minister  
Jo Vandeurzen: één in samenwerking met 
de VVSG en één met Zorgnet-Icuro. “Het 
onderzoek met de VVSG focust op de ver-

dere uitwerking van de zes rollen en het 
ontwikkelen van instrumenten, tips en 
tricks voor deze functie. Het onderzoek 
met Zorgnet-Icuro gaat over het beleid 
rond wonen en leven en het ontwikkelen 
van instrumenten hiervoor. Beide on-
derzoeken versterken elkaar. Er is een 
gezamenlijke digitale werkplek met de 
resultaten van het onderzoek vorig jaar en 
informatie over de projecten die nu lopen. 
Iedereen kan de ontwikkelingen volgen op 
www.woonleefwijzer.be.”

“Met Zorgnet-Icuro werken we onder meer 
aan een woonleefplan, naar analogie van 
het zorgplan. In dat woonleefplan maken 
we plaats voor de levenswijze en de voor-
keuren van de bewoner: wat wil hij, wat 
doet hij graag, welke ambities en dromen 
koestert hij, hoe kunnen we hem de regie 
geven en hem empoweren… Het gaat over 
simpele maar wezenlijke elementen die 
de kwaliteit van leven en wonen bepalen. 
Hecht de bewoner belang aan netheid en 
orde? Of juist niet? Dat is een totaal an-
dere focus dan het zorgplan, maar beide 
plannen vullen elkaar aan. Daarom willen 
we het woonleefplan graag integreren 
in het zorgdossier, zodat het voor elke 
zorgmedewerker toegankelijk is en het 
multidisciplinaire team hiermee aan de 
slag kan.”

“Een tweede groot aandachtspunt is het 
versterken van een persoonsgerichte 
wooncultuur. Welke instrumenten kun-
nen we hiervoor aanreiken? We denken 
bijvoorbeeld aan intervisie over wat be-
langrijk is voor de bewoner. Ook de vrij-
willigerswerking moet hierop worden 
afgestemd. Veel zaken bestaan al, maar 
gefragmenteerd en solitair. Wij streven 
naar een structurele inbedding voor de 
aandacht voor leven en wonen. We on-
derzoeken welke instrumenten bestaan 
en brengen die samen. Het is maar door 
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een groot aantal van die instrumenten 
gezamenlijk en gelijktijdig in te zetten, dat 
we echt resultaat kunnen boeken. We zijn 
ondertussen al op heel wat mooie prak-
tijken gebotst. In enkele woonzorgcentra 
vindt de bewonersbespreking bijvoorbeeld 
al plaats met de bewoner erbij. Dat zou 
een evidentie moeten worden.”

Begeleiders sterker maken
“Om de functie van begeleider wonen en 
leven te versterken, willen we de vroegere 
animatoren sterker maken met vorming. 
Het is niet aan ons om er een diploma-
specifieke functie van te maken, maar 
enige agogische achtergrond is toch op 
zijn plaats. De begeleider wonen en leven 
moet een visie op wonen en leven en op 
zijn rol daarin kunnen ontwikkelen. Van-
daag wordt de functie van animator door 
mensen met heel diverse achtergronden 
ingevuld. De ‘Opleiding animator’ van de 
VSPW (Vormingsleergang voor Sociaal en 
Pedagogisch Werk) wordt in elk geval al 
aangepast aan het kader met de zes rollen 
die wij vorig jaar hebben uitgetekend. We 
zijn daarover in gesprek met de VSPW. 
Competenties als gespreksvaardigheden 
en begeleidingsvaardigheden krijgen hier-
bij meer aandacht.”

Uitsmijter
Betekenen deze ontwikkelingen ook dat 
de discussie over het afschaffen van de 
animatiefunctie definitief achter ons 
ligt? “Dat is een goede vraag”, glimlacht  
Annemie Vanden Bussche. “Wij hebben 
de Vlaamse overheid voorstellen gedaan 
en die voorstellen zijn goed ontvangen. 
Maar politieke beslissingen kunnen wij 
niet nemen. We proberen er een positief 
verhaal van te maken en ik heb het gevoel 
dat we op de goede weg zijn.”
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Annemie Vanden Bussche: “In het woonleefplan maken we plaats voor de levens wijze 
en de voorkeuren van de bewoner: wat wil hij, wat doet hij graag, welke ambities en 
dromen koestert hij, hoe kunnen we hem de regie geven en hem empoweren…”
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GGZ-HERVORMING: FUNCTIE 3 IN DE DODE HOEK

“Psychosociale rehabilitatie geen 
prioriteit. Totaal ten onrechte”

De geestelijke gezondheidszorg heeft 
zich de jongste jaren in razendsnel tempo 
ontwikkeld. Leidraad voor de doelgroep 
volwassenen was de ‘Gids naar een bete-
re geestelijke gezondheidszorg.’ In deze 
gids worden vijf functies naar voren ge-
schoven die elk netwerk moet realiseren. 
Alleen moeten we vandaag vaststellen 
dat functie 3 ‘Psychosociale rehabilitatie’ 
tot nu toe erg stiefmoederlijk behandeld 
is. Zorgnet-Icuro wil daarin verandering 
brengen en geeft alvast een stevige voor-
zet met het cahier ‘Uitbouw van de functie 
3 in de netwerken Geestelijke Gezondheid 
volwassenen: Op weg naar zelfrealisa-
tie via persoonlijk en maatschappelijk 
herstel.’ Stafmedewerker Yves Wuyts 
leidt ons rond.

“Zes jaar geleden publiceerden alle over-
heden gezamenlijk de ‘Gids naar een be-
tere geestelijke gezondheidszorg voor vol-
wassenen.’ Het doel was een evolutie naar 
meer zorg in de samenleving en minder 
in ziekenhuisbedden. Hiervoor was een 
switch nodig van een aanbodgestuurd den-
ken naar een vraaggestuurde zorg. Niet 
langer denken vanuit de voorzieningen, 
maar vanuit concrete noden van cliënten 
en dus opdrachten die alle actoren samen 
moeten realiseren. Zo formuleerde de 
Gids 5 opdrachten of ‘functies’: (1) Preven-
tie, vroegdetectie en vroeginterventie; (2) 
Ambulante intensieve behandelteams – de 
zogenaamde mobiele teams  –; (3) Psy-
chosociale rehabilitatie; (4) Intensifiëring 
residentiële behandeling (en urgentie); (5) 
Tijdelijk woonvormen met zorg.”

“De meest vernieuwende functie was 
functie 2, met de invoering van de mobiele 
teams voor zorg in de thuisomgeving. De 
overheden zetten hierop het sterkst in, 
met als gevolg dat functie 2 prioritaire 
aandacht kreeg op het terrein. Kijken 
we daarentegen naar functie 3 ‘Psycho-
sociale rehabilitatie’, dan stellen we vast 
dat die onderbelicht is gebleven. Hier-
voor zijn verschillende verklaringen. Zo 
beweegt functie 3 op het spanningsveld 
tussen de bevoegdheden van de Vlaamse 

en de federale overheid: het is mossel 
én vis, met als gevolg dat geen enkele 
overheid het vastpakt en financiert. Ook 
in de netwerken bleef de uitwerking van 
functie 3 onderbelicht. Men had de han-
den vol met het vormen van netwerken 
en het operationaliseren van de mobiele 
teams. Nu lijkt het moment gekomen om 
die functie 3 terug op de radar te plaatsen, 
om klaarheid te brengen en om er werk 
van te maken. Zorgnet-Icuro neemt het 
initiatief met dit cahier.”

