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EDITORIAAL

Een nieuw hoofdstuk
Peter Degadt is er de voorbije tien jaar in
geslaagd om Zorgnet-Icuro op de kaart
te zetten. Van een traditionele, wat verouderde koepelorganisatie heeft hij een
hedendaagse, relevante en verantwoordelijke ledenorganisatie gemaakt. Peter
zal de eerste zijn om te zeggen dat hij dat
niet alleen heeft gedaan, maar samen met
een deskundig team, een sterk bestuur
en dynamische leden.
Toch mogen wij de verwezenlijkingen van
Peter als gedelegeerd bestuurder niet onderschatten. Onder zijn bezielende leiding
heeft Zorgnet-Icuro de voorbije jaren een
sterk inhoudelijk verhaal geschreven. Die
interne deskundigheid heeft hij bovendien
met een tomeloze energie ook naar buiten
gebracht, door dialoog, debat en kennisdeling. Dankzij die strategie is ZorgnetIcuro vandaag dé koepelorganisatie in de
zorgsector, die naast alle universitaire,
algemene en regionale ziekenhuizen ook
het grootste deel van de woonzorgcentra
en voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg vertegenwoordigt.
Door dat dubbele spoor te bewandelen
– intern deskundigheid ontwikkelen en extern het maatschappelijke debat voeden –
is Zorgnet-Icuro vandaag incontournable
voor iedereen die beleid wil voeren in de
gezondheidszorg. Die positie biedt veel
mogelijkheden en geeft een organisatie
‘invloed en macht’, maar ook een grote
verantwoordelijkheid. Onder leiding van
Peter Degadt heeft Zorgnet-Icuro er altijd
voor gekozen die verantwoordelijkheid op
te nemen door constructief voorstellen te
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formuleren en consensus te zoeken, de
dialoog aan te gaan, samenwerking te
zoeken om vanuit een heldere visie dingen
in beweging te krijgen.

woordelijkheid opnemen en bouwen we
actief en positief mee aan de toekomst
van onze gezondheidszorg, veeleer dan
die te ondergaan.

Voor de buitenwereld is Peter Degadt
een charismatisch figuur met enorm
veel bagage; voor de stakeholders van
Zorgnet-Icuro is hij een betrouwbare en
verantwoordelijke partner; voor het team,
de leden en het bestuur is hij een man
met wie het aangenaam samenwerken
is. Als voorzitter mocht ik enkele jaren
zijn klankbord zijn. We zaten doorgaans
meteen op dezelfde golflengte en hadden
weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen. Na tien jaar nemen we afscheid van
Peter Degadt en wij wensen hem dankbaar
alle goeds toe.

2018 wordt een spannend, boeiend en
goed gevuld jaar. Zorgnet-Icuro is er
helemaal klaar voor. In naam van het voltallige bestuur en het team wens ik u en
uw dierbaren een gezond, dynamisch en
gelukkig jaar toe!

Voor Zorgnet-Icuro begint hiermee een
nieuw hoofdstuk. Als voorzitter kon ik alleen maar dromen van een zo rustige en
naadloze overgang: tijdig aangekondigd,
goed voorbereid en met Margot Cloet als
nieuwe gedelegeerd bestuurder de juiste
persoon op het juiste moment op de juiste
plaats. Margot heeft de ervaring, de kennis, het aanvoelen en de ruggengraat om
de uitdagingen waarvoor we staan met
optimisme tegemoet te treden. Ja, onze
verwachtingen in Margot zijn groot, maar
ons vertrouwen evenzeer. Ongetwijfeld
zal zij andere klemtonen leggen en voor
een andere dynamiek zorgen dan Peter,
maar de klik met het bestuur, het enthousiaste team en de vele organisaties van
Zorgnet-Icuro is er. Ook met Margot aan
het stuur blijft Zorgnet-Icuro zijn verant-

