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EDITORIAAL

Participatie

In de diverse zorgsectoren neemt de belang-
stelling voor alle vormen van inspraak en 
participatie de jongste jaren hand over hand 
toe. Het is een maatschappelijke evolutie 
van emancipatie, die wij volop toejuichen. 
Zo bereidt de Vlaamse overheid een ‘Vlaams 
Charter van de rechten van de cliënt/patiënt’ 
voor. Het doel ervan is om de multidisci-
plinaire zorg op maat voor het toenemend 
aantal chronische patiënten goed te om-
kaderen, met een actieve betrokkenheid van 
de cliënt/patiënt, die respect vraagt voor zijn 
autonomie. Ook bij de voorbereiding van de 
overdracht van federale bevoegdheden naar 
Vlaanderen, onder meer in de ouderenzorg, 
krijgt het actief betrekken van en het luiste-
ren naar de zorgvragers de nodige aandacht. 
Daar kunnen wij alleen maar blij om zijn.

Op het terrein groeit ondertussen het aan-
tal initiatieven die de daad bij het woord 
voegen. In deze Zorgwijzer vindt u hiervan 
een mooie staalkaart. Ziekenhuizen zoeken 
manieren om met patiënten in dialoog te 
gaan, omdat ze beseffen dat dit de kortste 
weg is naar meer kwaliteit van zorg. Op de 
goede ouderwetse manier samen rond de 
tafel zitten om te praten, of via nieuwe apps 
directe en transparante feedback van pa-
tiënten verzamelen: het gebeurt allemaal 
en het vult elkaar vaak ook heel mooi aan. 
Ook patiëntenverenigingen worden steeds 

meer nauw bij het beleid in ziekenhuizen 
betrokken. Het is voor alle partijen nog wat 
zoeken en tasten, maar het engagement is 
er en het wordt met de dag groter.

Eenzelfde beweging zien we in de ouderen-
zorg. Woonzorgcentra zoeken nieuwe fora 
en mogelijkheden om met bewoners van 
woonzorgcentra en hun familie in dialoog 
te gaan. Ouderenverenigingen, bewoners en 
hun familie zijn hier vragende partij. Mooie 
voorbeelden uit binnen- en buitenland tonen 
ook dat het kan én dat het werkt. De koud-
watervrees voor het actief en authentiek be-
trekken van cliënten en stakeholders maakt 
plaats voor enthousiasme en de overtuiging 
dat alleen in dialoog echt sprake kan zijn van 
empowerment, respect voor de autonomie 
en vermaatschappelijking. Ook mantelzor-
gers, vrijwilligers en de buurt zijn meer en 
meer partners in de zorg voor meer kwaliteit 
van leven.

Ook de geestelijke gezondheidszorg, ten 
slotte, heeft de jongste jaren een mooi en 
boeiend parcours afgelegd. De integratie van 
ervaringsdeskundigen lijkt ondertussen een 
verworvenheid, ook al leren we nog altijd al 
doende bij. De herstelbeweging, die even-
eens uitgaat van empowerment, autonomie 
en de kracht van de cliënt, versterkt ook 
hier de dialoog.

Alle sectoren zijn volop in beweging. Het is 
mooi om te zien hoe patiënten/cliënten, hun 
families, patiëntenverenigingen én zorgvoor-
zieningen allemaal op één lijn zitten in hun 
streven naar samenwerking en participatie. 
Het is hoopgevend dat ook de overheid haar 
beleid hierop wil afstemmen. Wij zijn er nog 
niet, maar de tocht is ingezet.

Peter Degadt,
Gedelegeerd bestuurder
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Crisissen zijn onvermijdelijk in onze on-
voorspelbare wereld. Ook in zorgorganisa-
ties, klein of groot. De betrokkenen en de 
samenleving verwachten op dat moment 
een alerte reactie. Maar ben jij daar als 
algemeen directeur, preventieadviseur, 
veiligheidscoördinator of communicatie-
specialist wel klaar voor? 

Hoe ga je om met een medische fout? 
Wat als er plots brand uitbreekt? Hoe 
reageer je op ontoelaatbare foto’s, door 
personeelsleden op sociale media gepost? 
Wat doe je als er patiëntgegevens gehackt 
zijn? Welke actie onderneem je als een 
persoon met dementie of psychische pro-
blemen uit je voorziening ontsnapt? Hoe 
benader je een ontevreden familielid dat 
naar de pers stapt? Kortom, hoe zorg je 
ervoor dat dit soort crisissen niet met jou 
of je zorgorganisatie aan de haal gaat?

Het boek Crisisbeheer in zorgorganisa-
ties zorgt ervoor dat je beslagen op het ijs 
komt. Je krijgt inzicht in de drie bepalende 

Deze voorzieningen behaalden een accreditatie. 
Proficiat aan alle medewerkers  

die dit samen realiseerden!

Behaalde accreditaties tussen 27/06 en 15/09/2017

Nieuwe publicatie

CRISISBEHEER IN ZORGORGANISATIES
DE GOUDEN DRIEHOEK VAN OPERATIES,  
BELEID EN COMMUNICATIE

domeinen voor efficiënt crisis beheer: ope-
raties op het terrein, strategisch crisis-
management en crisiscommunicatie. 
Samen vormen ze de gouden driehoek 
van het crisisbeheer. In dit boek lees 
je alles over een goede voorbereiding, 
samenwerking en planning, het trainen 
van processen en een optimale coördi-
natie. Praktische voorbeelden en nuttige 
inzichten van experts en professionals 
uit de zorgsector illustreren de theorie, 
en helpen je die eigen te maken. Zo kan 
je met een beheersbare inspanning aan 
de slag wanneer een crisis je overkomt!

Het boek is geschreven door Stijn Pieters 
en Hugo Marynissen. Zij zijn managing 
partners van het crisisadviesbureau PM. 
Voor dit boek putten ze uit hun jarenlange 
ervaring met crisisbeheer in bedrijven, 
overheden en zorgorganisaties. Crisis 
in zorgorganisaties kwam tot stand in 
samenwerking met Zorgnet-Icuro en is 
uitgegeven bij Acco. 

Het boek wordt voorgesteld op het sympo
sium Crisis in grote en kleine zorgorganisa-
ties op 5 oktober 2017. Alle deelnemers 
aan het symposium ontvangen een exem
plaar. Inschrijven voor het symposium kan 
via www.zorgneticuro.be, rubriek vorming.

Nog tot eind november kan je het boek 
bij ZorgnetIcuro aankopen met korting.  
Voor 17 euro krijg je het boek toegestuurd, 
verzendingskosten inbegrepen. Stuur 
hiervoor een email naar:
marleen.vanmol@zorgneticuro.be met 
vermelding van het aantal gewenste 
exemplaren.

Vanaf november kan je het boek bestellen 
via: acco.be of in de boekhandel (19,9 euro). 
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Vijftien jaar geleden werd de euthanasiewet 
in België van kracht. Dit boek blikt terug 
op de impact van deze wet op de Belgische 
samenleving. De editors – drie ethici ver-
bonden aan onderzoekscentra in Oxford, 
Leuven en Edinburgh – geven het woord aan 
een interdisciplinair samengesteld panel 
van 19 ethici, artsen en juristen uit België, 
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Via een kleurrijk palet van juridische ana-
lyses, filosofische beschouwingen, toege-
past-ethische aanbevelingen en ervarings-
gebaseerde reflecties van mensen die op de 
een of andere manier nauw betrokken zijn 
bij euthanasiepraktijk, illustreert het boek 
hoe en in welke mate de euthanasiewet het 
ethos over leven en sterven in België ingrij-
pend heeft gewijzigd. 

Het boek telt vijf delen: 1) de euthanasiewet-
geving en haar toepassingen; 2) euthana-
sie in relatie met andere praktijken rond 

Op 25 mei 2018 zal de ‘GDPR’ of  
‘Algemene Verordening Gegevens-
bescherming’ in werking treden. Ook 
voor zorginstellingen brengt die Euro-
pese Richtlijn nieuwe verplichtingen 
met zich mee. Zorgnet-Icuro organi-
seert over de nieuwe regelgeving en 
de noodzakelijke voorbereiding van de 
implementatie aangepast per sector 
een aantal studiedagen. We werken 
hiervoor samen met een gespeciali-
seerd kantoor aan een gedragscode 
voor de sector die we zullen voor-
leggen aan de Privacy Commissie.  
Op de studiedagen zullen we deze 
code presenteren en met veel con-
crete en geactualiseerde informatie 
ingaan op de nieuwe regelgeving.  
Bij de gedragscode voegen we een 
aantal tools om de leden van Zorgnet -
Icuro te helpen bij de implementatie.

Vijftien jaar euthanasie in België:  
EEN INTERNATIONALE TERUGBLIK

levenseindezorg; 3) toegepaste ethische 
reflecties over euthanasie bij kwetsbare 
groepen; 4) een filosofische analyse van 
euthanasiepraktijken; 5) conclusies en aan-
bevelingen. 

De vijftien hoofdstukken waaraan negen-
tien auteurs hebben bijgedragen, formu-
leren geen consensusvisie op euthanasie 
in België. Het boek biedt een collectie van 
verschillende perspectieven, niet alleen 
wat betreft focus en methode, maar ook 
wat betreft het ethische standpunt dat de 
auteurs verdedigen. Die diversiteit maakt 
het boek sterker, omdat hierdoor duidelijk 
wordt dat euthanasie een zeer complexe 
aangelegenheid is die geen simplistische 
voor-tegen-antwoorden verdraagt. Door 
met de lezer de complexiteit en diversiteit 
van euthanasievraagstukken te verkennen, 
draagt het boek bij tot een trage en kritische 
meningsvorming die als noodzakelijk wordt 
gezien voor een volwassen debatcultuur. 

David Albert Jones, Chris Gastmans, 
Calum MacKellar (Eds.) Euthanasia and 
Assisted Suicide: Lessons from Belgium. 
Cambridge University Press, Cambridge, 
2017, 373pp. (ISBN 9781107198869)

Studiedagen  
GEGEVENSBESCHERMING

De studienamiddagen worden per sec-
tor telkens tweemaal georganiseerd 
op verschillende data en locaties.

Voor de algemene en psychiatrische 
ziekenhuizen:

Dinsdag 7 november 2017 
om 13u in Leuven
Dinsdag 14 november 2017 
om 9u in Gent

Voor de ouderenzorg en andere voor-
zieningen

Dinsdag 21 november 2017 
om 9u in Gent
Donderdag 23 november 2017 
om 13u in Hasselt

De studiedagen duren een halve dag 
(voor of namiddag)
Kostprijs: 60 euro
De studiedagen zijn enkel toegankelijk 
voor leden van ZorgnetIcuro

Inschrijven kan via:
www.zorgneticuro.be, rubriek vorming
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PARTICIPATIE IN NEDERLAND

“Hoe serieus neem je de mensen? 
Daar gaat het over”

Bewoners en cliënten hebben in Neder
land veel meer in de pap te brokken dan 
in Vlaanderen. En dat is een goede zaak, 
vindt Vlaming Jef Pelgrims, die jarenlang 
aan het hoofd stond van Tante Louise, een 
groepering van 20 woonzorgcentra in 
Nederland. Bij zijn pensioen deze zomer 
werd Jef Pelgrims benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau. Om maar 
te zeggen dat zijn passage in Nederland 
niet onopgemerkt is gebleven. Hoe zijn 
de ervaringen van Pelgrims met partici
patie en waarover gaat het in wezen? We 
vroegen het hem op de man af.

“In Nederland is de cliëntenparticipatie 
sterk georganiseerd en nog altijd groei-
end. Cliënten hebben er inspraak én be-
slissingsbevoegdheid. Ze hebben bijvoor-
beeld het recht om iemand voor te dragen 
voor de raad van toezicht (de inrichtende 
macht). Als een voorziening slecht wordt 
bestuurd, kunnen de bewoners een proce-
dure starten voor een onderzoek naar het 
management. Cliënten of hun familieleden 
hebben adviesrecht over een wijziging van 
de doelstellingen van een organisatie en 
kunnen een verzwaard advies geven over 
het jaarplan. Daarmee moet wel degelijk 
rekening gehouden worden.”

“Tante Louise bijvoorbeeld is een orga-
nisatie met 20 voorzieningen. Elke ves-
tiging heeft een cliëntenraad die maan-
delijks vergadert met de manager. Dat 
is verplicht. Die cliëntenraad heeft een 
verregaande inspraak. Ook over de be-
noeming van de manager bijvoorbeeld. In 
Nederland zijn het de zorgverzekeraars 
die pakketten zorg inkopen. Ook in die 
onderhandelingen is de cliëntenraad een 
belangrijke overlegpartner. Zorgverze-
keraars stellen een zorgaanbod samen 
en leggen dat aan de cliëntenraad voor.  
De voorzitter van elke lokale cliëntenraad 
zetelt daarnaast ook in de centrale raad 
van alle voorzieningen van Tante Loui-
se. Die centrale raad praat maandelijks 

rechtstreeks met het bestuur. De voor-
zitter van de centrale raad is een exter-
ne deskundige, die hiervoor een vergoe-
ding krijgt. Hij is permanent beschikbaar 
en overlegt met de lokale voorzitters.  
De centrale voorzitter krijgt ook mede-
werkers, betaald door de organisatie, 
maar met een onafhankelijk statuut.  
De macht van de cliëntenraden mag je 
zeker niet onderschatten. Ze hebben 
meer zeggenschap en bevoegdheden dan 
bijvoorbeeld de ondernemingsraad. De 
‘Wet op de medezeggenschap cliënten’ 
legt alles in regels vast en wordt steeds 
verder uitgebreid.”

Mensen met een mening
“Ik ben een warm voorstander van verre-
gaande inspraak en participatie. In 1995 
leidde ik in Nederland een organisatie voor 
mensen met een verstandelijke beperking. 
Ik heb toen het eerste congres georga-
niseerd waar cliënten drie dagen lang 
konden praten over hoe ze willen werken, 
wonen, leven… De medewerkers waren ook 
welkom op het congres: om rolstoelen te 
duwen en om te luisteren. Voor het ove-
rige moesten ze zich afzijdig houden. De 
besluiten van dat congres vormden later 
de basis voor de eerste tekst van de ‘Wet 
op de medezeggenschap’.”

“Voorheen had ik ook in Vlaanderen 
iets in beweging gezet. In Essen heb ik 
in de jaren 1970 De Bijster opgericht. 
Ook hier wou ik de cliënten met demen-
tie zoveel mogelijk zelf aan het woord 
laten. Dat kan, als je die mensen een 
echte kans geeft. Later, in Nederland, 
met de vzw Raad op Maat, waarvan ik 
jarenlang voorzitter was, organiseer-
den we vorming voor mensen met een 
verstandelijke beperking, zodat ze kon-
den meepraten over wat ze belangrijk 
vinden in hun leven. Als je dat op een 
goede manier organiseert, dan lukt dat. 
Je kan als bestuurder een begroting op 

twee manieren toelichten. Je kan ervoor 
zorgen dat niemand er iets van begrijpt 
of je kan ervoor zorgen dat iedereen 
snapt waarover de grote lijnen gaan. 
Hoe serieus neem je je mensen? Die 
vraag is de basis van alles. De directie of 
de leidinggevenden weten het echt niet 
altijd beter. Mensen willen trouwens hun 
verantwoordelijkheid nemen.”