Persoonlijk en maatschappe-
lijk herstel
“In de Gids wordt functie 3 benoemd, maar 
nauwelijks uitgewerkt. ‘Psychosociale re-
habilitatie’ kan van alles betekenen. Ligt de 
klemtoon op rehabilitatie, op revalidatie, 
op herstel? Hebben we het over het indi-
viduele traject van een cliënt? Is het een 
opdracht verbonden aan elke GGZ-dienst of 
voorziening? Of is het eerder een attitude 
en een methodiek om cliënten te onder-
steunen? Of een sociale beweging voor de 
emancipatie van mensen? Je ziet, je kunt 
met die functie 3 veel kanten uit. En als je 
de opdracht geeft om ‘iets vaags’ te rea-
liseren, dan weet niemand wat hij precies 
moet doen. Zeker niet als je het bovendien 
in samenwerking met andere actoren en 
zonder middelen moet realiseren.”

“Laat ons dus eerst klaarheid scheppen 
in wat we onder functie 3 verstaan. Een 
Nederlands model met vier vormen van 
herstel biedt hiervoor inspiratie. De eerste 
vorm is het ‘klinisch herstel’. Dat is gericht 
op het verminderen en wegwerken van 
symptomen via een behandeling of een 
therapie. De tweede vorm is het ‘func-
tioneel herstel’. Hier ligt de focus op het 
verbeteren van het lichamelijk, psychisch 
en sociaal-cultureel functioneren. Neem 
een cliënt met een depressie. Door zijn 
depressie staan zijn sociale relaties onder 
druk: vrienden blijven weg, familieleden 
komen minder vaak langs… Het herstel 
zal zich daarom niet alleen richten op 
het genezen van de depressie, maar ook 

op het terug kunnen opbouwen van re-
laties. De derde vorm van herstel is het 
‘persoonlijk herstel’. Soms komt de klap 
die iemand krijgt zo hard aan, dat hij zijn 
toekomstbeeld en zijn houding tegenover 
het leven moet herbekijken. Iemand die 
de diagnose van een agressieve kanker 
krijgt, zal zich onvermijdelijk vragen stel-
len over zijn persoonlijke toekomst, zijn 
rol als partner, als vader, als collega en 
werknemer… Of neem een cliënt die na 
een zware psychotische episode beseft 
dat zijn leven er voortaan anders uit zal 
zien. Dat betekent niet dat deze cliënt geen 
toekomstperspectief meer heeft, maar wel 
dat hij zich misschien andere doelen zal 
moeten stellen in het leven. Hij moet op 
zoek naar een nieuwe identiteit, een nieuw 
evenwicht. De vierde vorm van herstel, ten 
slotte, is het ‘maatschappelijke herstel’. 
Dit gaat over de maatschappelijke posi-
tie van de cliënt met een GGZ-probleem. 
Het gaat om het herwinnen van een voor 
de cliënt relevante sociale positie, huis-
vesting, werk en participatie in sociale 
netwerken. Welnu, als de klemtoon van de 
nood bij een cliënt vooral op persoonlijk 
herstel en/of maatschappelijk herstel ligt 
en de zorg zich hierop focust, dan spreken 
we over functie 3.”

Twee niveaus van activiteiten
“Of functie 3 bij alle cliënten met een psy-
chisch probleem aan bod moet komen? 
Idealiter wel natuurlijk. Je moet in elk 
geval en in elke situatie oog hebben voor 
de vier vormen van herstel. Zelfs in de 
eerste fase al. Natuurlijk ligt het accent 
in het begin op het klinisch herstel: het 
onder controle krijgen van de symptomen 
en het bieden van een effectieve behan-
deling en therapie. Maar zodra het daar-
mee de goede richting uitgaat, verschuift 
de focus en is er ook aandacht voor de 
andere vormen van herstel, inclusief het 
persoonlijk en maatschappelijk herstel 
van functie 3. Soms zal gespecialiseerde 
hulpverlening nodig zijn, maar idealiter 
heeft ook de huisarts hier al oog voor. Maar 
van de huisarts kan je niet verwachten dat 
hij hierrond activiteiten organiseert, en 
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Yves Wuyts: “Het grote probleem is dat de investering vaak moet worden gedragen 
door het beleidsdomein zorg, terwijl andere beleidsdomeinen er de vruchten van 
plukken. Vandaar het idee voor een ‘maatschappelijk participatiebudget’ dat de 
bevoegdheden overstijgt.”
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dus verwijst hij naar actoren die functie 
3 explicieter opnemen.”

“Want wat zijn de noden en verwachtin-
gen van cliënten voor functie 3? En welke 
activiteiten koppel je hieraan? Een eer-
ste bemerking is dat veel activiteiten niet 
specifiek voor functie 3 worden georgani-
seerd, maar er wel voor kunnen worden 
ingezet. Denk aan een groepssessie: de 
klemtoon zal in de psychotherapeutische 
groepssessies liggen op het klinische her-
stel na een depressie, maar in andere 
sessies kan de klemtoon ook liggen op 
persoonlijk en maatschappelijk herstel, 
onder meer via lotgenotencontact. Het is 
vaak de intentie die de doorslag geeft.”

“Een tweede bemerking is dat je activitei-
ten op 2 niveaus kunt organiseren: op het 
niveau van de cliënt en zijn onmiddellijke 
omgeving, maar ook op het niveau van 
de maatschappij. Denk maar aan beeld-
vorming, aan het ondersteunen van regu-
liere diensten in het omgaan met mensen 
met een psychische kwetsbaarheid. Veel 
maatwerkbedrijven stellen bijvoorbeeld 
ook mensen met een psychische proble-
matiek tewerk. Expliciete aandacht voor 
de psychische kwetsbaarheid kan die 
mensen helpen om sneller te groeien in 
hun persoonlijke ontwikkeling en het op-
nemen van sociale rollen. Maar ook als ik 
als GGZ-expert in de socioculturele raad 
van mijn gemeente zetel, kan ik aandacht 
vragen voor de doelgroep van mensen met 
een psychische kwetsbaarheid. Ook dat 
is functie 3. Het gaat over kwartierma-
ken, community building, sociaal-cultureel 
werk, een inclusieve maatschappij… hoe 
je het ook wilt noemen.”

Complex kluwen
“Als we dan kijken wie functie 3 kan en 
moet opnemen, zien we de complexe re-
aliteit. Op individueel niveau moet elke 
hulpverlener in de GGZ oog hebben voor 
het persoonlijk en maatschappelijk her-
stel bij elke cliënt. Kijken we op organi-
satieniveau, dan zijn het historisch gezien 
vooral de initiatieven beschut wonen en de 

Het cahier over Functie 3 verschijnt 
eind juni en kan vanaf dan gedownload  
worden via www.zorgneticuro.be, rubriek 
publicaties.
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psychosociale revalidatiecentra die hier 
een grote rol spelen. Zij hebben aandacht 
voor thema’s als werk, vrije tijd, activering, 
wonen, opleiding… Maar ook sommige af-
delingen in de psychiatrische of algemene 
ziekenhuizen leunen aan bij functie 3. In 
sommige regio’s nemen ook de Centra 
Geestelijke Gezondheidszorg initiatieven 
om deze cliënten te ondersteunen.”