Dat Jef Pelgrims altijd naar een maxi-
mum aan participatie streeft, betekent 
niet dat hij geen harde beslissingen kan 
nemen. “Ik heb in de loop der jaren meer 
dan eens keiharde beslissingen moeten 
treffen. Enkele jaren geleden heb ik  
300 medewerkers moeten ontslaan. Maar 
ik heb dat altijd gedaan in overleg met de 
ondernemingsraad en de cliëntenraad. 
Ik heb er altijd voor gezorgd dat ik mij 
kon verantwoorden. Als te laag opgeleide 
mede werkers niet meer meekunnen met 
de steeds zwaarder wordende zorgnoden, 
als de deskundigheid en de kennis ontbre-
ken, dan is een open overleg hierover met 
de ondernemingsraad en de cliëntenraad 
cruciaal. Ofwel moeten die laaggeschool-
de medewerkers zich bijscholen, ofwel 
moeten we er afscheid van nemen. Dat 
klinkt hard, maar veel andere oplossingen 
zijn er niet als je kwetsbare mensen goede 
zorg wil blijven geven.”

Vertrouwen nodig
“De manier waarop je inspraak organi-
seert, maakt het verschil. Wij vragen niet 
alleen aan de mensen of ze de soep lekker 
vinden. Wij zeggen: we hebben een budget 
van 100 miljoen beschikbaar, hoe gaan we 
dat besteden? Dat vergt een veel grotere 
inspanning om te organiseren en om te 
zorgen dat je de mensen mee hebt in je 
verhaal. Ja, je kan je er gemakkelijk van 
afmaken. Je dist een complex verhaal op 
waarvan niemand iets begrijpt, je vraagt 
formeel advies en klaar is kees. Maar dat 
is een farce. Zo werkt het niet. Je moet 

DOSSIER PARTICIPATIE VAN PATIËNTEN EN CLIËNTEN
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Jef Pelgrims: “Een mooi voorbeeld is ZorgkaartNederland.nl, een website waar 
mensen een oordeel kunnen geven over zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen. Elke 
individuele score kan je met een korreltje zout nemen. Een patiënt kan ruzie gehad 
hebben met een arts en uit frustratie een score van 2/10 geven. Maar als honderden 
mensen een score geven en je telt die allemaal op, dan krijg je toch een goed beeld 
van de kwaliteit van die organisatie of zorgverstrekker.”

Wie is Jef Pelgrims?
Jef Pelgrims (65) ging onlangs met pensioen na 
een jarenlange loopbaan in de zorg in Nederland. 
Dat zijn werk er op prijs werd gesteld, mag blijken 
uit zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau, een eer die maar weinig mensen te beurt 
valt, laat staan een Vlaming. Uiteraard is Pelgrims 
opgetogen met die erkenning. “Ik wist zelfs niet dat 
je als Belg in Nederland geridderd kon worden. Het 
blijkt heel uitzonderlijk te zijn. Natuurlijk doet me 
dat buitengewoon veel plezier. Ook de woorden en 
het ereteken van het bisdom Breda bij mijn afscheid 
zullen me bijblijven. Het bisdom bedankte me als 
een ‘integer bestuurder’. Dat deed me veel deugd, 
omdat de relaties met de congregatie en het bis-
dom niet altijd vanzelfsprekend waren. We hebben 
moeilijke knopen moeten doorhakken.”

Jef Pelgrims stond jarenlang aan het hoofd van 
Tante Louise, een stichting met 20 rust- en ver-
zorgingstehuizen, 1.300 bedden en een uitgebreide 
thuiszorgdienst. Er werken ongeveer 2.000 mede-
werkers en 850 vrijwilligers. Zijn loopbaan begon hij 
nochtans in Vlaanderen, bij De Bijster in Essen, waar 
hij de zorg voor mensen met dementie helemaal 
anders aanpakte. Ook in Nederland ging hij op die 
weg verder, mee dankzij de introductie van nieuwe 
technologie. Op dit ogenblik werkt Jef Pelgrims in 
opdracht van de Nederlandse overheid aan een 
rapport over de toekomst van de zorg in Nederland.

“Of ik ook in Vlaanderen nog ambities heb nu ik met 
pensioen ben? Ik heb wel contact met Bernadette Van 
den Heuvel op het kabinet van minister Vandeurzen. 
Ook de Alzheimer Liga heeft me al gecontacteerd. 
Daarnaast  zit ik als expert in de raad van bestuur van 
Orion Zorggroep in Turnhout. Maar als er ergens een 
zorgvoorziening in Vlaanderen met problemen kampt, 
dan wil ik me ook daar gerust engageren. Zorg is mijn 
hele leven. Maar altijd vertrekkend vanuit de positie van 
de cliënt, de bewoner, de patiënt. Ik ben beschikbaar.”

7   |   oktober 2017



zorgwijzer   |   8

“Je kan als bestuurder een begroting op twee 
manieren toelichten. Je kan ervoor zorgen dat 
niemand er iets van begrijpt of je kan ervoor 
zorgen dat iedereen snapt waarover de grote 
lijnen gaan.”

aan een langetermijnrelatie bouwen. 
Mensen zijn niet achterlijk. Als ze het 
gevoel hebben dat de baas hen ernstig 
neemt, dan heb je een basis voor een au-
thentieke relatie. Zo moeilijk is dat niet: 
ik vertel gewoon waarmee ik bezig ben. 
Dat is een leerproces. Je moet dingen in 
vertrouwen kunnen vertellen. Ideeën die 
nog niet rijp zijn, moet je kunnen voorleg-
gen en toetsen, zonder het risico te lopen 
dat iemand het aan de grote klok hangt. 
Ja, dat vertrouwen moet over en weer 
gerespecteerd worden. Je moet correct 
met elkaar omgaan. Ook leidinggevenden 
spelen hierin een belangrijke rol. Als een 
bewoner of een cliënt ergens over klaagt, 
dan moet je die klacht altijd ernstig ne-
men. De klager heeft altijd gelijk, tot het 
tegendeel aangetoond is.”

Jef Pelgrims werkte decennialang in 
Nederland, maar hij houdt voeling met 
Vlaanderen. Is het verschil in participatie 
en inspraak een kwestie van cultuurver-
schil of hinkt Vlaanderen gewoon enkele 
jaren achterop? Jef Pelgrims: “Je kunt 
er prat op gaan dat de participatie ook 
in Vlaanderen zal toenemen. De con-
text is ten dele anders. In Nederland is 
de voorbije jaren al flink bespaard in de 
zorg. In Vlaanderen niet. In Nederland 
zijn 35.000 personeelsleden ontslagen 
in de zorgsector en is bepaald dat 2013 
het richtbudget blijft voor alle volgende 
jaren. Die situatie kan je niet eindeloos 
volhouden. De samenleving roert zich. 
De invloedrijke journalist Hugo Borst 
gooide de knuppel in het hoenderhok. 
Zijn moeder woont in een verpleeghuis 
(een woonzorgcentrum) en hij klaagde 
het gebrek aan medewerkers aan. Hij 
heeft een groot deel van de samenleving 
achter zich gekregen. Zelf heb ik nu de 
opdracht gekregen van het ministerie in 
Nederland om een werkgroep te leiden op 
landelijk niveau. Ik mag de werkgroep zelf 

samenstellen. Onze opdracht is om advies 
te geven over de gewenste personeelsbe-
zetting op kwantitatief en kwalitatief vlak, 
om de kwantiteit en de kwaliteit van de 
zorg in Nederland op peil te houden. In 
oktober gaat de werkgroep van start, in 
februari 2018 volgt een tussentijds rap-
port en over precies één jaar moet het 
eindrapport klaar zijn. Ik zie het als een 
soort van ‘zelfmoordopdracht’: je weet 
vooraf dat het nooit goed kan zijn. Ik voel 
nu al hoe sterk er gelobbyd wordt voor 
een plaatsje in de werkgroep. Nog een 
geluk dat ik in Vlaanderen woon”, lacht 
Jef Pelgrims.

ZorgkaartNederland.nl
“Ik heb in Nederland mee aan de kar ge-
trokken van de technologie in de zorg. In 
plaats van bewoners met dementie hun 
vrijheid te ontnemen, heb ik ze bijvoorbeeld 
een zendertje gegeven. Zo kunnen ze weer 
naar buiten, letterlijk. We werken hiervoor 
nauw samen met de buurt. Als er dan eens 
iemand verdwaalt, kunnen we een beroep 
doen op de buurt. Dat initiatief heeft veel 
weerklank in Nederland.”

“Vergeet ook niet dat cliënten en familie-
leden in Nederland steeds meer mogelijk-
heden hebben om feedback te geven. Een 
mooi voorbeeld is Zorgkaart Neder land.nl, 
een website waar mensen een oordeel 
kunnen geven over zorgverstrekkers en 
zorgvoorzieningen. Elke individuele score 
kan je met een korreltje zout nemen. Een 
patiënt kan ruzie gehad hebben met een 
arts en uit frustratie een score van 2/10 
geven. Maar als honderden mensen een 
score geven en je telt die allemaal op, dan 
krijg je toch een goed beeld van de kwali-
teit van die organisatie of zorgverstrekker. 
Tante Louise heeft een gemiddelde score 
van 8,6. Dat is erg hoog. Die score danken 
wij niet aan één iemand die ons wil vleien. 

Steeds meer mensen raadplegen Zorg-
kaartNederland.nl. Het is een belangrijk 
instrument geworden voor het maken van 
keuzes.”

“In de voorzieningen van Tante Louise 
wordt twee keer per jaar het zorgplan met 
de bewoner en zijn familie besproken. 
Aan het eind van dat gesprek vraagt de 
leidinggevende aan de mensen om hun 
evaluatie ook op ZorgkaartNederland.nl 
te geven. Het is een houding, een attitude. 
Als je dingen onder de mat wil vegen, dan 
werkt dit niet. Als je transparant wil zijn, 
dan is dit een goede weg. En als wij een 
10 krijgen van een bewoner, dan is het 
feest in huis. Dan vieren we dat samen, 
omdat we dit ook samen bereikt hebben. 
Gaandeweg verandert je hele houding. 
Cliënten worden niet langer als ‘de vijand’ 
gezien. Vroeger hadden velen de attitu-
de van ‘ze moeten niet te veel noten op 
hun zang hebben’. Vandaag hebben de 
mensen rechten. Natuurlijk heb je nog 
altijd families die je het bloed onder de 
nagels kunnen pesten. Natuurlijk zijn er 
ruziemakers die altijd negatief zijn. Maar 
als het de spuigaten uitloopt, dan gaat de 
cliëntenraad daar zelf tegenin. ‘Zo gaan 
wij niet met elkaar om’, wijst de cliënten-
raad die ene cliënt dan terecht.”

“Het initiatief voor ZorgkaartNederland.nl 
is ooit genomen door cliëntenorganisaties, 
maar vandaag neemt de overheid het over. 
Die overheid houdt zelf ook rekening met 
de score van een organisatie. Ja, het beleid 
wordt steeds minder soft in Nederland. 
Twee jaar geleden stelde de Inspectie de 
honderd slechtste organisaties aan de 
schandpaal. Ze worden als het ware onder 
curatele geplaatst. Momenteel circuleert 
een plan om instellingen met een slecht 
management dat management uit handen 
te nemen. Cliënten spelen ook hierin een 
belangrijke rol.”
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AZ DELTA GAAT NAUW SAMENWERKEN MET PATIËNTENVERENIGINGEN

“Er is heel wat  
aan het bewegen”

AZ Delta ondertekende eind juni een sa
menwerkingsovereenkomst met maar 
liefst acht patiëntenverenigingen. Het 
gaat om méér dan een intentieverkla
ring. Diensthoofd patiëntenbegeleiding 
Christophe Indigne coördineert het geheel.

“We zijn gestart vanuit een visie die gelooft 
in de kracht van samenwerking. Om die 
visie in werkelijkheid om te zetten, hebben 
we in AZ Delta eerst enkele keren een ‘Dag 
van de patiëntenvereniging’ georganiseerd. 
Daar konden ziekenhuismedewerkers sa-
men met leden van patiëntenverenigingen 
zoeken naar manieren van samenwerking. 
Bij de eerste editie bleek dat dit een schot 
in de roos was: een 20-tal patiënten-
verenigingen waren onmiddellijk enthou-
siast om deel te nemen. Via werkgroepen 
en workshops heeft die samenwerking 

gaandeweg meer concrete vorm gekregen”, 
vertelt Christophe Indigne.

“Er zijn verschillende manieren om sa-
men te werken met patiëntenverenigingen. 
Ten eerste hebben wij ons als ziekenhuis  
geëngageerd om de patiëntenverenigingen 
meer bekendheid te geven. Ten tweede 
willen wij patiënten attent maken op het 
specifieke aanbod dat voor hen interessant 
kan zijn: vorming, bijeenkomsten, activitei-
ten… Ten slotte hebben we ook afgespro-
ken om voortdurend contact met elkaar 
te houden en informatie uit te wisselen.  
Zo kan een expert van het ziekenhuis gaan 
spreken voor een patiëntenvereniging. 
Omgekeerd kan een patiëntenvereniging 
feedback geven over patiëntenervaringen 
in het ziekenhuis. Alles samen genomen 
kan het dus om veel meer gaan dan het 

ter beschikking stellen van folders van pa-
tiëntenverenigingen in het ziekenhuis. Maar 
dat is natuurlijk al een zeer goed begin.”

Tijd en middelen
“Eind juni ondertekenden we een samen-
werkingsovereenkomst ondertekend met 
acht patiëntenverenigingen. We zien dat 
als een succesvolle start; de groep kan 
natuurlijk verder uitbreiden. Het is ook een 
kwestie van tijd en middelen, én van met 
elke patiëntenvereniging samen zoeken 
naar meerwaarde voor beide partijen. Met 
acht patiëntenverenigingen om te starten, 
blijft het voor ons haalbaar. Aan elke pa-
tiëntenvereniging koppelen wij immers 
een aanspreekpersoon in het ziekenhuis. 
Die persoon is een deskundige in de be-
treffende pathologie. Hij of zij staat in voor 
de contacten met de vereniging en is be-

Christophe Indigne: “Aan elke patiëntenvereniging koppelen wij een aanspreek-
persoon in het ziekenhuis. Die persoon is een deskundige in de betreffende pa-
thologie. Hij of zij staat in voor de contacten met de vereniging en is bereikbaar 
voor vragen en suggesties. Elke aanspreekpersoon wordt bijgestaan door een 
arts en dat maakt ons engagement en onze inhoudelijke inbreng nog sterker.”
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Inge Vandelannoote is vrijwilliger 
en bestuurslid bij de Crohn & Colitis  
ulcerosa Vereniging vzw (CCVvzw), een 
patiëntenvereniging voor mensen met 
chronisch inflammatoir darmlijden (IBD 
 Inflammatory Bowel Disease). Zij is heel 
blij met de samenwerking met AZ Delta. 
“Dit is de toekomst: patiënten en zorg
verleners die nauw samenwerken om 
de best mogelijke zorg te realiseren.”

“Er is nog heel veel werk aan de winkel 
voor patiënten met IBD”, vertelt Inge 
Vandelannoote. “Het is een ‘onzichtba-
re ziekte’ met heel veel misverstanden. 
Mensen denken al snel dat ze weten wat 
je bedoelt: ‘Oh ja, buikpijn en last van de 
darmen. Dat heb ik ook soms.’ Maar IBD is 
veel meer dan dat. De ziekte weegt zwaar 
op je hele sociale leven. Er is ook nog veel 
onderzoek nodig. Dat willen we met de 
CCV-vzw stimuleren.”