“In een ideale wereld wordt functie 3 in 
de eerste plaats grotendeels opgenomen 
door niet-zorgactoren. De VDAB helpt de 
cliënt werk te zoeken. De sociale huisves-
tingsmaatschappij ontfermt zich over het 
wonen. Het OCMW begeleidt de cliënt met 
zijn budgetbeheer en eventuele juridische 
vragen. Het CAW neemt de samenlevings-
problemen op zich. Enzovoort. Maar in 
de realiteit gebeurt dat onvoldoende (ge-
coördineerd) en dus kijkt men in de rich-
ting van de gespecialiseerde geestelijke 
gezondheidszorg.”

“Wat de bevoegdheid betreft, is er met de 
zesde staatshervorming in elk geval toch 
al iets meer coherentie. Het zwaartepunt 
ligt nu duidelijk bij de Vlaamse overheid. 
Toch blijft het een complex kluwen, omdat 
niet alleen zorg en welzijn betrokken zijn, 
maar ook de domeinen arbeid, sociale 
economie, onderwijs, vrijetijd, cultuur, 
sport, enzovoort. Het blijkt bijzonder moei-
lijk te zijn om een beleid uit te stippelen 
over al deze domeinen heen.”

Aanbevelingen
“Met het cahier willen we functie 3 uit de 
dode hoek halen. Daarom eindigen we 
met een aantal aanbevelingen, zowel voor 
de overheden als voor het werkveld. Laat 
ons om te beginnen klaarheid scheppen, 
zodat we over hetzelfde spreken als we het 
over functie 3 hebben. Ons voorstel van 
definitie biedt alvast mooie kapstokken. 
Laat ons ook met zijn allen ijveren voor 
meer middelen om functie 3 volwaardig 
uit te rollen. Het Vlaams kabinet Welzijn 
en Volksgezondheid moet het initiatief ne-
men om met andere beleidsdomeinen als 
onderwijs, werk, sociale economie, sport 
en wonen aan tafel te gaan en een cohe-
rent beleid te ontwikkelen. Ook federaal 
is nog altijd voor een stukje betrokken, 
via de ziekenhuizen.”

“Het gaat niet alleen om financiële midde-
len, maar ook om de ruimte om bepaalde 
opdrachten onder functie 3 te kunnen op-
nemen. Vandaag zijn de opdrachten van 
voorzieningen door de erkenningen en 
de programmatie zo strikt bepaald, dat 
sommige opdrachten tussen wal en schip 
vallen. Functie 3 verkeert in dat geval. Als 

elke organisatie wat meer flexibiliteit en 
regelruimte zou krijgen, dan kan er mis-
schien ook al meer worden gerealiseerd.”

“Er moet verder dringend werk worden 
gemaakt van een stroomlijning van de 
financiële kanalen en bevoegdheden. 
Neem bijvoorbeeld een cliënt in zijn rol 
als werknemer. Ofwel is de cliënt werkloos 
en dan is de VDAB de eerst aangewezen 
actor. Ofwel is de cliënt iemand die ziek 
is, en dan is de geestelijke gezondheids-
zorg de eerst aangewezen actor. Maar voor 
maatschappelijk herstel – functie 3 – heb 
je beide expertises nodig. Actoren uit de 
GGZ moeten samenwerken met actoren 
van de VDAB en omgekeerd. Niet alleen 
tot de cliënt werk heeft gevonden, maar 
ook daarna, om ervoor te zorgen dat hij zijn 
job kan behouden. Vandaag heeft niemand 
daar oog voor, met alle kwalijke gevolgen 
van dien. Ook budgettair moeten de ver-
schillende domeinen de handen in elkaar 
slaan. Waarom kunnen we in de Vlaamse 
Sociale Bescherming (VSB) niet komen tot 
een ‘maatschappelijk participatiebudget’ 
voor de cliënt, zodat hij zelf de regie kan 
nemen voor functie 3?”

“Te lang is functie 3 in de schaduw geble-
ven. We mogen het belang ervan nochtans 
niet onderschatten. Als mensen met elkaar 
kennismaken, dan luidt een van onze eerste 
vragen: ‘Wat doe jij zoal in het leven?’ En 
dan antwoorden we dat we een partner 
hebben, twee kinderen en een mooie job. 
Maar wie door psychische kwetsbaarheid 
minder van dat alles heeft, voelt zich snel 
waardeloos in onze samenleving. Geef deze 
mensen terug maatschappelijke betekenis 
en je zult ze zien herleven. De macro-eco-
nomische impact hiervan is gigantisch, om 
nog te zwijgen over de kwaliteit van leven 
van deze mensen.”

“Alle internationale studies tonen aan dat 
voor elke euro die een samenleving in-
vesteert in geestelijke gezondheidszorg, 
de return minstens anderhalve euro is. 
Het grote probleem is dat de investering 
vaak moet worden gedragen door het 
beleidsdomein zorg, terwijl het andere 
beleidsdomeinen zijn die er de vruchten 
van plukken. Vandaar het idee voor een 
‘maatschappelijk participatiebudget’ dat de 
bevoegdheden overstijgt. Dat kan perfect 
in de VSB, het past in de filosofie van de 
Vlaamse overheid, maar dan moet bij de 
inschatting van de zorgnoden ook aan-
dacht zijn voor de ondersteuning die nodig 
is om de maatschappelijke rollen weer op 
te nemen. Ik vrees dat hiervoor nog altijd te 
weinig aandacht is. Maar misschien kan het 
cahier het debat hierover aanzwengelen.”
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Rudy Poedts: Begin 2016 presenteerde 
het kabinet van Vlaams minister Jo Van-
deurzen zijn plannen voor een nieuw zie-
kenhuislandschap. Zowel de kleine als de 
grote ziekenhuizen konden bedenkingen 
formuleren. We zijn er toen in geslaagd 
om een aparte actielijn, specifiek voor de 
basisspecialistische zorg en de rol ervan, 
aan het concept toe te voegen. Vandaag 
zijn vier werkgroepen actief om de actielijn 
verder uit te werken. Parallel werkt ook 
het kabinet aan het plan verder. Nog voor 
de zomer willen we samen komen en bekij-
ken hoe deze visies op elkaar aansluiten.

Waarom was die toevoeging 
als aparte actielijn nodig?
In het originele plan was er op zijn minst 
de perceptie van een bedreiging voor de 
kleinere lokale ziekenhuizen. Grote net-
werken zouden wel eens kunnen leiden 
tot minder toegankelijkheid voor lokale 
zorgvragers. De Vlaamse overheid had 
hier oren naar, want ze wil de patiënt cen-
traal stellen en toegankelijkheid is daarbij 
een fundamenteel principe. Bovendien 
kunnen we basisspecialistische zorg ook 
gemakkelijk koppelen aan de eerste lijn en 
alle ontwikkelingen die de eerstelijnscon-
ferenties in gang hebben gezet.

We hebben nood aan meer horizontale 
zorgtrajecten. We evolueren van lange 
ziekenhuisopnames naar kortere opna-
mes, naar dagopnames en naar meer 
behandelingen in de thuiscontext. Een 
mooi voorbeeld is chemotherapie, die 

WERKGROEPEN BEREIDEN TOEKOMST VOOR

Basisspecialis tische 
zorg in het nieuwe  

ziekenhuislandschap

Begin 2018 wil de Vlaamse overheid het nieuwe ziekenhuislandschap van start laten 
gaan. Tegelijk zouden tegen dan federaal de netwerken moeten zijn gevormd en 
kunnen de eerste stappen in de nieuwe financiering worden geïntroduceerd, met een 
forfaitarisering van de honoraria voor laagvariabele zorg. De kleinere ziekenhuizen 
krijgen in het nieuwe verhaal een belangrijke rol voor de toegankelijkheid van de 
basisspecialistische zorg toegewezen. Rudy Poedts, algemeen directeur van het 
Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder, maakt een stand van zaken.
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“Het thema van de ouder wordende po-
pulatie gaat heel breed. We moeten de 
patiënt vanuit een holistisch perspectief 
opvolgen, met heel wat linken naar andere 
disciplines. De discussie hierover blijkt erg 
zinvol en verloopt heel dynamisch. In de 
werkgroep is een grote behoefte aan iets 
meer flexibiliteit in de aanpak. De norme-
ring wordt als te strak ervaren. Daarnaast 
is er nood aan één screeningsinstrument, 
dat bijvoorbeeld ook op spoeddiensten en 
in de eerste lijn zou worden gebruikt. Een 
praktisch knelpunt dat nog moet worden 
weggewerkt, is een betere afstemming 
van verantwoorde en erkende bedden in de 
geriatrie. En wat de toekomst betreft moe-
ten we zeker oog hebben voor voldoende 
algemene internisten. Tegen de zomer 
willen we met de werkgroep kunnen lan-
den. Maar dan volgt nog afstemming met 
de andere werkgroepen. Veel aspecten 
lopen immers over alle werkgroepen heen. 
Maar ik heb er goede moed in.”

Koen Vancraeynest, algemeen directeur  
AZ Sint-Jozef Malle en voorzitter van de 
werkgroep ‘Ouder wordende populatie’

Getuigenis

Rudy Poedts: “Goede afspraken 
kunnen het voor iedereen leefbaar 
houden en de toegankelijkheid van 
kwaliteitsvolle zorg op een efficiënte 
wijze blijven garanderen. Dat valt 
gemakkelijker te realiseren nu de 
ziekenhuizen in netwerken gaan 
samenwerken.”
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vroeger voorbehouden was voor univer-
sitaire ziekenhuizen, later voor grote al-
gemene ziekenhuizen, daarna ook voor 
kleinere ziekenhuizen en vandaag zelfs 
voor thuishospitalisatie. Hiervoor is een 
goede transitie van de ene context naar de 
andere noodzakelijk. Ziekenhuizen reiken 
de hand naar de eerste lijn, zowel naar 
de huisartsen als naar de thuisverpleeg-
kunde. Lokale ziekenhuizen zijn het best 
geplaatst voor een geleidelijke overgang 
van intra- naar extramurale zorg.

Ook de grote algemene en universitaire 
ziekenhuizen hebben lokaal een basisspe-
cialistische opdracht te vervullen. Ik heb 
twintig jaar in het UZ Leuven gewerkt en 
zes jaar in het Ziekenhuisnetwerk Ant-
werpen, lang genoeg om het belang van 
die lokale rol goed te kennen. Basisspe-
cialistische zorg is niet de kerntaak van 
deze ziekenhuizen, maar uiteraard zijn ze 
sterk betrokken.

Wat behoort nu eigenlijk 
tot die basisspecialistische 
zorg?
Die oefening zijn we nu aan het maken. 
Als we kijken naar wat de lokale zieken-
huizen aanbieden, dan komen we gros-
so modo tot vier prioritaire thema’s: de 
ouder wordende patiënt, waartoe we de 
geriatrie maar bijvoorbeeld ook de pros-
taatpathologie rekenen; de spoedgevallen; 
de moeder-kindzorg met de materniteit 
en de pediatrie; en ten slotte wat we de 
focused factories noemen. Die laatste 
categorie zijn specifieke ingrepen of be-
handelingen die zeer gestandaardiseerd 
zijn. Denk aan de klinische paden die de 
jongste jaren zijn ontwikkeld, bijvoorbeeld 
voor chemotherapie. Naast deze vier pri-
oritaire thema’s zijn er nog een aantal die 
we in een later stadium zullen bekijken: 
revalidatie, chronische zorg (die nu met 
de federale projecten chronic care vorm 
krijgt) en de psychiatrische afdelingen in 
algemene ziekenhuizen.

De prioritaire thema’s zijn niet toevallig 
ook de thema’s die federaal worden op-
gepikt. Denk maar aan de spoeddiensten, 
waarover het op een bepaald moment 
luidde dat ‘de helft ervan kon worden ge-
sloten’. Dat is ondertussen genuanceerd. 
De federale overheid programmeert en 
financiert, de Vlaamse erkent. Afstem-
ming is dus voortdurend nodig.

Welk traject hebben jullie 
ondertussen gelopen?
Op 15 februari vond een kick-off plaats sa-
men met dr. Caroline Verlinde van het ka-
binet van minister Vandeurzen. Onze focus 
gaat naar de ziekenhuizen met minder dan 
400 bedden. Dat zijn er een 35-tal. In maart 
en april hebben we twee sessies gehad 
met de vier groepen, elk rond een thema.

Tijdens de eerste sessie kwamen drie as-
pecten aan bod: welke instrumenten en 
welke competenties (van artsen en andere 
zorgverleners) hebben basisspecialistische 
ziekenhuizen nodig en welke normen fa-
ciliteren of bemoeilijken de uitvoering van 
hun opdracht. De tweede sessie ging over 
de randvoorwaarden op het niveau van de 
netwerken voor de basisspecialistische 
opdrachten, over de financiële repercus-
sies en over de governance-structuur in 
de nieuwe netwerken. Stel dat je in een 
nieuw netwerk twee materniteiten nodig 
hebt, maar je vertrekt van vier ziekenhui-
zen met elk een materniteit: hoe zorg je 
dan voor een goede regionale spreiding? 
Hiervoor zijn criteria nodig, zoals bijvoor-
beeld de voorwaarde dat elke patiënt bin-
nen een welbepaalde tijd een materniteit 
kan bereiken. We debatteren niet vanuit 
een Calimero-opstelling, maar met het 
oog op een goede toegankelijkheid van de 
basiszorg. Uiteraard is ook het financiële 
aspect belangrijk. Als ziekenhuizen bepaal-
de opdrachten zouden worden ontnomen, 
hoe zorgen we er in de netwerken dan voor 
dat die ziekenhuizen in de toekomst leef-
baar blijven?
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“De besprekingen in de werkgroep ‘Fo-
cused factories’ verlopen constructief. 
Focused factories zijn gespecialiseer-
de klinieken rond één pathologie. Bij-
voorbeeld voor oogaandoeningen. Die 
klinieken lenen zich uitstekend voor 
basisspecialistische ziekenhuizen. Ze 
werken immers heel gestandaardiseerd 
rond veel voorkomende aandoeningen die 
laagdrempelig in de eigen buurt kunnen 
worden aangeboden zonder al te hoge 
investeringen. Ook grote ziekenhuizen 
kunnen die focused factories aanbieden; 
het is geen exclusiviteit voor kleine zie-
kenhuizen. Er bestaat een grote consen-
sus over de plaats van focused factories 
in de basisspecialistische zorg, maar dat 
betekent niet dat alles rond is. We moeten 
dit immers in een breder kader uitwerken. 
En vooral in het netwerkverhaal zijn er 
nog veel onduidelijkheden, bijvoorbeeld 
over de juridische vormen en de financiële 
stromen. De bereidheid om tot oplossin-
gen te komen is sterk aanwezig, maar het 
is vandaag nog een kluwen. Al gaat het 
dus wel de goede richting uit.