“De patiëntenvereniging werkt met vrijwil-
ligers, wat niet altijd evident is. Gelukkig 
zijn er naast de vaste waarden ook jonge 
mensen die zich hiervoor engageren en 
die IBD onder de aandacht proberen te 
brengen. Zelf ben ik een 38-jarige moe-
der van drie kinderen. Ik ben zelfstandige 
van beroep. Ik was zelf 20 jaar toen ik de  
diagnose IBD kreeg, en heb daar vele jaren 
tegen gevochten. Ik dacht dat ik het beter 
wist. Ik wou me er niet bij neerleggen. Ik 
zette altijd mijn happy-masker op. Ik wou 
niet ziek zijn. Daar was geen ruimte voor 
in mijn leven. Tot ik op een bepaald mo-
ment brak. Nogal eigenzinnig jawel, maar 
dat is een proces dat heel veel patiënten 
doormaken: van ontkenning over boosheid 
tot aanvaarding. Mijn eigen ervaring en 
expertise op dat gebied wil ik inzetten om 
andere patiënten bij te staan.”

Erkenning en begrip
“Erg belangrijk voor mezelf was het goede 
contact met IBD-verpleegkundige Lies-
beth Moortgat in AZ Delta. Ik leerde haar 
in 2015 kennen en er was meteen een klik. 

reikbaar voor vragen en suggesties. Elke 
aanspreekpersoon wordt bijgestaan door 
een arts en dat maakt ons engagement 
en onze inhoudelijke inbreng nog sterker. 
De artsen staan hiervoor zeker open. Het 
kadert dan ook perfect in de beleidsvisie 
van het ziekenhuis.”

“Het is soms nog wat zoeken hoe het al-
lemaal verder zal worden uitgewerkt. Hoe 
ruim en hoe diep die samenwerkingen 
kunnen uitgroeien, dat kunnen we mo-
menteel nog niet inschatten. Als dienst-
hoofd patiëntenbegeleiding coördineer ik 
het geheel; ik ben dus de liaison tussen de 
verschillende medewerkers die contacten 
onderhouden met een patiëntenvereni-
ging. Ik volg alles op en zorg ervoor dat de 
overeenkomsten geen dode letter blijven.”

“Naast die samenwerking met de pa-
tiëntenverenigingen streven wij er met 
AZ Delta ook op andere manieren naar om 
patiënten een stem te geven in het beleid 
van het ziekenhuis. Hiervoor zijn er het 
stakeholdersoverleg en de focusgroepen. 
In de focusgroepen gaan we op geregelde 
tijdstippen in dialoog met patiënten over 
hoe ze de opvang, de behandeling en de 
nazorg in het ziekenhuis ervaren. We pro-
beren het contact met patiënten dus op 
zoveel mogelijk niveaus in het ziekenhuis 
uit te bouwen. De tijd dat patiënten he-
lemaal afhankelijk waren en geen stem 
hadden, ligt ver achter ons. Patiënten 
willen geëmpowerd worden. Dat kan al-
leen als er sprake is van gelijkwaardig-
heid. Daarom proberen we patiënten op 
zo veel mogelijk verschillende manieren 
te betrekken in het ziekenhuis- én in het 
therapeutisch beleid.”

Enthousiasme
“De patiëntenverenigingen zijn heel en-
thousiast over de samenwerking met AZ 
Delta. Ik voel dat iedereen hiervan een 
succes wil maken. Natuurlijk is niet elke 
patiënt lid van een vereniging, maar door 
die samenwerkingsovereenkomsten zul-

AZ Delta tekende op 26 juni 2017 
een samenwerkingsovereenkomst 
met acht patiëntenverenigingen:

• Crohn en Colitis ulcerosa vzw
• Dementie en het Ventiel
• Liga Myasthenia Gravis vzw
• Lymfeklierkanker Vereniging  

Vlaanderen vzw
• MS Liga Vlaanderen vzw
• NET & MEN kanker België vzw
• Vereniging Nierpatiënten 

Roeselare
• Vlaamse Coeliakievereniging

len ook patiënten die géén lid zijn ver-
schillende voordelen ondervinden: een 
meer kwaliteitsvolle zorg, een beter be-
grip tussen patiënten en zorgverleners… 
Dat is toch wel de moeite waard om ons 
voor in te zetten. De mensen die ik hier-
over spreek, stellen het enorm op prijs 
dat het ziekenhuis in die samenwerkingen 
investeert.”

“Over een viertal maanden gaan we de 
impact van die eerste overeenkomsten 
evalueren. Nogmaals, dit mag voor ons 
geen dode letter blijven. Als coördinator 
volg ik de ontwikkelingen op. Mijn rol is 
net om alle samenwerkingen een duw-
tje in de rug te geven. Eind dit jaar gaan 
we met elke patiëntenvereniging apart 
aan tafel zitten voor een grondige evalu-
atie. Het is spannend en het kan nog alle 
kanten uit, maar je voelt dat er heel wat 
aan het bewegen is”, besluit Christophe 
Indigne.
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PATIËNTENVERENIGING CCV-VZW OPGETOGEN OVER SAMENWERKING MET AZ DELTA

“Dialoog met patiënten  
maakt gezondheidszorg beter”

Bij haar voelde ik de erkenning en het 
begrip. Zij hielp me, na al die jaren, om 
de ziekte te aanvaarden en een plaats te 
geven. Ik besef nu meer dan ooit dat we 
lotgenoten op weg kunnen helpen in hun 
zoektocht. Door de ziekte meer bekend-
heid te geven, door patiënten in contact 
te brengen met de patiënten vereniging, 
door naast de vele negatieve en schrik-
aanjagende verhalen ook positieve getui-
genissen te plaatsen.”

“CCV-vzw zet zich op verschillende ma-
nieren in om dat te verwezenlijken. Spe-
cifiek in het AZ Delta-project maken we 
werk van een jaarlijkse infoavond voor 
patiënten rond IBD, in samenwerking met 
de IBD verpleegkundigen van een drietal 
ziekenhuizen. Daarnaast hebben we een 
besloten Facebookgroep opgezet (IBD AZ 
Delta) in nauwe samenwerking met de 
vereniging, om nuttige en correcte infor-
matie te verspreiden voor patiënten en 
hun omgeving. Er zitten nog een aantal 
kleine projecten aan te komen, zoals het 
verspreiden van een informatiepakket 
voor nieuwe patiënten vanuit het zieken-
huis. Ook in andere ziekenhuizen gaan we 
hiermee aan de slag, telkens in nauwe 
samenwerking tussen vrijwilligers, de 
IBD-verpleegkundigen en de artsen. In-
tussen kan ik rekenen op enkele lotgeno-
ten om die plannen verder uit te werken.”

Ervaringswerkers
Binnen de CCV-vzw is Inge Vandelannoote 
coördinator voor de regio West-Vlaanderen. 
“Het doel van de vereniging is om samen 
te werken over de grenzen heen: tussen 
artsen, zorgverleners, farma, en patiënten 
en hun omgeving. We hopen dat het delen 
van kennis en ervaring leidt tot meer begrip 
en meer kennis van IBD. Als we hiermee 
lotgenoten én zorgverleners kunnen hel-
pen, dan is onze missie geslaagd.”

“Met de samenwerkingsovereenkomst 
neemt AZ Delta het voortouw in de sa-
menwerking met patiënten. Dat is een 

uitstekende zaak. De dialoog tussen arts-
en, ziekenhuismedewerkers en patiënten 
is in ieders voordeel. We kunnen leren 
van elkaar en elkaar vooruithelpen. Een 
extra voordeel is dat wij dankzij AZ Delta 
ook andere patiëntenverenigingen leren 
kennen. Ook die contacten zijn leerzaam. 
Vernieuwing verloopt nooit zonder slag of 
stoot en er zijn altijd koplopers nodig om 
aan te tonen dat het ook anders kan. Het 
management van AZ Delta geeft met die 
samenwerking alvast de toon aan en zet 
zich in voor de evolutie naar een gezond-
heidszorg waarin patiënten als volwaardi-
ge gesprekspartners aanvaard worden.”

“Waar ik persoonlijk van droom, is de in-
zet van ervaringswerkers in ziekenhuizen. 
Je zou bijvoorbeeld een tweewekelijkse 
consultatie kunnen organiseren, waar 
patiënten kunnen praten met een erva-
ringsdeskundige. Niet over medische 

Inge Vandelannoote (rechts) samen op de foto met IBD-verpleegkundige 
Liesbeth Moortgat van AZ Delta.

zaken uiteraard, maar over hoe je kan 
omgaan met de ziekte, over relaties, je 
werk, je kinderen… IBD heeft een gro-
te impact op je hele sociale leven. Veel 
patiënten voelen zich snel vermoeid. 
Ook ik heb daarmee gevochten. Ik heb 
handelswetenschappen gestudeerd en 
droomde van een job als loopbaanbege-
leider, maar dat is er – onder meer door 
mijn ziekte – nooit van gekomen. En er 
zijn nog heel wat taboes, die het spreken 
erover niet vergemakkelijken. Wat nu in 
de geestelijke gezondheidszorg gebeurt 
met de integratie van ervaringsdeskun-
digen, kan een voorbeeld zijn voor andere 
ziekten. Als vrijwilligerswerk, maar met 
een structuur. Die structuur ontbreekt 
vandaag nog.”

Meer informatie op www.CCV-vzw.be.
Je kan de blog van Inge Vandelannoote  
volgen via www.ingevdln.blog.
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“Ik was verrast door de verhalen  
en de open feedback”

PATIËNTENPANEL LEIDT TOT NIEUWE INZICHTEN

Bart Van Bree: “Ik had zeker niet het gevoel dat de patiënten zich geremd 
voelden of zich inhielden. Ze waren over het algemeen zeer tevreden, 
maar samen brachten ze toch heel wat concrete verbeterpunten aan.”

Het project “What Matters To You” was 
voor de SintJozefkliniek in Bornem de 
aanleiding om werk te maken van een 
patiëntenpanel. “De traditionele enquê
tes hebben hun beste tijd gehad”, vertelt 
algemeen directeur Bart Van Bree.

“We liepen al een hele tijd te broeden 
op initiatieven voor meer interactie met 
patiënten. Een mooi voorbeeld vond ik 
‘Lunch met de CEO’, een soort van pa-
tiëntenpanel in het UZ Leuven. Het is 
het project “What Matters To You” (een 
initiatief van Zorgnet-Icuro) dat ons ertoe 
heeft aangezet om er concreet mee aan 
de slag te gaan. Ons doel is om de patiënt 
nog meer centraal te zetten, door goed te 
luisteren naar de feedback van patiënten. 
Hiervoor willen we een platform creëren 
dat twee keer per jaar samenkomt met 
een vertegenwoordiging van patiënten. 
We zoeken hiervoor patiënten die de ei-
gen situatie wat kunnen overstijgen. Het 
is niet de bedoeling om via dit platform 
een oplossing te zoeken voor individuele 
vragen of problemen. Het opzet is breder, 
meer structureel.”

“Ondertussen hebben we een eerste 
pa tiëntenpanel georganiseerd. Zes pa-
tiënten namen eraan deel. We hebben 
hiervoor een oproep gelanceerd in het 
ziekenhuis en op sociale media. De re-
acties hierop bleven beperkt. Daarom 
hebben we ook actief rondgevraagd in 
het ziekenhuis. We wilden bij voorkeur 
patiënten die het ziekenhuis vrij goed 
kennen en vanuit hun ervaringen kunnen 
vertellen. We wilden graag ook een mooie 
staalkaart van diverse afdelingen. Dat is 
goed gelukt. We hadden iemand die op de 
materniteit had verbleven, maar ook een 
chirurgisch en een oncologisch patiënt. 
Het ziekenhuis was vertegenwoordigd 
door de hoofdarts, de verpleegkundig 
directeur, de kwaliteitscel en mezelf.”
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3 tips van  
Bart Van Bree  
voor wie een 

patiënten panel wil 
organiseren

Tip 1
Denk goed na over de setting. Zorg ervoor 
dat de mensen zich op hun gemak voelen. 
Kies niet voor de grote vergaderzaal. Ga 
de mensen ook niet ‘ondervragen’. Het 
moet een informele babbel zijn, maar toch 
ongemerkt gestructureerd.

Tip 2
Zorg voor de juiste vertegenwoordiging 
van het ziekenhuis in het panel. De aan-
wezigheid van de directie, waaronder ook 
de verpleegkundig directeur en de hoofd-
arts, toont het belang dat je hecht aan het 
gesprek. Patiënten voelen zich gerespec-
teerd. Het toont ook dat het gesprek niet 
vrijblijvend is, maar dat je echt aan de 
slag wil met de mening van de patiënten.

Tip 3
Geef achteraf feedback aan de deel-
nemers. Wat heb je met hun suggesties 
of hun opmerkingen gedaan? Houd hen op 
de hoogte, bijvoorbeeld door een e-mail 
te sturen of ze nog even op te bellen. De 
patiënten stellen dat erg op prijs.

Luisteren
“Ik heb zelf het panelgesprek ingeleid en 
ons opzet toegelicht. Dat opzet was heel 
eenvoudig: luisteren naar wat er leeft bij 
patiënten, zodat wij onze zorg en onze 
dienstverlening kunnen verbeteren. Ik 
heb ook onze visie en missie toegelicht, 
omdat ik wou polsen of de ervaringen van 
de patiënten min of meer stroken met 
ons streven en onze waarden. Wij willen 
bijvoorbeeld een toegankelijk ziekenhuis 
zijn, maar ervaren de patiënten dat ook 
zo? Dat bleek voor een patiënt meteen 
een goede kapstok om het over de parking 
van het ziekenhuis te hebben, die voor 
mensen met een beperking helemaal niet 
zo toegankelijk blijkt te zijn.”

“De meeste reacties tijdens het patiënten-
panel waren erg positief. Mensen herken-
nen zich wel in ons streven om patiënten 
holistisch te benaderen. Toch was ik erg 
verrast door de persoonlijke verhalen van 
de patiënten, die met de nodige emoties 
naar boven kwamen. Hoe ga je daarmee 
om tijdens zo’n panelgesprek? Dat was 
toch even wennen. Patiënten hebben de 
behoefte om hun gevoelens te ventileren. 
Je moet ze daarvoor ook de ruimte geven, 
ook al is dat niet de eerste doelstelling van 
het patiëntenpanel. Ik overweeg om een 
volgende keer ook iemand van de psycho-
sociale begeleiding te laten deelnemen, 
om hier goed te kunnen op inspelen.”

Eerlijk en open
“Hoe kunnen wij onze dienstverlening en 
onze zorg verbeteren? Dat was de cen-
trale vraag tijdens het panelgesprek. De 
patiënten hebben hierover eerlijk en open 
gesproken. Na afloop van het gesprek 
konden wij vrij snel een aantal heel con-
crete actiepunten op het getouw zetten. 
De parking noemde ik al. Een ander voor-
beeld is de patiënteninformatie. We doen 
al heel wat inspanningen op dat gebied, 
maar blijkbaar is het voor veel patiënten 
moeilijk om de kern van de boodschap te 
begrijpen. We denken vaak dat mensen 
ons begrepen hebben, maar we checken 
dat te weinig. Dat is een werkpunt dat we 
opnemen in het hele ziekenhuis. Nog een 
voorbeeld: het patiëntenvervoer tussen de 
twee campussen. Hierover hadden we eer-
der nooit klachten gehoord, maar tijdens 
het gesprek bleek dat toch een pijnpunt 
te zijn. We hebben dit punt ondertussen 
opgenomen met de vervoersfirma. En ver-
der: betere communicatie over de wacht-
tijden, een betere bewegwijzering hier en 
daar op het terrein en in het ziekenhuis en 

nog wat algemene opmerkingen over de 
maaltijden en de schoonmaak, maar niets 
spectaculairs. Toch is dat al een mooie 
feedback na één panelgesprek.”