Bart Van Bree, afgevaardigd bestuurder 
Sint-Jozefkliniek Bornem en voorzitter van 
de werkgroep ‘Focused factories’

Getuigenis
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“Ik zit de werkgroep ‘Moeder-kind’ voor 
samen met gynaecologe dr. Christel  
Depestel van AZ Sint-Jozef Malle. Het is 
geen gemakkelijke werkgroep, omdat er 
moet worden bespaard. Materniteiten 
liggen historisch vaak aan de basis van 
een ziekenhuis. Heeft elk ziekenhuis een 
pediatrie nodig? Theoretisch misschien 
niet, maar een materniteit zonder pe-
diatrie is niet evident. En omgekeerd: 
vind maar eens een pediater die bereid 
is in een ziekenhuis zonder materniteit 
te werken. Dat is niet vanzelfsprekend. 
Voor het zorgprogramma pediatrie bestaat 
inhoudelijk wel een groot draagvlak. Met 
uitzondering van de bepaling dat een zie-
kenhuis met meerdere campussen maar 
één programma B zou mogen bieden. 
Dat zou bijvoorbeeld in Antwerpen voor 
problemen zorgen. De zorg voor kinde-
ren is bij uitstek een dienstverlening die 
mensen dicht bij huis willen. Maar laat 
ons samen kijken welke elementen we 
op Vlaams niveau kunnen realiseren uit 
het zorgprogramma. We komen er wel.”

Dr. Johan Pauwels, algemeen directeur  
AZ Heilige Familie in Rumst en voorzitter 
van de werkgroep ‘Moeder-kind’
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Is er een brede gedragenheid 
bij de ziekenhuizen voor deze 
ontwikkelingen?
Iedereen is ervan overtuigd dat dit een 
juiste richting is, maar de ongerustheid 
bij sommigen blijft wel. Dat is niet onlo-
gisch. Een spoedgevallendienst is vaak 
goed voor de helft van alle opnamen in 
een ziekenhuis. Sluit je die, dan dreigt dat 
ziekenhuis stilletjes uit te doven. Daar-
om moeten we out-of-the-box durven te 
denken. Misschien moeten we niet al die 
patiënten via spoed binnen laten komen. 
Wat als we een koppeling maken met de 
eerste lijn? Patiënten kunnen misschien 
rechtstreeks van een huisartsenwachtpost 
naar een verpleegafdeling van een zieken-
huis worden verwezen, zonder via spoed 
te gaan. Dan krijg je meteen een ander 
verhaal. Of als een patiënt op eigen houtje 
naar een spoedgevallendienst gaat, dan 
kan hij na onderzoek misschien verwezen 
worden naar een ziekenhuis dichter in 
zijn eigen buurt. Goede afspraken kunnen 
het voor iedereen leefbaar houden en de 
toegankelijkheid van kwaliteitsvolle zorg 
op een efficiënte wijze blijven garanderen.

Dat valt gemakkelijker te realiseren nu de 
ziekenhuizen in netwerken gaan samen-
werken. De huidige normen faciliteren 
de samenwerking in netwerken echter 
niet altijd. Soms werken ze eerder de 
concurrentie in de hand. Concurrentie 
op het vlak van kwaliteit is gezond, maar 
financieel mag die niet zo hard spelen. Ook 
kleine ziekenhuizen als dat in Malle heb-
ben een NIAZ-accreditatie en ik heb net 
zelf de bevestiging gekregen dat ook het 
Sint-Franciscusziekenhuis een NIAZ-ac-
creditatie krijgt: met de kwaliteit zit het 
dus wel goed in de kleine ziekenhuizen.

Hoe is de verstandhouding 
tussen de grote ziekenhuizen 
en de kleinere in deze tijden 
van netwerkvorming?

Ik ben zelf ooit gestart als thuisverpleeg-
kundige, heb in diverse ziekenhuizen ge-
werkt en ben ook bestuurder in voorzie-
ningen. Ik besef dus goed dat elk in de 
eerste plaats bezorgd vanuit zijn eigen 
perspectief naar de dingen kijkt. Een 
netwerk zal uit minstens twee algemene 
ziekenhuizen moeten bestaan. Dat be-
tekent dat ook de grote en universitaire 
ziekenhuizen uit hun comfortzone moeten 
komen en op zoek gaan naar geschikte 
partners. Iedereen moet aan tafel om te 
praten. We moeten vertrouwen hebben en 
onderhandelen op basis van gelijkwaardig-
heid. Maar de financiering staat vandaag 
nog altijd haaks op de netwerkvorming. 
Ik ben tevens lid van het bureau van de 
Federale Raad van Ziekenhuisvoorzie-
ningen, waar we proberen die financiële 
remmen weg te halen.

Werken de federale en de 
Vlaamse overheid goed  
samen in deze fase?
Op dit moment ben ik eerder positief ge-
stemd. Er lijken goede afspraken en een 
goede afstemming te zijn. Mee onder druk 
van de sector toetsen beide overheden 
voornemens bij elkaar en houden ze el-
kaar op de hoogte. Dat moet wel, anders 
komen we er nooit.