“Daarom gaan we dit najaar een tweede 
patiëntenpanel organiseren, min of meer 
met hetzelfde stramien. We proberen de 
sfeer informeel te houden, met een brood-
je en een drankje. We starten rustig en 
brengen het gesprek gemoedelijk op gang. 
We vermijden een vergadersfeer met een 
vaste agenda en zo. Tegelijk waken we 
erover dat de thema’s waarop we graag 
feedback willen, zeker aan bod komen.” 
“Of de feedback eerlijk en authentiek is 
op zo’n patiëntenpanel? Ik heb het gevoel 
van wel. Veel hangt af van de juiste sfeer. 
Er moet een open sfeer zijn. Ik had zeker 
niet het gevoel dat de patiënten zich ge-
remd voelden of zich inhielden. Ze waren 
over het algemeen zeer tevreden, maar 
samen brachten ze toch heel wat concrete 
verbeterpunten aan. Heel belangrijk is 
bovendien dat veel van hun opmerkingen 
nieuw voor ons waren. Het waren punten 
die niet eerder uit de enquêtes naar boven 
waren gekomen. Het gaat dus om een 
mooie aanvulling.”

“Patiëntenparticipatie staat nog in zijn 
kinderschoenen, maar de evolutie zal 
snel gaan, vermoed ik. De meerwaarde 
is dan ook groot als je authentiek luistert 
naar patiënten. Bovendien geeft het een 
boost aan de organisatie. Wij zijn heel 
blij dat we hiermee gestart zijn”, besluit 
Bart Van Bree.
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PARTICIPATIE IN DE GGZ

“We hebben keihard gewerkt, 
maar het loont”

In de geestelijke gezondheidszorg krijgt 
participatie onder meer vorm dankzij 
de inzet van ervaringsdeskundigen. Het 
Herstelplatform van de Vlaamse Ver
eniging Geestelijke Gezondheid (VVGG) 
trekt hier mee aan de kar. In oktober wil 
het Herstelplatform een rapport met 
toekomstvoorstellen formuleren voor 
het kabinet van minister Vandeurzen.  
We gingen erover praten met Jochen  
Van den Steen.

Jochen Van den Steen begon zijn loopbaan 
in het aanloophuis Poco Loco voor men-
sen met een psychosociale kwetsbaar-
heid. Sinds 1 mei werkt hij voor vzw Hand 
in Hand, een initiatief beschut wonen met 
21 erkende plaatsen en een dagactivitei-
tencentrum. Maar hij onderhoudt ook nog 
contacten met het Cliëntenbureau van 
Poco Loco. “Veel cliënten lopen tegen 
stigmatisering aan, zelfs in hun eigen 
familie- en vriendenkring. Op familie-
feestjes bijvoorbeeld, krijgen ze soms 
negatieve reacties. Vaak uit onbegrip of 
onhandigheid. We willen de beeldvorming 
realistischer maken en de krachten van 
deze mensen in de verf zetten. Kwets-
baarheid moet bespreekbaar worden. Met 
het delen van positieve verhalen wil het 
Cliëntenbureau mensen beter informeren. 
We doen dat met lezingen en vormingen 
in diverse verenigingen, waarbij altijd er-
varingsdeskundigen betrokken zijn. Die 
samenwerking vanuit gelijkwaardigheid 
is erg belangrijk. Geef mensen zoveel 
mogelijk de regie over hun eigen leven. 
Ook in het beschut wonen hebben we vaak 
de neiging om veel over te nemen van de 
cliënten. Dat kunnen we beter niet doen. 
Laat die mensen gerust eens met hun 
hoofd tegen de muur lopen. We mogen 
niet te beschermend zijn. Anders dreigen 
we de cliënt niet centraal te stellen. Neem 
sommige mensen die vele jaren onder 
bewindvoering staan: is dit nog steeds 
in hun voordeel of voor de hulpverlening 
rondom die minder in onderhandeling 
moet gaan?”

Herstelacademie
“Dat streven om ervaringsdeskundigen 
zoveel mogelijk te betrekken, zit ook in 
het Herstelplatform. Het platform wil 
ervaringsdeskundigen, hun naasten en 
hulpverleners samenbrengen, zodat niet 
elk op zich het warm water moet uitvin-
den. Opleiding is nodig en gelukkig zijn er 
steeds meer initiatieven. Naar het model 
van het Verenigd Koninkrijk zijn we gestart 
met Herstelacademies, die kortdurende 
opleidingen geven. De docenten zijn altijd 
een tandem van een hulpverlener en een 
ervaringsdeskundige. De modules gaan 
bijvoorbeeld over piekeren, depressie, 
herstel… Ze zijn toegankelijk voor het bre-
de publiek. Vooral cliënten komen erop 
af, maar ook familielieden, vrienden en 
kennissen. Als je weet dat één op de vier 
Vlamingen met psychische kwetsbaarheid 
te maken krijgt, dan is iedereen poten-
tieel doelpubliek. Ondertussen zijn er 
Herstel academies in Antwerpen, Vlaams- 
Brabant, Mechelen, Gent en de Kempen.”

“Een andere belangrijke werkgroep in 
het Herstelplatform vandaag is het kwar-
tiermaken. Dat houdt in dat we in de 
maatschappij ruimte willen maken voor 
mensen met een psychische kwetsbaar-
heid. De rol van de buurt, van de dien-
stencentra, van verenigingen wordt steeds 
belangrijker. Als we mensen willen inte-
greren in hun leefomgeving, dan moeten 
we ervoor zorgen dat ze daar een plek 
vinden. De vermaatschappelijking van 
de zorg veronderstelt de medewerking 
van de samenleving. Het vergt ook van 
de voorzieningen een inspanning om los 
te komen van de ‘eigen winkel’. Maar de 
beweging is ingezet. We zien dat Centra 
Geestelijke Gezondheidszorg meewerken 
aan de Herstelacademies. Of dat psychia-
trische ziekenhuizen inspanningen doen 
om buiten hun campus een ontmoetings-
centrum te organiseren of – beter nog – 
om actief deel te nemen aan het buurthuis 
in de omgeving. De eigen infrastructuur 
openstellen voor de maatschappij en zelf 

ook naar buiten komen en participeren 
aan de samenleving, dat is wat we nodig 
hebben. De sector is in beweging. Er wordt 
niet langer over ‘mijn patiënt’ gepraat, 
maar over samenwerking.”

Wijkgerichte aanpak
“Ik geloof in een wijkgerichte aanpak. Bed-
den afbouwen en mobiele teams oprich-
ten, dat is prima. Maar er is meer nodig 
voor een kwaliteitsvol leven voor mensen 
met een psychische kwetsbaarheid. Ook 
de andere functies van de vermaatschap-
pelijking onder artikel 107 moeten worden 
gerealiseerd: wonen, werken, ontmoeting. 
Met de uitbouw van mobiele teams alleen 
gaan we het niet redden. We moeten de 
samenleving betrekken.”

“Of de samenleving daarvoor klaar is? 
Vandaag is het dienstenaanbod onvoldoen-
de in de maatschappij ingebed. Hierdoor 
worden buurten soms overbelast. Dat 
mogen we niet laten gebeuren. Alleen 
door een verdere samenwerking kunnen 
we buurten ondersteunen. Het buurthuis 
en de lokale geestelijke gezondheidszorg 
kunnen bijvoorbeeld de krachten bun-
delen en samen het buurthuis openhou-
den. In Aalst groeit er een samenwerking 
waardoor verenigingen weten waar ze 
terechtkunnen als ze ondersteuning nodig 
hebben voor iemand met een psychische 
kwetsbaarheid. Verenigingen stellen zich 
meer open voor die mensen, als ze zich 
tenminste gesteund weten. Het is een 
kwestie van geven en nemen. Ik heb zelf 
nog in een mobiel team gewerkt. Soms is 
het inderdaad erg moeilijk om iemand in 
de buurt geïntegreerd te krijgen. Als je de 
buurt dan aan haar lot overlaat, dan hypo-
thekeer je alles. De vermaatschappelijking 
is geen exclusieve opdracht voor de gees-
telijke gezondheidszorg. Nogmaals: één 
op vier mensen krijgt ermee te maken. 
Het gaat om een breed maatschappelijk 
fenomeen, waarbij de hele samenleving 
betrokken is.”
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Verhalen delen
“Vandaar ook het belang om met verha-
len naar buiten te treden. Er is vandaag 
gelukkig al meer openheid. Dat heeft 
onder meer te maken met de inzet van 
ervaringsdeskundigen. Zij getuigen, ze 
gaan in dialoog, ze wegen op het debat 
en op de ontwikkelingen in de geeste-
lijke gezondheidszorg. Er lopen soms 
dingen mis, maar ervaringsdeskundigen 
zijn dikwijls positief ingesteld. Zij willen 
meewerken aan oplossingen, vanuit hun 
deskundigheid. Sommigen van hen heb-
ben de voorbije jaren echt op de barri-
caden gestaan. Ze hebben een toegang 
geforceerd. Vandaag is de tijd rijp voor 
dialoog en samenwerking voor meer kwa-
liteit in de geestelijke gezondheidszorg. 
De sector staat hiervoor open. Je ziet in 
elk netwerk en in heel wat voorzieningen 
ervaringsdeskundigen aan de slag gaan. 
De vraag naar vrijwillige ervaringsdeskun-
digen overtreft vandaag zelfs het aanbod.”

“Er is de jongste tien jaar een enorme weg 
afgelegd. Het Herstelplatform heeft hierin 
een rol gespeeld door uitwisseling moge-
lijk te maken en door te leren van elkaar. 
We hebben ook contact met het kabinet 
van minister Vandeurzen. We streven naar 
een globaal plan voor ervaringsdeskun-
digen. Per provincie brengen we in kaart 
wat nodig is. Goede praktijken willen we 
aanmoedigen en uitbreiden. Tegen half 
oktober willen we de minister hierover 
een rapport met voorstellen bezorgen. 
Twee perspectieven komen hierin samen: 
hoe kunnen we ervaringsdeskundigen 
optimaal voorbereiden en ondersteunen, 
én hoe kunnen we de werkplekken klaar-
maken voor een optimale inzet van erva-
ringsdeskundigen. In alle provincies zijn 
vandaag al tal van goede praktijkvoorbeel-
den te vinden. In plaats van allemaal apart 
te lobbyen voor meer middelen, proberen 
we met het Herstelplatform gezamenlijk 
stappen vooruit te zetten. Ik heb het ge-
voel dat we de afgelopen jaren keihard 
gewerkt hebben, maar dat het loont. Het 
is belangrijk dat dat ook zichtbaar wordt.”

Jochen Van den Steen: “Er is vandaag gelukkig al meer openheid. Dat heeft onder meer 
te maken met de inzet van ervaringsdeskundigen. Zij getuigen, ze gaan in dialoog,  
ze wegen op het debat en op de ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg.”
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OKRA PLEIT VOOR BEWONERSVERTEGENWOORDIGER IN RAAD VAN BESTUUR WOONZORGCENTRA

“Respect voor het levensverhaal  
van de bewoner: dat is participatie”

De ouderenvereniging OKRA zet zich 
sinds jaar en dag in voor de rechten van 
ouderen, ook in woonzorgcentra. Het 
thema participatie ligt OKRA dan ook 
nauw aan het hart. Johan Truyers is  
adjunctalgemeen directeur van OKRA en 
verantwoordelijke voor de studiedienst. 
Hij pleit voor respect voor het levens
verhaal van elke bewoner én voor een 
vertegenwoordiger van de bewoners in 
de raden van bestuur.

“OKRA werkt al sinds het einde van de 
jaren 1970 constructief met woonzorg-
centra en de bewoners samen”, zegt  
Johan Truyers. “Dat gebeurt vooral vanuit 
de lokale gemeenschap. Het openstellen 
van activiteiten van OKRA voor bewoners 
van woonzorgcentra hebben we altijd be-
schouwd als een vorm van participatie. 
Vroeger waren woonzorgcentra eilandjes 
op zich, los van de maatschappij. Met de 
KBG, zoals OKRA toen nog heette, wilden 
we dat doorbreken. Als bewoners van 
woonzorgcentra kunnen participeren aan 
activiteiten in de lokale gemeenschap, dan 
blijven ze deel uitmaken van die gemeen-
schap. OKRA bezoekt ook haar leden in 
woonzorgcentra. Wij laten niemand los. 
Ook de zwaar zorgbehoevenden blijven 
we zoveel mogelijk betrekken. Dat is onze 
basisfilosofie. Dankzij de 1.100 lokale tref-
punten van OKRA lukt dat vrij goed.”

“Woonzorgcentra staan open voor samen-
werking met OKRA en andere verenigin-
gen. We zijn daar erg blij om. Alleen toen 
in 2003 de animatiefunctie in woonzorg-
centra gesubsidieerd werd, hebben wij het 
even lastig gehad. Veel vrijwilligers die 
voor OKRA werkten, zijn toen onder impuls 
van de animatoren als vrijwilliger naar 
een woonzorgcentrum getrokken. OKRA 
heeft toen grote inspanningen gedaan om 
nieuwe vrijwilligers aan te trekken, wat 
ook gelukt is.”

Klachtendossiers
“Sinds 2010 is OKRA erkend als gebruikers- 
en mantelzorgorganisatie. Wij vertegen-
woordigen dus ook officieel de gebruikers. 

Dat betekent onder meer dat bewoners en 
familieleden bij ons terechtkunnen met 
klachten over woonzorgcentra. Jaarlijks 
gaat het om een 100 à 150-tal meldingen. 
Daar zitten soms stevige dossiers bij, waar-
voor we dan samenwerken met de admini-
stratie en met de inspectie. Wij proberen die 
klachten beleidsmatig te vertalen.”

“Zo was er een woonzorgcentrum van een 
commerciële groep, waar zelfs de basis-
processen compleet verkeerd liepen. Fa-
milieleden van bewoners hadden zelfs een 
beurtrol afgesproken, zodat er toch telkens 
iemand aanwezig was bij de medicatieron-
de en de maaltijden. Uiteindelijk hebben 
die familieleden OKRA gecontacteerd. De 
inspectie heeft het woonzorgcentrum be-
zocht en er werd een remediëringsplan 
opgesteld. In de praktijk veranderde er 
echter maar weinig. Op vraag van de fami-
lies is OKRA toen met dat dossier naar de 
pers gestapt. Ja, soms zit er weinig anders 
op. De directies in de commerciële centra 
zijn dikwijls ook maar pionnen in een groot 
concern. Overleg is dan moeilijk.”

“Maar ook vanuit niet-commerciële woon-
zorgcentra krijgen we uiteraard weleens 
klachten. Een dochter die jarenlang zelf 
voor haar moeder had gezorgd, had het 
heel moeilijk met de manier waarop de 
zorg georganiseerd werd in het woonzorg-
centrum. Dat lag bijzonder emotioneel. We 
hebben de twee partijen samengebracht, 
maar dat heeft ons niet veel verder gehol-
pen. Wij raden woonzorgcentra daarom 
aan om bij een opname voldoende tijd te 
nemen om te luisteren naar de levens-
geschiedenis van de bewoner: wat vindt hij 
of zij belangrijk, waaraan hecht hij waarde, 
welke eetgewoonten heeft hij… En na zes 
maanden volgt best een evaluatie met 
de bewoner en de familie: is de bewoner 
geïntegreerd? voelt hij zich thuis? Hoe 
meer woonzorgcentra rekening houden 
met die persoonlijke geschiedenis van elke 
individuele bewoner, hoe gelukkiger de 
mensen zullen zijn. Die aandacht voor het 
levensverhaal is ook participatie. Daarvoor 
is vandaag soms te weinig tijd. Een opmer-

king die we vaak horen van familieleden, 
is dat ze voelen dat er personeelstekort 
is in de woonzorgcentra.”

Inspraak en participatie
“De inspraak van bewoners en familie in 
de woonzorgcentra neemt gelukkig toe. Er 
is de klachtenbehandeling, de bewoners-
raad, de familieraad… Toch hebben wij 
met OKRA het gevoel dat dat allemaal erg 
geformaliseerd is. Nogmaals: het integre-
ren van het levensverhaal van elke bewo-
ner in de dagelijkse zorg- en woonafspra-
ken, kan een wezenlijk verschil maken. 
Misschien ligt hier een coördinerende rol 
voor de animatieverantwoordelijke? Het 
mag natuurlijk niet zo zijn dat de zorg aan 
de zorgmedewerkers wordt toevertrouwd 
en het levensverhaal aan de animator: het 
zijn geen gescheiden werelden. Verder 
zou elke bewoner een eigen aanspreek-
persoon in de organisatie moeten hebben. 
Iemand die ook de levensgeschiedenis 
kent, een vertrouwenspersoon is en de 
contacten met de familie onderhoudt.”

“Ook het bewonersdossier kan een instru-
ment zijn om de participatie te bevorde-
ren. Dat zou een soort leerplan moeten 
worden dat gedurende heel de opname 
telkens aangevuld en aangepast wordt in 
functie van wijzigende omstandigheden 
of bijzondere gebeurtenissen. Zo zou de 
familie die bijvoorbeeld in het weekend op 
bezoek komt, bepaalde informatie hieruit 
moeten kunnen inzien. Daarom niet alles, 
maar toch zo dat de familie weet of er 
iets bijzonders gebeurd is: een valacci-
dent, een slechte dag, verloren gelopen… 
De medewerkers die hierbij betrokken 
waren, zijn er vaak niet in het weekend, 
waardoor die informatie moeilijk door-
sijpelt of verloren gaat. Een toegankelijk 
bewonersdossier zou de interactie zeker 
ten goede komen.”

Raad van bestuur
“Op termijn moeten we evolueren naar 
een vertegenwoordiging van bewoners in 
de raden van bestuur, zoals dat vandaag al 
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Johan Truyers: “Hoe meer woonzorgcentra rekening houden met die 
persoonlijke geschiedenis van elke individuele bewoner, hoe gelukkiger de 
mensen zullen zijn. Die aandacht voor het levensverhaal is ook participatie.”

het geval is in Nederland. Met reële inspraak 
van de bewoners in wie hen vertegenwoordigt. 
Die persoon moet dan regelmatig contact 
onderhouden met de bewoners en hun fa-
milies. In Nederland staat de cliëntenraad 
op hetzelfde niveau als de ondernemings-
raad. Bij ons is daarvan nog geen sprake. 
Sommigen zullen opmerken dat bewoners 
daarvan niet wakker liggen, maar de fami-
lie wel. Bovendien zal de aanwezigheid van 
een vertegenwoordiger van de bewoners de 
manier waarop de raad van bestuur werkt 
en communiceert, grondig veranderen. Dat 
zien we ook in de sector voor personen met 
een beperking, waar de eerste aanzet in die 
richting gegeven is. De besluitvorming loopt 
er anders, met andere discussies en andere 
beslissingen. Zelfs als de cliëntenvertegen-
woordiger geen stemrecht heeft, dan nog 
maakt zijn aanwezigheid het verschil. Zijn 
aanwezigheid herstelt de voeling met de 
cliënt, die nu soms ontbreekt op een raad 
van bestuur, zeker bij de grote commerciële 
groepen. Die cliëntenvertegenwoordiging zou 
trouwens niet meer dan normaal zijn: 50% 
van de middelen van een woonzorgcentrum 
komt van de overheid, 50% van de bewoners. 
Voor de duidelijkheid: die vertegenwoordiger 
hoeft geen bewoner te zijn, maar wel iemand 
met het juiste profiel; iemand die kan mee-
praten op het niveau van een raad van bestuur 
en die kan terugkoppelen naar de bewoners 
en hun familie.”

“Met OKRA zien we het begrip participatie 
trouwens breder dan louter de zorg. Bewoners 
leven 24 uur op 24 in het woonzorgcentrum. 
Dat zijn mensen met bepaalde interesses, 
vrijetijdsbeleving, een culturele belangstel-
ling… Hoe houden we daarmee rekening?  
Gelukkig zien we meer en meer woonzorg-
centra die initiatieven nemen in die richting. 
Jammer genoeg ontbreken hiervoor vaak 
de middelen. Elk woonzorgcentrum moet 
prioriteiten stellen, dat besef ik maar al te 
goed. Vandaar dat ons pleidooi geen verhaal 
is van OKRA tegenover de woonzorgcentra. 
Integendeel, we willen constructief met de 
woonzorgcentra samenwerken. We hebben 
nog een hele weg af te leggen. Hopelijk biedt 
het nieuwe woonzorgdecreet hiervoor de no-
dige ruimte en incentives.”
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WERKGROEP RECHTSPOSITIE VAN DE CLIËNT

“Streven naar het individuele geluk 
van elke bewoner”

Mathieu Martens: “Moeten we alles met professionals 
realiseren? Kunnen we de mantelzorgers niet beter  
integreren in de woonzorgcentra?”

Vlaanderen werkt aan een performant welzijns en zorgbeleid 
voor ouderen. In februari 2017 stelde minister Jo Vandeurzen 
zijn conceptnota ‘Dichtbij en integraal – visie en verander
agenda’ voor. Diverse werkgroepen buigen zich momenteel 
over de uitwerking van die conceptnota. Zo ook de werkgroep 
‘Rechtspositie van de cliënt’, voorgezeten door Mathieu Martens. 
“Niet zozeer het juridische aspect telt voor ons, maar wel het 
menselijke. Uiteindelijk streven wij naar het welzijn en het 
geluk van elke individuele bewoner in het woonzorgcentrum.”

“Als voorzitter van Okra Zorgrecht, één van de zes erkende 
mantel zorgverenigingen, volg ik de ontwikkelingen in de ouderen-
zorg van nabij”, steekt Mathieu Martens van wal. “Tot aan mijn 
pensioen ben ik zelf directeur van een woonzorgcentrum geweest. 
Ik heb dus wel enige voeling met de sector. We kunnen er niet 
omheen: woonzorgcentra hebben vaak een negatief imago. Veel 
mensen hebben er schrik voor. Vanwaar eigenlijk die negatieve 
perceptie? Dat heeft ongetwijfeld historische wortels. Maar ook 
vandaag bieden woonzorgcentra soms onvoldoende antwoord op 
bepaalde noden. Ook als voorzitter van de Commissie Welzijn, 
Gezondheid en Zorg van de Vlaamse Ouderenraad en als mede-
voorzitter van de Alzheimer Liga zie ik dat veel mensen bezorgd 
zijn over de manier waarop we met kwetsbare ouderen omgaan.”

“Wie de literatuur erop naslaat, vindt een hele inventaris van 
elementen die soms minder goed gaan in woonzorgcentra.  
In eigen land kunnen we bovendien terugvallen op het onder-
zoek van Dimarso, dat sinds 2014 elk jaar georganiseerd wordt. 
In 2016 werden maar liefst 8.000 bewoners bevraagd. Uit dat 
onderzoek – ‘De meting van de kwaliteit van leven in de Vlaamse 
woonzorgcentra’ – komen duidelijk knelpunten naar voren. Het 
zijn die knelpunten waarvoor we in de werkgroep oplossingen 
proberen te vinden.”

“Begrijp me niet verkeerd: uit de Dimarso-onderzoeken blijkt 
dat woonzorgcentra over het algemeen goed scoren wat de 
zorgverlening betreft. Als we echter breder dan het loutere 
zorgaspect kijken, dan is er veel verbetering mogelijk. Pijn-
punten zijn bijvoorbeeld het ontbreken van keuzeactiviteiten, 
de band met de zorgmedewerkers, de persoonlijke omgang met 
medebewoners… Ouderen hechten veel belang aan een goede 
relatie met de mensen die voor hen zorgen. Maar daar is niet 
altijd evenveel ruimte voor. De focus gaat vooral naar het medi-
sche en de zorg; het menselijke, het relationele, blijft onder de 
radar. Met de werkgroep proberen wij suggesties te formuleren 
om hier meer werk van te maken. Niet alleen suggesties voor 
woonzorgcentra, maar bijvoorbeeld ook voor de opleidingen, 
want daar begint het allemaal.”
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Mantelzorgers integreren
“We mogen ook niet te snel tevreden zijn. 
Zo voelt 95% van de bewoners zich ge-
respecteerd in zijn privacy. Op het eerste 
gezicht kan je blij zijn met die score. Toch 
hebben we te weinig oog voor die 5%. 
Die mensen – en het blijft een vrij grote 
groep – vinden dat hun privacy onvoldoende 
gerespecteerd wordt. Waaraan ligt dat?  
Die 5% tevreden stellen is niet gemakkelijk. 
Toch is het precies dat wat we wensen.”

“Een vraag die terugkeert in dat soort 
discussies, is of woonzorgcentra over 
voldoende personeel beschikken om die 
menselijke, warme zorg te realiseren. 
Het is een pertinente vraag, die we niet 
zomaar onder de mat schuiven. Wat als 
we de ROB’s op hetzelfde niveau brach-
ten als de RVT’s? Is dan alles opgelost?  
Ik vrees van niet. Want ook de RVT-normen 
voldoen niet voor zwaar zorgbehoevende 
bewoners. De zorgzwaarte verhoogt jaar 
na jaar, terwijl de personeelsnormen niet 
mee-evolueren. Daar zit een contradictie.”

“De vraag is: hebben we meer van de-
zelfde mensen nodig of hebben we an-
dere functies of rollen nodig? Wat met 
de functie van animator? Kan die een 
bijkomende rol vervullen? En kan het 
verzorgend personeel andere rollen op 
zich nemen? Welke impact zal de per-
soonsvolgende financiering hebben?  
En moeten we alles met professionals rea-
liseren? Kunnen we de mantelzorgers niet 
beter integreren in de woonzorgcentra? 
Sommige woonzorgcentra werken goed 
samen met mantelzorgers, bij andere is 
er marge voor verbetering. Die samen-
werking is niet altijd evident. Een collega 
verwoordde het mooi: ‘Zijn mantelzor-
gers moeilijke mensen of zijn het mensen 
met moeilijkheden?’ Eerlijk gezegd, als 
ik mijn ouders in een woonzorgcentrum 
moet laten wonen, dan zal ik ook de dia-
loog met dat woonzorgcentrum aangaan.  

Mijn ouders hebben hun eigen levensstijl, 
hun eigen levensverhaal, en ik zou willen 
dat daarmee rekening gehouden wordt. 
Natuurlijk moet je als bewoner en de fa-
milie ook toegevingen doen. Je kan niet 
anders in een gemeenschappelijke leef-
omgeving. Maar over welke toegevingen 
hebben we het dan en hoe ver moeten die 
reiken? Daar zit volgens mij de kern van 
de zaak. Niet in de kwaliteit van de zorg, 
maar in de kwaliteit van leven.”

Ruimte creëren
“Ook de persoonlijke omgang met mede-
bewoners blijkt over het algemeen zwak 
te scoren. Ligt dat aan de bewoners zelf? 
Of moet het woonzorgcentrum hiervoor 
de ruimte en het enthousiasme creëren? 
Hetzelfde voor de band met de medewer-
kers. De relatie moet van twee kanten 
komen. Dat betekent dat het personeel 
hiervoor de nodige ruimte moet krijgen. 
We moeten proberen de routine, die in 
veel woonzorgcentra het dagelijkse leven 
bepaalt, te doorbreken. Zo wordt authen-
tiek menselijk contact mogelijk.”

“Een ander pijnpunt zijn de keuzeactivi-
teiten in het weekend, of beter het gebrek 
daaraan. Veel bewoners vinden zaterdag 
en zondag moeilijke dagen, omdat er zo 
weinig te doen is. Hoe kunnen we dat ver-
beteren? Kunnen mantelzorgers hierin 
een rol opnemen? En vrijwilligers? Hoe 
kunnen we vrijwilligers zo integreren 
dat ze weekendactiviteiten organiseren?  
Kunnen zij met de bewoners naar buiten 
om een wandeling te maken?”

“Het gaat ons in de werkgroep om dat 
soort rechten: het recht op een goed leven 
en op welzijn. We hebben dikwijls de mond 
vol over autonomie in de betekenis van: 
‘ik wil kunnen eten als het mij uitkomt’. 
In een collectieve organisatie is dat soms 
moeilijk. Thuis leef ik in een mini-collec-
tiviteit met mijn vrouw, welnu, ik moet mij 

ook aanpassen en aan tafel gaan als het 
eten klaar is. Dat soort toegevingen moe-
ten kunnen, vind ik. Maar die toegevingen 
mogen niet wegen op het welzijn en het 
geluk van de mensen. Het is een slappe 
koord hoor, maar uiteindelijk gaat het over 
het gelukkig maken van elk individu. Niet 
de 90% staat centraal, maar het individu.”

“Ik weet uit ervaring dat je met een sterke 
vrijwilligerswerking al een heel eind komt. 
Daarin moet je als woonzorgcentrum in-
vesteren. Een kleinschalige organisatie 
kan ook helpen, zelfs in grotere voorzie-
ningen. Hoe kleinschaliger, hoe beter de 
bewoners en de medewerkers elkaar leren 
kennen en hoe gemakkelijker het wordt 
om zorg en aandacht op maat te geven. 
Want mensen gelukkig maken is geen 
bandwerk. Waar de ene bewoner geluk-
kig van wordt, laat de andere koud, en 
omgekeerd. Elk individu draagt zijn eigen 
levensverhaal met zich mee en heeft zijn 
eigen noden, verwachtingen en wensen. 
Ook het betrekken van de familie en de 
mantelzorgers kan hierbij erg veel helpen, 
zeker bij mensen met dementie.”

“Het gaat dikwijls om het vinden van een 
evenwicht. Mantelzorgers mag je ook niet 
te zwaar gaan belasten. Vaak hebben deze 
mensen jarenlang de zorg voor hun ouder 
of hun partner op zich genomen. Op het 
moment dat de bewoner in het woonzorg-
centrum komt, is de mantelzorger dikwijls 
aan het eind van zijn krachten. Laat die 
mensen daarom eerst op krachten komen. 
Geef ze de ruimte om hun plaats in de nieu-
we context te vinden. Betrek ze, zonder ze 
te verstikken. Om dat goed te kunnen doen, 
heb je medewerkers nodig die die dynamiek 
begrijpen en er kunnen mee omgaan. Het 
gaat echt niet alleen over méér medewer-
kers, maar ook over inzicht verwerven en 
weten hoe je mensen – mantelzorgers, vrij-
willigers – op een goede, actieve manier 
kunt betrekken”, besluit Mathieu Martens.
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MIE MOERENHOUT, VOORMALIG DIRECTEUR VLAAMSE OUDERENRAAD

“Participatie is in de eerste plaats  
een attitude”

Mie Moerenhout werkte 15 jaar als  
directeur van de Vlaamse Ouderenraad. 
Begin dit jaar ging ze met pensioen, al 
hoort ze dat woord niet zo graag. “Schrijf 
liever dat ik mijn professionele loopbaan 
afgerond heb”, lacht ze. Wat helemaal 
niet betekent dat Mie Moerenhout niet 
meer actief is. Voor een gesprek over 
inspraak en participatie van ouderen 
maakt ze graag tijd vrij. Wat de partici
patie van bewoners in woonzorgcentra 
betreft, is ze duidelijk: kleinschaligheid 
en luisteren, dat is de basis.