Welke timing houden jullie 
aan?
Je mag alvast 18 oktober vrijhouden in 
je agenda. Naar analogie van de eerste-
lijnsconferentie organiseert de Vlaamse 
overheid dan voor de ziekenhuizen een 
conferentie met als onderdeel ‘Hospital 
of the future’. Parallel zet ook de federale 
overheid stappen. Tegen de zomer zou 
de inhoud van de nieuwe ziekenhuiswet 
op papier staan en naar het parlement 
gaan. Ook het ‘programmatieprogram-
ma’ – welke diensten eerst worden ge-
programmeerd – wordt voor het einde van 
dit jaar vastgelegd. Tegen dan moeten ook 
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“Veel locoregionale ziekenhuizen liggen 
in kleinstedelijk gebied en zijn voor de 
burgers het meest nabije ziekenhuis. In 
zowat 80 % van de 112-oproepen kun-
nen patiënten worden geholpen in het 
locoregionale ziekenhuis tegen een ver-
antwoorde prijs. Indien die ziekenhuizen 
hun functie gespecialiseerde spoedge-
vallenzorg verliezen, zullen de 112-zie-
kenwagens, de PIT’s en de MUG’s niet 
meer naar die ziekenhuizen kunnen rij-
den. De facto zou dit de sluiting van deze 
ziekenhuizen betekenen. De werkgroep 
Spoedgevallen ijvert unaniem voor ande-
re concepten en een nieuwe hiërarchie 
binnen de spoeddiensten. Als een functie 
gespecialiseerde spoedgevallenzorg niet 
meer realiseerbaar is, zou er minstens 
een ‘proxispoed’ moeten komen, in com-
binatie met een huisartsenwachtpost en 
een PIT. Binnen onze werkgroep, met ook 
een vertegenwoordiging van huisartsen, 
is er daarover een algemene consensus. 
In de komende weken werken we verder 
aan dit concept. In het debat rond de net-
werken en de programmatie is ruimte 
nodig voor nieuwe concepten die de toe-
gankelijkheid en de nabijheid van zorg 
blijven garanderen. Dat is geen overbo-
dige luxe met het oog op de vergrijzing.”

Frank Lippens, algemeen directeur 
Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze en voor-
zitter van de werkgroep ‘Spoedgevallen’
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de netwerken gevormd zijn. Dat past dan 
weer in de Vlaamse kalender om vanaf 
2018 te starten met de implementatie van 
het nieuwe ziekenhuislandschap.

Wat de financiering betreft, zou op 1 ja-
nuari 2018 de forfait voor laagvariabele 
zorg worden ingevoerd. Dat gaat over 
heel planbare en beheersbare zorg, ook 
op financieel gebied. In eerste instantie 
worden alleen de artsenhonoraria ge-
forfaitariseerd, later ook het gedeelte 
BFM (Budget Financiële Middelen, het 
budget dat de ziekenhuizen rechtstreeks 
krijgen). Het gaat over een beperkt aantal 
pathologieën, maar die kunnen voor klei-
ne ziekenhuizen mogelijks tot 50 % van 
hun opnamen betekenen. Het jammere is 
dat we vandaag nog altijd niet weten over 
welk bedrag van forfait we hier spreken. 
Ziekenhuizen noch artsen weten dus waar 
ze straks aan toe zullen zijn. De honoraria 
van de artsen bepalen via de afhoudingen 
ook een wezenlijk aandeel van de inkom-
sten voor de ziekenhuizen.

Er is veel in beweging op verschillende 
fronten om in 2018 van start te kunnen 
gaan. Als we die datum niet halen, dan 
bestaat de kans dat de invoering voor een 
volgende legislatuur zal zijn en dan ver-
liezen we misschien kostbare tijd.

Hoe staan de artsen vandaag  
tegenover deze ontwikkelingen?
De geesten zijn gerijpt. Iedereen luistert 
naar iedereen. Iedereen moet wat water 
bij de wijn doen, maar iedereen kan er ook 
op vooruit gaan. Ook voor de artsen zitten 
er positieve aspecten aan de netwerk-
vorming. We moeten streven naar een 
win-winsituatie voor artsen, ziekenhuizen 
én patiënten, met een langetermijnvisie 
en duurzame oplossingen.

Op het ene gebied verloopt alles vlotter 
dan op het andere. In de ouderenzorg 
zijn de noden en de vragen zo groot, dat 
samenwerking vlot gaat: er is werk ge-
noeg voor iedereen. In de moeder-kind-

zorg is dat een ander verhaal. Maar wie 
krampachtig probeert vast te houden aan 
wat hij heeft, knijpt het zand in zijn hand 
zo hard, dat hem finaal meer en meer 
ontglipt. Vergelijk die situatie dan weer 
met de spoedgevallendienst, die een zeer 
grote investering vergt en waar er een 
groot tekort aan spoedartsen heerst. Als 
een ziekenhuis zijn spoed sluit, komen er 
heel wat middelen vrij die elders kunnen 
worden geïnvesteerd. Elke context is dus 
anders.

Zijn er nog bijzondere knel-
punten of opportuniteiten?
Een belangrijke struikelsteen is de 
btw-wetgeving. In de netwerken zullen 
ziekenhuizen elkaar misschien bepaalde 
activiteiten of materialen moeten door-
rekenen met facturen. Op die facturen 
moet mogelijks btw worden betaald. Dat 
zijn financiële middelen die zomaar uit de 
gezondheidszorg worden weggetrokken en 
rechtstreeks naar de overheid terugvloei-
en. Zowel Vlaams als federaal reageren 
dat ze hierover niets te zeggen hebben, 
maar schuiven daarmee het probleem 
door naar de ziekenhuizen. Terwijl je er 
toch vanuit zou mogen gaan dat de ver-
schillende beleidsdomeinen met elkaar 
samenwerken.

Er zijn in veel regio’s al initiatieven voor 
schaalvoordelen door samenaankoop. 
Maar er zijn nog andere opportuniteiten 
waar de overheid een belangrijke rol in 
kan spelen. Ik verwijs naar een recente 
studie van het Rekenhof die aangeeft dat 
een gemeenschappelijke pathologie-grou-
per een aanzienlijke kostenbesparing zou 
kunnen betekenen.

Een sterk punt voor de kleine ziekenhui-
zen is hun lokale inbedding. Ze hebben 
doorgaans goede banden en korte lijnen 
met de gemeente en andere lokale ac-
toren zoals de brandweer en politie, wat 
mogelijks minder evident is voor grote 
ziekenhuizen. Die lokale focus zorgt voor 
een grote flexibiliteit. Al zijn er uiteraard 

ook culturele verschillen. Een ziekenhuis 
in een grootstad kan je nauwelijks verge-
lijken met een ziekenhuis in een studen-
tenstad of een ziekenhuis in Limburg met 
een grote lokale Turkse gemeenschap. 
Die specifieke inbedding is belangrijk, 
ook met het oog op een goede toegan-
kelijkheid voor de patiënten.
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Dr. Caroline Verlinde begeleidt en coör-
dineert als adjunct-kabinetschef Zorg en 
VSB mee de ontwikkelingen in het zieken-
huislandschap voor het kabinet van Vlaams 
minister Jo Vandeurzen. “Het is te vroeg 
om concrete plannen uit de doeken te 
doen”, maar een stand van zaken geeft 
ze met plezier.

“Op de Vlaamse regering in de zomer van 
2016 werd de visienota rond het zieken-
huislandschap van de toekomst goedge-
keurd. Een van de actielijnen daarin is dat 
elk ziekenhuis een zorgstrategisch plan zal 
moeten voorleggen voor het bekomen van 
erkenningen. Het Leuvens Instituut voor 
GezondheidszorgBeleid (LIGB) en Deloitte 
hebben gezamenlijk de opdracht gekregen 
om hiervoor een tool te ontwikkelen. Een 
andere actielijn is de basisspecialistische 
zorg. De ontwikkeling van een vernieuwde 
visie hierrond is volop bezig, in overleg met 
de ziekenhuizen, de eerste lijn en de pa-
tiënten. Tegen de zomer verwachten we de 
teksten van de vier betrokken werkgroepen. 
Vanuit het kabinet geven we zoveel mogelijk 
vrijheid en inspraak aan alle betrokken 
om tot een gedragen concept te komen.”