“Ik was 40 jaar toen ik besliste om geron-
tologie te studeren aan de VUB. Ik wou iets 
doen met en voor ouderen. Aangezien ik 
geen verpleegkundige opleiding had, bleek 
dat in de praktijk niet zo eenvoudig. Tot 
toenmalig minister Mieke Vogels besliste 
om de Vlaamse Ouderenraad – toen nog 
het Vlaams Ouderen Overleg Komitee – te 
subsidiëren. Ik solliciteerde en werd de 
eerste – en toen ook enige – medewerker. 
Ik heb de kans gekregen om de Vlaamse 
Ouderenraad mee uit te bouwen. Van meet 
af aan was het perspectief niet alleen de 
zorg, maar de hele levenssfeer van de 
ouderen. Oud zijn betekent niet noodza-
kelijk ‘zorgbehoevend zijn’. Ouderen hun 
stem laten horen over alle aspecten van 
hun leven in de samenleving: dat was ons 
streven. Thema’s als mobiliteit, sport en 
cultuur, wonen en inkomen, zijn even be-
langrijk als het thema zorg.”

“Al in de jaren 1970 waren er tal van lokale 
initiatieven die de inspraak van ouderen 
probeerden in goede banen te leiden. Van-
daag bestaat in 90% van de gemeenten 
een lokale ouderenraad. De aanwezig-
heid in het maatschappelijk weefsel is dus 
groot. Ouderen vinden het normaal dat de 
gemeente voor projecten die een impact 
hebben op het leven van ouderen, de ou-

derenraad consulteert. Bijvoorbeeld als 
het over de bouw van assistentie woningen 
gaat. Ook op provinciaal niveau zijn er 
ouderenraden actief. Met de herschik-
king van de bevoegdheden is er op dat 
niveau echter nog onzekerheid. Vlaan-
deren zou die bevoegdheden overnemen, 
maar hoe dat in de praktijk zal verlopen, 
is nog koffiedik kijken. Verder is er ook 
op federaal niveau een ouderenraad, net 
als in Brussel, Wallonië en in de Duitsta-
lige Gemeenschap. Daarnaast maakt de 
Vlaamse Ouderenraad ook deel uit van het 
Age Europe Platform, een soort van Euro-
pese ouderenraad. Om maar te zeggen: 
de structuren zijn er vandaag alleszins.”

We zijn er nog niet
“De participatie is in de loop der jaren 
toegenomen, maar we zijn er nog niet. 
Ouderenparticipatie moet op heel wat ter-
reinen nog meer ernstig genomen worden. 
In het debat over de pensioenen bijvoor-
beeld, worden ouderen niet betrokken. 
Ja, de federale ouderenraad wordt om 
advies gevraagd, maar daar houdt het 
op. De vakbonden zijn wel een gespreks-
partner, maar de ouderen zelf, die aan 
den lijve ondervinden wat het betekent 
om te leven met een pensioen, worden 
niet uitgenodigd. Dat maakt dat in die en 
in andere beslissingen vaak te weinig re-
kening gehouden wordt met de realiteit 
waarin ouderen leven.”

“Van alle beleidsdomeinen is Welzijn en 
Zorg het domein dat het meest een be-
roep doet op de Vlaamse Ouderenraad. 
Geregeld wordt om advies gevraagd. Dat 
is uiteraard prima, maar het blijft jammer 
dat ouder worden blijkbaar nog groten-
deels beperkt blijft tot het zorgthema. 
Er wordt nog te veel vanuit het medisch 
model gedacht. In de taskforce die het 
nieuwe ouderenzorgbeleid voorbereidt, 

is de Vlaamse Ouderenraad betrokken 
partij. Daarmee willen we wegen op de 
decreetwijzigingen. Dat willen we ook op 
andere terreinen.”

“Op lokaal niveau is het iets gemakkelijker 
om de stem van de ouderen te laten horen. 
De lokale ouderenraden maken memo-
randa en adviezen. Ze handelen over con-
crete dossiers waarvan ouderen wakker 
liggen. Bijvoorbeeld het mobiliteitsthema, 
over de begaanbaarheid van voetpaden, 
fietspaden en de ruimtelijke ordening. 
Hetzelfde geldt voor het thema wonen. 
Ouderen willen, zoals weleer, liefst thuis 
blijven wonen. Assistentiewoningen zijn 
vaak veel te duur. Ze worden te dikwijls 
als mastodonten gebouwd, vlakbij een 
woonzorgcentrum: het lijken wel getto’s. 
Kleinschaliger projecten en een betere 
spreiding over de gemeente zijn veel aan-
trekkelijker voor ouderen, die graag in 
hun vertrouwde omgeving blijven wonen. 
We moeten bij het bouwen en verbou-
wen inzetten op meegroeiwoningen, wat 
de aanpassing van de woning faciliteert. 
Het is ook niet evident om als 80-plusser 
je huis te verbouwen. Vaak ontbreekt de 
energie om je dat nog allemaal aan te 
trekken. Je verandert die realiteit niet in 
één-twee-drie. Daarom pleit ik voor een 
langetermijnvisie van alle beleidsniveaus. 
Want als we er vandaag niet mee begin-
nen, dan worstelen we over 20 jaar nog 
altijd met dezelfde problemen.”

Inspraak in woonzorgcentra
“Wat de inspraak en participatie van  
ouderen in woonzorgcentra betreft, heb 
ik het gevoel dat er nog een hele weg 
af te leggen is. Wat betekent een bewo-
ners- of familieraad als die maar eens 
in de twee maanden samenkomt? Be-
woners moeten voortdurend beluisterd 
worden. Zij wonen en leven daar wel hé.  
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Mie Moerenhout: “Wat betekent een bewoners- of familie-
raad als die maar eens in de twee maanden samenkomt?”

Ik merk in de praktijk dat er veel regel-
tjes zijn. Onlangs nog vroeg een koor 
om ’s avonds in het woonzorgcentrum 
te repeteren. Helaas: de regel in dat 
woonzorgcentrum zegt dat om 19u de 
deuren sluiten. Voor de veiligheid. Een 
beetje meer soepelheid zou hier wel 
mogen om de wisselwerking met de 
samenleving mogelijk te maken. Kwa-
liteit is voor mij een kwestie van er zijn 
voor de mensen. Tijd maken, luisteren, 
luisteren en nog eens luisteren. Met 
de huidige middelen is dat mogelijk, 
maar dat vraagt een andere aanpak. Het 
klopt niet als bewoners hun leven hele-
maal moeten veranderen als ze naar 
het woonzorgcentrum verhuizen. Het 
woonzorgcentrum moet de kans geven 
om hun leven voort te zetten. Mensen 
zijn huiselijkheid en kleinschaligheid ge-
woon en plots moeten ze collectief gaan 
leven. Ze verliezen de controle over hun 
eigen leven. Hoe kan er dan nog sprake 
zijn van actief ouder worden, participatie 
en inspraak? Vandaar nogmaals mijn 
pleidooi voor een kleinschalige aanpak 
waar met de bewoners onderhandeld 
wordt en het welzijn bereikt wordt door 
maatwerk.”

“Participatie en inspraak is eerst en 
vooral een houding, een attitude. Als 
medewerkers en bewoners in het woon-
zorgcentrum evenwaardig zijn, samen 
dingen doen, luisteren naar elkaar en 
rekening houden met elkaar, dan krijg 
je participatie en inspraak. Participatie 
dwing je niet af via wetgeving, een be-
wonersraad en klachtenbehandeling. 
Neem gewoon de tijd om te luisteren 
naar mensen. Dat is het begin van alles. 
In participatie dient van beide kanten 
geïnvesteerd te worden. Zo kan iedereen 
waardig ouder worden.”
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HELLO CUSTOMER – DIGITALE EVALUATIE DOOR PATIËNTEN EN BEZOEKERS

“Digitaal platform  
bevordert participatie”

Wim Allemeersch: “Ons engagement naar de patiënt is om elke vraag via  
Hello Customer binnen de 48 uur te beantwoorden.”
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AZ SintRembert in Torhout werkt sinds 
een jaar met een digitaal platform om 
nog beter naar de patiënten en bezoekers 
te luisteren. De app Hello Customer zorgt 
voor een veel hogere respons dan het 
traditionele enquêteformulier. Algemeen 
directeur Wim Allemeersch licht een en 
ander toe.

“We waren al een tijdje op zoek naar een 
manier om de patiëntentevredenheid te 
verhogen door beter naar hen te luisteren. 
We wilden af van de traditionele enquêtes, 
die toch heel wat rompslomp met zich 
meebrengen en relatief weinig respons 
kennen. Met ‘Hello Customer’ hebben we 
een digitaal instrument om patiënten vrij 
kort na hun ontslag uit het ziekenhuis te 
bevragen”, vertelt Wim Allemeersch. “We 
geven patiënten en bezoekers de kans 

Hello Customer  
in cijfers

AZ Sint-Rembert is het eerste Belgische 
ziekenhuis dat via het digitaal platform 
Hello Customer de patiëntentevredenheid 
bevraagt en hiermee permanent aan kwa-
liteitsverbetering doet. Zo’n 200 patiënten 
per maand krijgen de evaluatie per e-mail 
toegestuurd. De responsgraad bedraagt 
maar liefst 40%.

AZ Sint-Rembert krijgt van zijn patiënten 
de volgende scores:
• 59,3% geeft een score van 9 of 10/10
• 35,5% geeft een score van 6 tot 8/10
• 5,2% geeft een score lager dan 6/10.
Hello Customer werkt met een abonnement 
op jaarbasis, afhankelijk van het aantal pa-
tiënten dat ervan gebruikmaakt.

om ons rechtstreeks te vertellen wat ze 
denken over onze diensten en zorgpro-
cessen, zodat wij er meteen mee aan de 
slag kunnen. Die directe communicatie 
zet aan tot snelle actie.”

Goede resultaten
“Alle patiënten binnen de gekozen doel-
groepen ontvangen twee dagen na hun 
ontslag een e-mail met de vraag om een 
evaluatie in te vullen. Dat kan heel een-
voudig op de smartphone, de tablet of de 
laptop/pc. Daarnaast hebben we ook in 
het ziekenhuis zelf hiervoor een mobiele 
iPad ter beschikking die op centrale plaat-
sen kan worden ingezet om patiënten te 
bevragen over de tevredenheid van een 
bepaald facet in hun zorgproces. Patiënten 
die wat tijd hebben tijdens het wachten, 
bijvoorbeeld in het onthaal, het dagzie-
kenhuis of de radiologie, kunnen meteen 
een evaluatie geven of een vraag stellen.”

“We zijn ondertussen sinds juni 2016 aan 
het proefdraaien en de eerste resultaten 
zijn bijzonder goed. De respons is enorm 
groot in vergelijking met de vroegere 
enquêteformulieren. De app is heel ge-
bruiksvriendelijk en werkt snel. Het in-
vullen van de evaluatie neemt nauwelijks 
één minuut in beslag. Bovendien krijgen 
patiënten de kans om vragen te stellen of 
suggesties te formuleren. En dat gebeurt, 
wat onrechtstreeks zorgt voor een grotere 
tevredenheid.”

“Maandelijks maken we immers een rap-
port dat naar elke betrokken dienst gaat. 
Zo spelen we kort op de bal. De resultaten 
worden besproken op afdelingsniveau, in 
het comité Kwaliteit en Veiligheid en op 
structurele basis in het directiecomité. Zo 
merkten we dat mensen geregeld vragen 
stelden bij de openingsuren van onze ca-
fetaria. Het directiecomité heeft daarop 
besloten om die uren te verruimen. Een 
ander voorbeeld van een concrete actie op 
vraag van chirurgische patiënten was het 
ter beschikking stellen van coldpacks bij 

ontslag. Het gaat om kleine aanpassingen, 
die voor de patiëntenbeleving echter een 
groot verschil maken.”

Duidelijk engagement
“Ons engagement naar de patiënt is om 
elke vraag die via Hello Customer wordt 
gesteld binnen de 48 uur te beantwoorden. 
Zo krijgen de patiënten snel te zien dat 
er daadwerkelijk iets gebeurt met hun 
opmerkingen. De meeste vragen zijn in-
formatievragen. Structurele vragen en 
suggesties nemen wat meer tijd in beslag, 
maar ook dan houden we de patiënten 
goed op de hoogte van de vorderingen. 
Het is de dienst Kwaliteit en Veiligheid die 
het geheel coördineert. Natuurlijk gaat 
patiëntenparticipatie verder dan deze 
app. Toch hebben we een goed gevoel bij 
Hello Customer. Het digitaal platform is 
op korte tijd uitgegroeid tot een belangrijk 
kanaal. Ook de enquêteformulieren blijven 
voorlopig bestaan, al vult maar 10% van 
de patiënten een formulier in. Uiteraard 
blijft ook de ombudsdienst goed werk ver-
richten. Het is een en-en-verhaal.”

“Als regionaal ziekenhuis willen we heel 
laagdrempelig zijn. Wie de directeur wil 
spreken, kan dat vrij eenvoudig. We zijn 
zeer toegankelijk en patiëntgericht. Zelf 
houden we op allerlei manieren een vinger 
aan de pols. Luisteren naar de patiënten is 
ontzettend belangrijk. Ook op de afdeling-
en sensibiliseren wij onze medewerkers 
hiervoor. Er is zelfs sprake van een gezonde 
competitie tussen de afdelingen. Dat geeft 
een positieve drive, die stimuleert om steeds 
beter te worden. Zodra er iets hapert, pikken 
we het op, zorgen we voor verbetering en 
geven we feedback aan de patiënten.”
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TIEN VUISTREGELS OM ANDERS TE SPREKEN OVER GEESTELIJKE GEZONDHEID

Communiceren over psychische 
problemen met behulp van frames 

en counterframes

Baldwin Van Gorp: “Veel mensen zijn er zich onvoldoende van be-
wust dat ze vanuit een bepaald perspectief communiceren als het 
gaat over psychische problemen. We willen mensen doen stilstaan 
bij stigmatiserende denkbeelden.”

Het Instituut voor Mediastudies van de 
KU Leuven bracht in kaart welke frames 
en counterframes het beeld van personen 
met psychische problemen in onze maat
schappij bepalen, en hoe dat het stigma 
mee in stand houdt. De Koning Boude
wijnstichting publiceerde naar aanleiding 
van het onderzoek de publicatie “Goed 
gek?! Anders spreken over geestelijke 
gezondheid”. Professor Baldwin Van 
Gorp, die het onderzoek leidde, geeft ons 
meer toelichting bij de tien vuistregels 
om anders te spreken over geestelijke 
gezondheid.

1. Kijk in de spiegel
“Iedereen die communiceert, bekijkt ver-
schillende frames en positioneert zichzelf 
daar ergens in. Veel mensen zijn zich er 
onvoldoende van bewust dat ze vanuit een 
bepaald perspectief communiceren of 
denken als het gaat over psychische pro-
blemen. Het is onze doelstelling om men-
sen te doen stilstaan bij stigmatiserende 
denkbeelden of frames. Je hebt een keuze 
in het perspectief dat je kan aannemen, er 
zijn alternatieven die kunnen worden aan-
genomen. Door bewuster te communiceren, 
kan je bepaalde stigma’s verhelpen.”

2.  Combineer, nuanceer, houd 
rekening met de context

“Elk frame heeft op zich een kern van waar-
heid, maar de problematiek rond psychische 
aandoeningen is zo complex dat ze nooit in 
een frame kan worden gevat. Combineren is 
dus het meest aangewezen. Het is belang-
rijk om een onderscheid te maken tussen 
frames die problematiseren en counter-
frames die deproblematiseren. Hoe meer 
je counterframes gebruikt, hoe meer je nor-
maliseert. Maar er is natuurlijk wel degelijk 
een probleem dat we niet uit het oog mogen 
verliezen. We moeten dus zoeken naar een 
haalbare combinatie; een stuk problemati-
seren maar tegelijk het stigma voorkomen.”
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3.  Zet in op ‘de kracht van 
tegen’

“Durf met counterframes aan de slag te 
gaan zonder te willen dat die allemaal 
direct toepasbaar zijn. Elk frame en 
counter frame heeft voor- en nadelen en 
mogelijkheden en beperkingen. Het is aan 
diegene die ermee aan de slag gaat om te 
kiezen wat wel en niet wordt toegepast. 
Je hoeft ze daarom niet expliciet te gaan 
gebruiken en benoemen. In ons rapport 
beschrijven we verschillende metaforen 
voor het begrip ‘psychische aandoening’, 
zoals bijvoorbeeld de ‘ongenode gast’.  
Het is geen monster waartegen je moet 
vechten, maar iemand die voor je deur 
staat en met wie je moet leren omgaan. 
Je kan het ook impliciet gebruiken door 
te zeggen dat je met een psychische aan-
doening moet leren leven. Er zijn allerlei 
beelden, woorden, argumenten waarmee 
je frames kan oproepen. Ze zijn krachtig en 
zorgen ervoor dat mensen ze zelf aanvul-
len. Zonder het te willen, kan je toch aan 
het stigmatiseren zijn door een bepaald 
woord of beeld te gebruiken. Dat is heel 
persoonlijk, er zijn geen wetmatigheden. 
Maar je kan wel even stilstaan bij de woord-
keuze en zoeken naar een alternatief.” 

4. Kies je woorden
“Het is moeilijk om aan framing te ont-
komen. De terminologie die in de sector 
wordt gebruikt, impliceert een hele hoop. 
Je kan er niet aan ontsnappen. Er is een 
heel brede waaier aan kwetsbaarheden 
waarmee mensen te maken krijgen en 
die zijn niet te herleiden tot psychiatrische 
diagnoses. En dat is net de moeilijkheid, 
want met het begrip ‘kwetsbaarheid’ be-
stempel je niet meteen iets als een ziekte, 
met ‘geestelijke gezondheid’ doe je dat 
wel. Daar hebben we geen pasklaar ant-
woord op, de boodschap is om opnieuw 
na te denken over wat het meest aan-
gewezen is. Eufemismen gebruiken kan 
ook de verkeerde kant opgaan en laten 
uitschijnen dat er niks aan de hand is. 
Een goede toetssteen is hoe het binnen-
komt bij personen die zelf een psychische 
aandoening hebben.”

5. Laat mensen aan het woord
“Praat niet over mensen zonder hen.  
Dat gebeurt nog vaak. Laat ervaringsdes-
kundigen aan het woord. Dankzij initia-
tieven als Te Gek!? en Rode Neuzen Dag 
komen er al meer mensen aan het woord. 
We zien dat Vlaanderen betere resultaten 

Net door framing ontstaan manieren om 
iets veelzijdiger te brengen.”

9. Een zaak van ons allemaal
“Onze hele samenleving is onwillekeurig 
een deel van het verhaal. Iedereen heeft 
ooit in zijn leven zelf of in de nabije omge-
ving te maken met psychische problemen. 
Over diagnostiek en problematiek doen we 
in het onderzoek geen uitspraken, maar 
hoe de samenleving erover denkt maakt 
het probleem nog zwaarder. Door de blik 
op psychische problemen te kantelen en 
er anders naar te kijken, is de weg naar 
herstel mogelijk. Een gebroken been wordt 
gemakkelijk aanvaard, een depressie veel 
minder. Zelfstigma is hier ook belangrijk. 
Mensen durven soms niet over zichzelf te 
praten omdat ze anticiperen op wat ande-
ren zouden denken. Daardoor houden ze 
het voor zichzelf. De initiatieven die psy-
chische problemen bespreekbaar maken, 
zijn dus broodnodig. Er kan niet genoeg 
over worden gesproken.” 

10.  Een oefening voor mensen 
met een psychische  
aandoening

“Het is onnodig te anticiperen op moge-
lijke reacties van anderen. Je hebt het 
voor een deel zelf in handen. Een van de 
counterframes die we gebruiken, is dat van 
‘de tocht’. Jij hebt de rugzak en niemand 
kan hem in jouw plaats dragen. Zorg-
verleners, familie en vrienden kunnen je 
gidsen, maar jij moet de tocht maken. Net 
zoals bij de ‘ongenode gast’ moet jij ermee 
leren omgaan en jouw eigen weg vinden. 
Daarbij is het belangrijk om te weten dat 
er professionals, ervaringsdeskundigen 
en familie zijn die een ondersteunende 
rol vervullen en dat je er niet alleen voor 
staat. Dat vergt ook open communicatie.”

Als vervolg op dit onderzoek komt er een 
proefschrift rond zelfstigma. De basis 
hiervoor zijn experimenten en interviews 
waarin onderzocht wordt wat frames en 
counterframes met mensen doen en hoe 
ze kunnen worden ingezet. Er wordt ook 
bekeken wat nieuwsverslaggeving doet 
met zelfstigma, met de bedoeling om het 
te kunnen verminderen. 

Via de website van de Koning Boudewijn
stichting, www.kbsfrb.be, kan je het rap
port en de publicatie gratis downloaden 
en bestellen. 

bereikt dan Franstalig België op dat vlak. 
We denken dat de verklaring ligt bij derge-
lijke evenementen. Het thema leeft en er 
is nood aan een open communicatie. En 
ik merk dat er tijdens zo’n evenementen 
altijd een grote belangstelling is.”

6.  Laat jonge mensen aan het 
woord

“Er heerst een dilemma bij de media om 
jongeren aan het woord te laten, bijvoor-
beeld om privacyredenen. Maar identificatie 
is net heel belangrijk omdat veel kinde-
ren en jongeren met hetzelfde kampen.  
Empowerment is belangrijk.”

7.  Een oefening voor profes
sionals

“Wat mij opviel tijdens onderzoek bij men-
sen uit de sector, was dat het allemaal 
goed leek mee te vallen. Maar zowel men-
sen uit de sector als betrokkenen zeiden 
achteraf dat er een te rooskleurig beeld 
werd geschetst. De meest negatieve denk-
beelden circuleren waarschijnlijk in de 
sector zelf. We hebben het niet kunnen 
aantonen, maar horen voortdurend dat 
soort opmerkingen uit allerlei hoeken. 
Ook in de sector zelf moet worden stil-
gestaan bij dat soort zaken. Hoe praten 
wij met en over die mensen? Er wordt al 
over nagedacht, maar het kan nuttig zijn 
om op de afdelingen eens te praten over 
welke terminologie er in de communicatie 
en met de mensen zelf wordt gehanteerd.”

8. Een oefening voor de media
“We zitten binnenkort samen met een 
groep journalisten. Nieuwsmedia moeten 
natuurlijk informatie naar buiten brengen. 
Psychische problemen komen echter vaak 
in de media bij rechtszaken en dergelijke, 
over de onderliggende problematiek wordt 
niet gerapporteerd. Zo wordt het thema 
meteen geproblematiseerd. Journalisten 
hebben ook mogelijkheden om perspectie-
ven te kiezen. De taak van journalisten is 
om framing in de politiek te ontmaskeren, 
maar framing is meer dan dat. Het is een 
inherent mechanisme in de communicatie. 
Er is tijd en reflectie nodig om stil te staan 
bij de gemeenschappelijke denkbeelden 
om iets uit te leggen, maar vaak hebben 
journalisten die tijd niet. Ik schrijf mo-
menteel een boek om via framing voor 
meer nuance te zorgen en meer per-
spectieven te combineren. Het leidt tot 
minder voorspelbare en betere nieuws-
artikels. Nu ontbreekt vaak nog de nuance.  
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COMMUNITY SERVICE LEARNING

“Haal mensen  
uit hun comfortzone”

Terwijl in de media de politieke discussie 
over leerdoelen en leerplannen woedt, 
bereidt Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
achter de schermen een nieuwe werk
vorm voor: Community Service Learning 
(CSL). Het doel is om leerlingen enkele 
dagen onderwijs te geven in een sociale 
organisatie, waarbij zowel de organisatie 
als de leerling er beter van wordt. De 
eerste reacties uit de zorgsector klinken 
heel positief. Pedagogisch begeleider 
Carine D’hondt van Katholiek Onderwijs 
Vlaanderen vertelt er alles over.

“CSL komt niet zomaar uit de hemel geval-
len”, zegt Carine D’hondt. “Op veel secun-
daire scholen heb je bijvoorbeeld al het 
concept sociale stages. Het punt is dat die 
niet in het curriculum zitten en dat er ook 
geen uren voor voorzien zijn. Ze hangen af 
van de goodwill van een godsdienstleraar 
of een andere leerkracht. Vaak gebeurt 
er achteraf ook weinig met die ervaring.  
Er wordt niet verder over nagedacht. CSL 
gaat ruimer. Het vertrekt vanuit de vakken: 
wiskunde, talen, lichamelijke opvoeding… 
en maakt deel uit van het curriculum. 
Je kunt CSL best als een pedagogische 
werkvorm beschouwen die toelaat om de 
leerstof te toetsen in het werkveld door er 
uitvoerig over te reflecteren.”

“CSL gaat ook breder dan een stage, 
omdat ook het maatschappelijke aspect 
belangrijk is. Het gaat om een samen-
werking met kwetsbare mensen, begeleid 
vanuit de school én met reflectie achter-
af. Het emotionele en zingevende aspect 
van de ervaring vindt hier een plaats. Dat 
past helemaal in het project katholieke 
dialoogschool en de persoonsvorming 
van de leerling. Eigenlijk willen we af van 
die verouderde term ‘sociale stage’. Met 
CSL kiezen we voor een langer traject 
van twee of meer dagen, goed voorbereid 
door de leerlingen en door het werkveld. 
Zo kunnen achteraf ook de juiste vragen 

gesteld worden: wat heb ik geleerd, wat 
heeft mij dat bijgebracht, wat heeft me 
geraakt, wat doe ik hier verder mee… Met 
een grondig traject als CSL kan je dieper 
gaan dan met een blitzbezoek van enkele 
uren aan een welzijnsvoorziening.”

Wederkerigheid is belangrijk
“In de Verenigde Staten en Zuid-Ameri-
ka hanteren ze het systeem van CSL al  
35 jaar. Aanvankelijk was het iets voor de 
universiteiten, maar vandaag is het in heel 
wat landen ook algemeen in het secundair 
onderwijs. Je kunt de inhoud perfect af-
stemmen op de leeftijd van de leerlingen. 
Ik heb zelf les gegeven en als je dat goed 
begeleidt, kan je met 12-jarigen een ontbijt 
klaarmaken voor ouderen in een voorzie-
ning. Zo krijgen die kinderen de kans om 
bijvoorbeeld hun sociale vaardigheden te 
oefenen. Voor andere werkvormen moe-
ten de leerlingen al wat ouder en rijper 
zijn. In de derde graad kan je leerlingen 
individueel of in duo een opdracht geven. 
In sommige projecten kan je ook leer-
lingen van diverse leeftijden betrekken.  
Zo loopt er in Oudenaarde een project met 
volkstuintjes, waar leerlingen samen met  
ouderen de tuintjes onderhouden. Hier kan 
je perfect leerlingen van diverse graden la-
ten samenwerken. Je kan er ook verschil-
lende vakken aan koppelen: een afdeling 
hout en bouw heeft er bijvoorbeeld een 
tuinhuisje gebouwd. Met wat creativiteit 
kunnen hele mooie dingen gerealiseerd 
worden, ook over een langere periode.”

“Nog een voorbeeld: een klas industriële 
wetenschappen van het TSO bracht een 
bezoek aan een Franstalig woonzorgcen-
trum over de taalgrens. De leerlingen 
konden er hun Frans oefenen. Tegelijk 
maakten ze kennis met oudere mensen en 
werden ze geconfronteerd met dementie. 
Een diepgravende ervaring die vele vragen 
bij hen losweekte. Ook het woonzorgcen-

trum was blij met het bezoek: het bracht 
leven in de brouwerij, het was bijna een 
feest voor de bewoners. Die wederkerig-
heid is belangrijk in het concept van CSL.”

Sociaal engagement
“Er zijn verschillende redenen om voor 
CSL te kiezen. Het brengt het onderwijs 
meer naar de maatschappij. We beant-
woorden ook aan reële vragen die leven 
in de samenleving. Ook de Kerk pleit voor 
meer sociaal engagement bij de jonge-
ren. CSL brengt al die invalshoeken mooi 
samen, binnen het curriculum. CSL is op 
zich dus geen vak, wel een werkvorm. 
We willen die werkvorm in het leerplan 
op nemen, omdat het een meerwaarde 
betekent op het gebied van leren door 
ervaring, ontmoeting en dialoog. Een bij-
komend maar heel belangrijk voordeel 
is dat het sommige leerlingen toelaat 
om een meer gefundeerde studiekeuze 
te maken.”

“Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen 
hebben we hierover ondertussen sa-
mengezeten met diverse stakeholders, 
waaronder ook Zorgnet-Icuro. We willen 
organisaties van in het begin nauw be-
trekken omdat CSL staat of valt met een 
goede voorbereiding. Als hiervoor geen 
voedingsbodem is in de organisaties, dan 
heeft het weinig zin. Maar als we samen 
een meerwaarde kunnen realiseren voor 
de organisatie, én voor de jongere én zijn 
school, dan geloof ik hier sterk in. Veel 
organisaties hebben al goede contacten 
met scholen in het kader van stages. Die 
contacten kunnen we uitbreiden naar an-
dere richtingen en vakken.”

Database en toolkit
“Om een en ander vlotter te organiseren, 
willen we een database maken met voor-
zieningen die willen samenwerken. We 
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Carine D’hondt: “Community Service Learning brengt 
het onderwijs meer naar de maatschappij.”

zullen ook een toolkit samenstellen voor 
scholen en voor het werkveld. Volgend 
schooljaar organiseren we hierover een 
studiedag. Als onderwijs kunnen we dat 
niet alleen realiseren, maar we dragen 
uiteraard wel de eindverantwoordelijkheid. 
De eerste reacties uit het werkveld zijn 
bijzonder positief. Veel organisaties vinden 
het niet alleen haalbaar, maar zelfs nood-
zakelijk. Een voorziening pleitte ervoor 
om de CSL zo dicht mogelijk in de eigen 
omgeving van de school te organiseren. 
Zo krijgen de leerlingen een goed beeld 
van de reële noden in hun eigen buurt. 
Die ervaring kan mee de beroepskeuze 
beïnvloeden, maar ze kan ook leiden tot 
vrijwilligerswerk. Studies uit andere lan-
den tonen dat dit wel degelijk een impact 
heeft.”