“Dat de eerste en de tweede lijn hierin 
strategisch zullen samenwerken, staat als 
een paal boven water. Neem bijvoorbeeld 
de pediatrie: kinderafdelingen in zieken-
huizen tellen vandaag allemaal minstens 
vijftien bedden. Moet dat zo blijven? Neen, 
want de samenleving evolueert en meer 
en meer ziekten kunnen onder andere 
dankzij goede vaccinatie worden voorko-
men of in de thuiscontext aangepakt. We 
kunnen dus bedden afbouwen en de zorg 
meer afstemmen op de eerste lijn. Maar 
in dat geval is het allicht ook nodig om de 
mogelijkheid te voorzien dat een huisarts 
een kind bij een niet-pluis-gevoel één dag 
ter observatie in het ziekenhuis laat opne-
men. Dat zou een nieuwe opdracht voor de 
basisspecialistische zorg kunnen beteke-
nen. Gelijkaardige oefeningen moeten we 
ook voor andere diensten durven maken. 
Daarom wordt nu volop gebrainstormd. 
Daarna zullen we alle ideeën verzamelen 

DR. CAROLINE VERLINDE, ADJUNCT-KABINETSCHEF MINISTER VANDEURZEN

“Nauwere samenwerking  
eerste en tweede lijn”

en een samenhangend beleid uittekenen 
dat spoort met de Vlaamse en de federale 
doelstellingen.”

Ziekenhuis van de toekomst
“Op een conferentie op 18 oktober krijgt 
de sector – eerste en tweede lijn – hier-
over feedback. Daarnaast wordt op deze 
conferentie ook het ‘Hospital of the Future’ 
voorgesteld, het ziekenhuis van de toe-
komst. Ook daarover buigt zich momen-
teel een werkgroep. Aanleiding is dat de 
ziekenhuizen die we vandaag ontwerpen 
en bouwen allicht al niet meer zullen zijn 
aangepast aan de noden van de nabije 

Dr. Caroline Verlinde: “De veranderingen gaan zo snel, dat we moeten proberen 
op veel langere termijn te plannen. We gaan uit van een perspectief 2050.”
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toekomst. De veranderingen gaan zo snel, 
dat we moeten proberen op veel langere 
termijn te plannen. We gaan uit van een 
perspectief 2050. Hoe zal de samenleving 
er dan uitzien? Wat met de digitalisering? 
En de individualisering? Of is er tegen 
dan weer sprake van meer collectivisme? 
Trendwatchers wagen zich aan berekende 
voorspellingen. Het is aan ons om die te 
proberen vertalen naar de zorg anno 2030, 
2040 en 2050 en die scenario’s als ver-
trekpunt te nemen voor de ontwikkeling 
van nieuwe concepten of infrastructuur. 
Zo spelen we meer proactief in op veran-
deringen waarvan we weten dat ze eraan 
zitten te komen.”



GEZINSVERPLEGING BIJ KINDEREN EN JONGEREN IN OPZ GEEL

“Een goede context kan kinderen 
met een ontwikkelingsachterstand 

enorm doen groeien”
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Het systeem van gezinsverpleging bestaat 
al eeuwen in verschillende vormen. Na 
positieve ervaringen met de volwassenen- 
en ouderenwerking is het OPZ Geel in 
2009 gestart met een aangepast systeem 
voor kinderen en jongeren die zowel een 
verstandelijke beperking als psychische 
problemen hebben. Niet eenvoudig om 
dat te realiseren binnen de wetgeving die 
vooral op volwassenen is toegespitst. Initi-
eel via een VAPH-project en vanaf 2014 via 
een samenwerking met Pleegzorg Vlaan-
deren en met bijkomende financiering 
vanuit Jongerenwelzijn die decretaal werd 
vastgelegd, blijkt de behandelmethode 
ook bij -18-jarigen succesvol.

Permanente werking
Het OPZ Geel is steeds op zoek naar zorg-
gezinnen. “We zoeken niet echt gericht, 
maar we steken wel voortdurend onze 
voelsprieten uit ”, vertelt Wilfried Bogaerts. 
“De meeste gezinnen die zich aanmelden, 
kennen wel bijna allemaal een ander zorg-
gezin. De vertrouwdheid met het gegeven is 
groot in Geel. Ze weten dus vaak al wat het 
inhoudt, maar we informeren bij kennis-
making altijd zo breed mogelijk over de 
verschillende vormen en mogelijkheden. 
Sommigen kennen bijvoorbeeld alleen de 
volwassenenwerking, waardoor ze zich 
ook geen kandidaat stellen voor de jon-
gerenwerking. Dat kan veranderen als we 
uitleggen welk type gezin we zoeken en 
wat de noden zijn.”

De gezinnen die zich aanmelden variëren: 
een alleenstaande mama, een gepensio-
neerde leerkracht, gezinnen met kinde-
ren... “We merken bij de jeugdwerking 
wel dat meer kandidaten een vooroplei-

ding hebben in de zorg, zoals opvoeders 
en onderwijzers”, zegt Annemie Wauters. 
“Terwijl dat niet wordt verwacht, maar 
mensen met die vooropleiding voelen 
zich misschien meer aangetrokken tot 
opvang van kinderen of jongeren. Meer 
dan bij volwassenen heeft het zorggezin 
hier ook een opvoedende rol. De basis-
regels zijn dezelfde als bij volwassenen, 
zoals het permanentiesysteem waarbij 
contact op elk uur van de dag mogelijk is. 
We geven ons engagement als ziekenhuis 
om steeds paraat te zijn voor als er iets 
zou foutlopen.” 

“Dat is nodig om gezinnen de stap te laten 
zetten om zorggezin te worden”, vult Wilfried 
Bogaerts aan. “Er is een ernstige proble-
matiek, dat is een vaststaand feit. Garantie 
voor een constante back-up is nodig , hoe-
wel we merken dat er zelden crisissituaties 
zijn waarvoor een dringende interventie of 
opname nodig is .”

Perspectief van het kind
De screeningsprocedure neemt wel enige 
tijd in beslag. Na een eerste infogesprek 
gaat Wilfried Bogaerts enkele keren naar 
het potentieel zorggezin, telkens met een 
andere collega. Aansluitend gaat ook de 
kinder- en jeugdpsychiater samen met 
een casemanager op huisbezoek. “Daar 
wordt afgestemd of beide partijen hetzelf-
de beeld hebben over gezinsverpleging. 
Komt dat overeen met de realiteit van elke 
dag, is het gezin daartegen opgewassen? 
Op die manier krijgt het team een zicht 
op de verwachtingen. Niet zozeer om die 
bij te sturen, wel om te weten wat het ge-
zin kan bieden. Daarna begint het echte 
werk, want dan pas begint de matching 

met het kind en wordt bekeken wie past 
in het gezin.”