“Met CSL willen we het werkveld niet extra 
belasten. Ons eerste doel is om jongeren 
meer kansen te geven. Maar als we dit 
goed begeleiden en voorbereiden, dan 
zit hier een win-winsituatie in voor alle 
partijen: leerling, school en voorziening. 
Ook leerkrachten kunnen hiervan veel 
opsteken. De kwetsbare mens heeft ons 
enorm veel te leren, is mijn overtuiging. 
CSL haalt mensen uit hun comfortzone 
en zet ze aan tot nadenken en reflecteren. 
Dit soort ervaringen doet leerlingen meer 
mens worden.”

Organisaties die meer informatie willen 
of zich kandidaat willen stellen voor een 
project kunnen contact opnemen met 
Carine D’hondt via: Carine.Dhondt@
katholiek onderwijs.vlaanderen.
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MOBIELE TEAMS GGZ EN HUISARTSEN

“Bondgenoten  
in de zorg”

De mobiele teams in de geestelijke ge
zondheidszorg werken nauw samen met 
de huisartsen. Maar hoe ervaren de huis
artsen die samenwerking? Dr. Maaike 
Heyerick, zelf huisarts, maakte er haar 
masterproef over. “De mobiele teams zijn 
een grote meerwaarde voor de patiënten 
en voor de huisartsen”, zegt ze.

Dr. Maaike Heyerick studeerde vorig jaar 
aan de UGent af als huisarts. Ze werk-
te een tijdlang in Roeselare, maar gaat 
nu aan de slag in een groepspraktijk in 
Zulte. “Het is heel fijn om in overleg te 
kunnen gaan met collega’s. Huisarts is 
soms een eenzaam beroep. Het kan ook 
deugd doen om ’s avonds eens vroeger 
te kunnen stoppen. Bovendien versterk 
je elkaar in een groepspraktijk. Je staat 
er nooit alleen voor.”

Een soortgelijke steun ervaart dr. Heye-
rick in de samenwerking met de mobiele 
teams van de netwerken geestelijke ge-
zondheidszorg. Ze maakte er als huis-
arts-in-opleiding haar masterproef over. 
“Tijdens mijn opleiding heb ik als huis-
arts praktijkervaring opgedaan in Bra-
kel en in Roeselare. Uit eigen ervaring 
en in gesprekken met collega’s merkte 
ik dat de samenwerking met de mobiele 
teams soms erg goed, maar soms ook 
vrij stroef liep. Voor mijn masterproef 
wou ik die uiteenlopende ervaringen, en 
de factoren die erin meespelen, in kaart 
brengen. Ik heb hiervoor zowel huisart-
sen als medewerkers van mobiele teams 
geïnterviewd: psychologen, psychiatrisch 
verpleegkundigen en psychiaters. Mijn 
onderzoek was vrij beperkt en ik besef 
dat je vooral medewerking krijgt van de 
meest enthousiaste mensen; er is dus 
zeker enige ‘selectiebias’. Toch was het 
interessant om een aantal ervaringen in 
kaart te brengen.”

Communicatie
“De mobiele teams zijn een vrij nieuw con-
cept, wat betekent dat er nog heel wat 
ruimte is voor creativiteit. Het zijn vaak 
medewerkers en artsen die geloven in 
communicatie, teamoverleg en samen-
werking die kiezen voor een functie in een 
mobiel team. Dat zorgt voor een drive die 
heel belangrijk is in een pioniersfase. In 
de praktijk zien we dat die samenwer-
king soms heel goed lukt, maar soms ook 
minder.”

“Eén van de knelpunten is dikwijls de 
communicatie. In het mobiel team heb 
je altijd met minstens vier partners te ma-
ken: de patiënt, zijn omgeving, de huisarts 
en de zorgverleners. Dat maakt het com-
plex. De huisarts is bijvoorbeeld niet altijd 
even vlot te bereiken als hij bezig is met 
consultaties. En laat ons maar eerlijk zijn: 
niet elke huisarts is even geïnteresseerd 
in psychische problemen. Of ze zijn wel 
geïnteresseerd, maar ze houden niet van 
overleg met andere partners. De situatie 
is dus erg divers en dat bemoeilijkt soms 
de relaties - en daarmee ook de goede 
samenwerking - op het terrein.”

“Of de oudere generatie huisartsen het 
hier moeilijker mee heeft dan de jonge 
generaties? In het algemeen allicht wel. 
Toch gaat het niet alleen om leeftijd. Je 
hebt ook veel oudere artsen die heel en-
thousiast zijn over de samenwerking met 
de mobiele teams. Cruciaal is de openheid 
voor samenwerking. Huisartsen met een 
solopraktijk hebben het vaak heel druk 
en hebben geen tijd voor overleg. Aan de 
andere kant van het spectrum heb je de 
wijkgezondheidscentra, die helemaal op 
samenwerking ingesteld zijn. Teamover-
leg is daar zo vanzelfsprekend dat ook 
de samenwerking met de mobiele teams 
doorgaans heel gesmeerd loopt.”

Correcte doorverwijzing
De samenwerking met de mobiele teams 
biedt de huisarts heel wat voordelen, vindt 
dr. Heyerick. “Elke beginnende huisarts 
voelt zich soms onzeker. Wie weinig erva-
ring heeft met patiënten met een psychi-
sche kwetsbaarheid, weet niet altijd wat 
hij het beste kan doen. Als je in die situa-
ties even kan overleggen met een collega 
uit de geestelijke gezondheidszorg, is dat 
een leerervaring. Als huisarts kan je je ook 
gefrustreerd voelen als je een patiënt hebt 
waarvan je het gevoel hebt dat die aan het 
profiteren is van bijvoorbeeld de sociale 
zekerheid en die zijn rechten maar al te 
goed lijkt te kennen… Op de duur denk je 
dat het aan jou ligt dat je zo gefrustreerd 
bent. Dankzij de samenwerking met het 
mobiel team, allemaal mensen met een 
engelengeduld, leer je dat soort situaties 
te plaatsen.”

“Een bijkomend voordeel is dat de mede-
werkers van de mobiele teams doorgaans 
erg goed de weg kennen in het complexe 
zorglandschap. Als huisarts ken je na-
tuurlijk ook het CAW en het CGG, maar het 
blijft moeilijk om in heel concrete situa-
ties te beslissen wat de beste oplossing 
voor een patiënt is. Terwijl een correcte 
doorverwijzing in die gevallen juist erg 
belangrijk is.”

“Een nadeel van de samenwerking met de 
mobiele teams is dat ze heel strikt zijn in 
de selectie van patiënten. In Gent was er 
op het moment van mijn onderzoek een 
wachtlijst van een jaar voor het chronisch 
mobiel team. Het is in die context logisch 
dat je niet zomaar elke patiënt includeert 
en dat je een strenge selectie maakt. Toch 
komt het voor dat ik als huisarts overtuigd 
ben dat opvolging door een mobiel team 
de beste optie is, maar toch geen groen 
licht krijg. Dat is best frustrerend, zeker 
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als je de criteria niet kent. Je zit daar als 
huisarts met je patiënt tegenover je, je 
belt het mobiel team, je overlegt en je pa-
tiënt wordt afgewezen… Een nog betere 
communicatie over de inclusiecriteria kan 
wellicht helpen. Als je als huisarts het 
mobiel team belt, hoop je toch altijd dat 
je patiënt geholpen zal worden.”

“Om de samenwerking nog vlotter te la-
ten verlopen, zou het goed zijn als je als 
huisarts weet wie je aan de lijn hebt als 
je het mobiel team belt. Dat is heel een-
voudig op te lossen: plaats op de website 
van het mobiel team een foto van elke me-
dewerker met zijn naam erbij. Het zou 
ook voor de patiënten een lagere drempel 
betekenen. Als ik de patiënt kan zeggen 
‘Julie komt morgen bij je langs’ en ik kan 
een foto van Julie tonen, dan installeer je 
al een stukje vertrouwen.”

Tijd en energie
“De mobiele teams en de huisartsen 
zijn bondgenoten in de zorg. Dat gevoel 
leeft heel reëel en het wordt ook beves-
tigd door studies in heel Europa. Als ik 
weet dat morgen iemand van het mobiel 
team langsgaat bij een patiënt en dat ik 
hierop feedback zal krijgen, dan weet ik 
dat de patiënt in goede handen is. Dat is 
ook belangrijk om je hoofd als huisarts 
vrij te kunnen maken. Wij zien een grote 
diversiteit aan patiënten en ze verdienen 
allemaal onze aandacht. Patiënten met 
een psychische kwetsbaarheid vragen 
sowieso meer tijd en energie. Als huis-
arts heb je een goede mix aan patiënten 
nodig, anders is het te uitputtend. Je moet 
jezelf beschermen. Groepspraktijken én 
de samenwerking met mobiele teams zijn 
hiervoor een zegen.”

Uit de praktijk van 
een huisarts

“Vorige week nog had ik een meisje aan 
de telefoon met acute suïcidaliteit ten 
gevolge van familiaal geweld. Het ging 
om een jonge moeder die ermee dreigde 
haar baby mee te nemen in de dood. Ik heb 
meteen het mobiel team gecontacteerd. Ik 
wou geen enkel risico nemen. Het mobiel 
team nam onmiddellijk contact met de 
vrouw. Ondertussen wordt zij begeleid 
door het CAW.”

“Ik heb voor mijn onderzoek heel veel en-
thousiaste mensen ontmoet. De mobiele 
teams zijn een enorme meerwaarde voor 
de patiënten en de huisartsen. Wat me wel 
opviel, is dat niet elke patiënt geëvalueerd 
wordt door een psychiater. Dat kan allicht 
ook niet, gezien het beperkt aantal uren 
dat een psychiater in een mobiel team 
kan werken. Dat aantal uur moet wat mij 
betreft stijgen en ook de verloning van de 
psychiaters moet beter, zodat het beroep 
aantrekkelijker wordt.”

Dr. Maaike Heyerick: “Als ik weet dat morgen iemand van het mobiel team 
langsgaat bij een patiënt en dat ik hierop feedback zal krijgen, dan weet ik dat 
de patiënt in goede handen is.”
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OPGanG, de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheid, 
is ervan overtuigd dat lotgenotencontact van onschatbaar 
belang is in het herstel van mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. Niet iedereen vindt echter de weg naar de 
patiëntenverenigingen en daarom bieden ze met de “weer
opgangkaart” een toegangspas naar zelfhulpgroepen rond 
geestelijke gezondheid. Patrick Colemont, projectverant
woordelijke van OPGanG bij het Vlaams Patiëntenplatform, 
licht het belang ervan toe.

Het duurt soms vijf à tien jaar voor iemand met een psychi-
sche kwetsbaarheid op de hoogte is van een lotgenotengroep. 
“Omdat ze er niet over worden geïnformeerd, doordat ze te 
weinig bekend zijn of er schroom is om mensen ernaar door te 
verwijzen”, vertelt Patrick Colemont.. “Maar eens de drempel 
is overwonnen, vinden ze er wel heel veel steun.”

Bekendmaken lotgenotengroepen
De behoefte aan lotgenotengroepen is volgens Patrick Co-
lemont zeker aanwezig. “Het is niet zo dat zelfhulpgroepen 
alle steun kunnen bieden. Mensen zullen nog steeds bij een 
hulpverlener terecht kunnen om problemen te bespreken. 
Ze worden vaak ondersteund op medicatievlak en doen aan 
zelfmanagement. Maar daarnaast is lotgenotencontact anders 

HET BELANG VAN LOTGENOTENCONTACT IN HERSTEL PSYCHISCHE KWETSBAARHEID

OPGanG lanceert  
“weer-op-gang-kaart”

dan met een hulpverlener. Mensen begrijpen elkaar soms al met 
een halve zin. Signalen, symptomen en hoe ermee om te gaan 
zijn gemakkelijker om uit te wisselen met en te aanvaarden van 
lotgenoten. Er heerst soms de vrees dat mensen in die groepen 
elkaar juist dieper de put in duwen, maar uit onderzoeken en 
verslagen blijkt net het omgekeerde. Ze vinden er veel steun 
en het zelfbeeld verbetert alleen al doordat men niet alleen is. 
Op die manier wordt ook voor een stuk aan zelfzorg gedaan.”

Het is een van de doelstellingen van OPGanG om zelfhulpvereni-
gingen rond geestelijke gezondheid beter bekend te maken en hen 
daarin te ondersteunen. “Als mensen uit opname komen, krijgen 
ze van de voorziening een kaart met daarop de doorverwijzing 
naar de OPGanG website met de online kaart. Op die landkaart 
staan alle voor ons bekende zelfhulpgroepen  in de geestelijke 
gezondheidszorg en verslavingszorg. Ook initiatieven van erva-
ringsdeskundigen  hebben we op de kaart gezet.”

We vragen aan de voorzieningen dat ze niet  alleen openstaan 
voor het initiatief, maar ook bereid zijn om de kaart te verdelen. 
“Een patiënt krijgt bij een opname een hoop informatie over 
zaken als huisregels en onderzoeken. Als hij vertrekt krijgt hij 
veel minder informatie en sturingen riskeert hij in een vacuüm 
te komen. Net daar kunnen lotgenoten invulling geven. Het is 
belangrijk dat de psychiatrische ziekenhuizen en medewerkers 
de rol op zich nemen om de kaart mee te geven aan patiënten 
die vertrekken of steun zoeken.

Effect van doorverwijzing
De brieven zijn afgelopen augustus vertrokken naar de psychi-
atrische ziekenhuizen. “We wilden eerste de website op punt 
stellen en de kaart aftoetsen. Het project is dus nog vrij jong, 
maar de eerste reacties zijn positief. Het is belangrijk om een 
contactpersoon te vinden waarmee we kunnen overleggen over 
hoe vaak ze een pakket kaarten willen en of ze goed worden opge-
volgd. We hebben in totaal zowat 35 psychiatrische ziekenhuizen 
aangeschreven en hopen op een goede respons. Over een half 
jaar zullen we evalueren hoeveel vraag er is. De echte resultaten 
zullen blijken als er meer vragen komen bij lotgenotengroepen. 
Dat zou aantonen dat doorverwijzen een effect heeft. We hebben 
er nu bewust voor gekozen om in eerste instantie de doelgroep 
te benaderen van mensen die uit opname komen. De volgende 
stap kan zijn om centra voor geestelijke gezondheid, psychologen 
en huisartsen te betrekken.”
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OPGanG is een gezamenlijk initiatief van 
verschillende patiëntenverenigingen en 
lotgenotengroepen uit de geestelijke 
gezondheidszorg en de verslavingszorg. 
Zij werken samen om met het Vlaams 
Patiëntenplatform en onder begeleiding 
van Trefpunt Zelfhulp met eenduidige 
stem het beleid op alle niveaus te in-
formeren en beïnvloeden.

Via www.opgang.be/kaart kan je aan de 
hand van een selectie van doelgroep, 
regio en/of werking verenigingen en ini-
tiatieven vinden die je op weg kunnen 
helpen rond geestelijke gezondheid. Je 
kan ook www.zelfhulp.be raadplegen, 
waar informatie over alle zelfhulpgroe-
pen in Vlaanderen is gebundeld.
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