Op dit moment verblijven 11 kinderen in 12 
gezinnen. Het jongste is drie en al een jaar 
bij de pleegmoeder. Sommige jongeren 
starten in de werking als kind en stro-
men later door naar het begeleidingsteam 
voor volwassenen in hetzelfde gezin. Tot 
vandaag werden al 42 kinderen begeleid, 
vier van hen hebben de overstap naar de 
volwassenenwerking gemaakt. “Een deel 
van de kinderen wordt door de jeugdrech-
ter geplaatst”, licht Annemie Wauters toe. 
“Wanneer een jeugdrechter bepaalt dat 
een kind door context of problematiek 
niet thuis kan blijven, is dat vaak voor een 
langere periode. Over het algemeen blij-
ven die kinderen ook de volledige week bij 
het zorggezin, maar dat wil niet zeggen 
dat ze geen contact meer hebben met de 
natuurlijke context. De andere helft van 
de jongeren verblijft partieel bij een zorg-
gezin. Hier gaat het meer om een gedeeld 
traject, waar de kinderen een paar dagen 
thuis en een paar dagen in een zorggezin 
verblijven.”

Alle formules zijn mogelijk voor gezinsver-
pleging, maar het mandaat van de natuur-
lijke omgeving is cruciaal. “Als de ouders 
niet akkoord gaan dat een ander gezin het 
kind opvangt, loopt het zeer moeilijk. Een 
begeleiding staat of valt met de natuurlijke 
context. Daarom wordt van bij aanvang 
al een kennismaking georganiseerd met 
het opvanggezin. In een samenwerkings-
overeenkomst komen alle afspraken. Die 
kunnen gaan over simpele dingen, zoals 
naar de kapper gaan, maar ze moeten wel 
duidelijk zijn. We houden rekening met 
iedereen, maar vertrekken altijd vanuit het 
perspectief van het kind en bekijken altijd 
of een beslissing de ontwikkeling van een 
kind ten goede komt. We proberen daar 
transparant in te zijn naar de ouders toe 
en dat lukt tamelijk goed. Bij kinderen en 
jongeren wil je nog meer dan bij volwasse-
nen loyaliteitsconflicten vermijden. Dat is 

Het OPZ in Geel heeft een jarenlange ervaring met gezinsverpleging voor vol-
wassenen en ouderen. In 2009 werd ook een werking opgestart voor kinderen en 
jongeren. Vandaag verblijven er elf van hen bij twaalf zorggezinnen. “Het systeem 
werkt, we zouden veel meer kinderen en jongeren kunnen opvangen maar met de 
huidige middelen zitten we aan onze limiet.” Psycholoog gezinsverpleging Wilfried 
Bogaerts en teamcoördinator Annemie Wauters doen een warme oproep om meer 
gelijkaardige werkingen op poten te zetten.
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een issue van pleegzorg in het algemeen. 
We proberen daar heel zuiver mee om te 
gaan en een kind dat daarmee worstelt 
heel goed op te volgen. We hebben ook 
regelmatig gesprekken met het kind om 
te horen hoe het verloopt in het gezin.”

Delen van zorg
De sterkte van de gezinsverpleging zit 
volgens Annemie Wauters en Wilfried  
Bogaerts onder meer in het ziekenhuis als 
buffer. “Wij hebben de mogelijkheid om als 
ziekenhuis de link tussen het kind en het 
zorggezin te leggen. Als er iets foutloopt, 
bieden we een back-up. We hebben nog 
niet vaak moeten interveniëren, maar het 
is wel mogelijk indien nodig. De psychiater 
is snel oproepbaar. We hebben de hulp van 
de K-dienst wel eens moeten inroepen 
toen een kind helemaal blokkeerde. Na 
een paar weekends op de dienst kregen we 
de situatie opnieuw gekanteld en kon het 
kind terug naar het zorggezin, afgebakend 
met periodes. De mogelijkheid om zorg 
te delen is een sterkte van het concept.”

En die methode komt de ontwikkeling van 
de kinderen en jongeren ten goede. “We 
zien dikwijls dat er zeker bij het begin van 
een verblijf enorme sprongen worden ge-
nomen in ontwikkeling”, klinkt het. “Een 
kind bijvoorbeeld bij wie testing een matige 
mentale beperking uitwees, haalde na een 

jaar in een zorggezin zijn ontwikkelingsach-
terstand ruimschoots in. Een goede context 
kan kinderen met een achterstand enorm 
doen groeien. Dat is het voordeel van dat 
1-op-1-contact, wat in een voorziening 
zelf vaak niet kan. Zal die problematiek 
volledig verdwijnen? Waarschijnlijk niet, 
en daar moeten we het zorggezin ook mee 
leren omgaan. We moeten voortdurend de  
oefening maken of het gezin het aankan 
en temporiseren als team.”

De ervaring van beiden toont aan dat het 
systeem werkt. “We zouden meer kinderen 
en jongeren kunnen opvangen, maar met 
de huidige middelen zitten we aan onze 
limiet.  Het is administratief ook een hele 
klus, want we moeten rekening houden 
met de regelgeving van het ziekenhuis 
en van pleegzorg die decretaal bepaald 
is. Wij ontfermen ons over de screening 
en matching, pleegzorg geeft onze ge-
zinnen dan een pleegzorgattest op ba-
sis van onze informatie en bekijkt welke 
pleegzorgmodule nodig is. Afhankelijk 
daarvan financiert pleegzorg een deel 
van de vergoeding. Omdat we met een 
moeilijke doelgroep, kinderen met een 
verstandelijke beperking en een psychia-
trisch probleem, te maken hebben, ligt de 
vergoeding van onze zorggezinnen hoger. 
De samenwerking met pleegzorg is een 
mooi voorbeeld van krachten bundelen 
en intersectoraal samenwerken. Hierdoor 

Bij gezinsverpleging komen mensen met 
een psychiatrische problematiek terecht 
in een gezin, vaak op lange termijn. Het 
zorggezin kan rekenen op een sterk onder-
steunend systeem, waarbij een team van 
casemanagers te allen tijde beschikbaar 
is. In een samenwerkingsovereenkomst 
worden de afspraken vastgelegd. Het gezin 
is verantwoordelijk voor de alledaagse  
zorg, het team staat in voor de behan-
deling en heeft de regie in handen. De 
garantie van zorgovername blijft. Iedereen 
die betrokken is kan aangeven dat het niet 
lukt en dan wordt naar een andere oplos-
sing gezocht. De ervaring leert dat dat nog 
niet vaak nodig is gebleken.

Wilfried Bogaerts en Annemie Wauters: “Wij hebben de mogelijkheid om als ziekenhuis de 
link tussen het kind en het zorggezin te leggen. Als er iets foutloopt, bieden we een back-up. 
Dat geeft gezinnen de veiligheid om met niet-evidente opvoedingssituaties te werken.”

kunnen meer kinderen opgroeien in een 
gezinssituatie, en hoeven ze niet in een 
voorziening opgevangen te worden. 

De werking past mooi in vermaatschappe-
lijking van zorg. “Wij zien hier grandioze 
vooruitgangen”, zegt Annemie Wauters. 
“Spijtig dat we maar een beperkt aantal 
kinderen kunnen begeleiden. Zorgouders 
leveren fantastisch werk, en kunnen dat 
ook omdat wij hen ondersteunen. We wer-
ken echt wel met een speciale groep, maar 
slagen er door een intensieve samenwer-
king met de gezinnen in om die kinderen 
relatief stabiel groot te krijgen.”
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