Etienne Wauters
Voorzitter Zorgnet-Icuro

WAAROM ZIJN SOCIALE ONDERNEMINGEN NODIG?
Naar aanleiding van haar 20-jarige
verjaardag publiceerde Verso ‘De sociale
onderneming: een conceptueel kompas’.
Deze publicatie geeft het DNA weer van
sociale ondernemingen en belicht de
troeven en de uitdagingen van sociale
ondernemingen. Je kan deze publicatie
downloaden via: www.verso-net.be/
sociaal-ondernemen.
De Europese Commissie heeft sinds 2011
een definitie van de sociale onderneming:
sociale ondernemingen streven primair en
nadrukkelijk een sociale doelstelling na.
Dit doen ze door middel van een onderneming waarin ze dit sociale doel bestuurlijk verankeren. Deze Europese definitie
omschrijft het ondernemingsmodel waar
socialprofitwerkgevers voor staan en benoemt de bouwstenen van hun gedeelde
identiteit. Maar waarom zijn sociale ondernemingen nodig?
Sociale ondernemingen combineren de
voordelen van privaat ondernemerschap
met die van een bestuurlijk verankerde
maatschappelijke opdracht. Hierdoor hebben sociale ondernemingen een belangrijke prospectiefunctie: ze hebben de vinger
aan de pols bij noden in de samenleving.
Ze zijn geen orgaan van de overheid, maar
kunnen als private onderneming flexibel
inspelen op nieuwe en verschuivende
maatschappelijke noden. De bestuurlijke verankering van haar sociale doel
maakt van de sociale onderneming een
geloofwaardige partner voor de overheid.

Subsidies worden maximaal omgezet in
een maatschappelijke dienstverlening en
eventuele winsten worden geherinvesteerd in de dienstverlening.
Dit is vooral van belang in markten waar
asymmetrische informatie een sterke rol
speelt: daar waar klant en leverancier niet
over dezelfde informatie beschikken, kan
dit informatievoordeel uitgebuit worden.
Een beperking of verbod op winstuit
keringen vermindert de prikkel hiertoe.
In markten waar de rol van gebruiker,
beslisser en betaler niet in eenzelfde
persoon verenigd zijn, is deze troef van
de sociale onderneming des te groter.
We hoeven de pano-reportage over de
zorg in de commerciële woonzorgcentra
niet opnieuw te bekijken om ons hier een
concrete voorstelling van te maken.
Sociale ondernemingen zijn ook uitermate
geschikt wanneer er sprake is van sterke
positieve externe effecten. Daarbij is de
maatschappelijke waarde die gecreëerd
wordt groter dan de waarde die gebruikers
of cliënten ervaren. Bovendien laat niet
alles wat van waarde is zich zomaar in
een marktprijs uitdrukken. Zo zijn er tal
van voorbeelden binnen zorg en welzijn,
opleiding en tewerkstelling van kansengroepen en sociaal-cultureel werk. De
impact ervan straalt ook positief uit naar
andere levensdomeinen, naar gezinsleden
en naar de ruimere samenleving. Net omdat de sociale onderneming niet gaat voor
winstmaximalisatie, kan het inzetten op

het maximaliseren van de totale waarde
voor de samenleving. Dit zorgt voor de
overheid trouwens voor flink wat terugverdieneffecten en vermeden kosten.
Tot slot hebben sociale ondernemingen
ook belangrijke hefbomen voor de lokale
verankering van onze maatschappelijke
dienstverlening. Een beperking of verbod
op winstuitkeringen trekt immers geen
winstgedreven eigenaars of leden aan
en dat biedt kansen voor een duurzaam
verankerde governance-structuur waarin
missiegedreven stakeholders het laatste
woord hebben. Dit is geen overbodige luxe
in tijden van een toenemende marktconcentratie waar internationale concerns
hun oog op de zorgsector laten vallen.

WELL DONE – MSD HEALTH LITERACY AWARDS
WINNAARS 2017 BEKEND
Op 24 oktober werden voor de vijfde keer
de Well Done – MSD Health Literacy
Awards uitgereikt. Sinds de lancering van
het initiatief in 2013 werden in totaal 222
projecten ingezonden. Dit jaar werden er
48 ingediend, waarvan er 9 werden genomineerd. In de categorie Specialty Care
Award won het ZNA.
De categorie Specialty Care Award is bedoeld voor actoren uit de tweedelijnszorg
zoals artsen-specialisten, of actoren actief
in ziekenhuizen (vroedkundigen, catering
managers in hospitalen, hospitaalkine-

sisten…). Een verminderde nierfunctie
is moeilijk uit te leggen aan patiënten die
niet vertrouwd zijn met medische termen
en begrippen uit de gezondheidsleer. Om
die patiënten toch goed te kunnen informeren startte ZNA nierkliniek een aantal
interne werkgroepen op die methoden
uitwerkten om nieuwe patiënten beter
wegwijs te maken in hun ziekte, ongeacht
hun herkomst, taal of cultuur.

zondheidswijsheid verwijst naar de capaciteit van mensen om informatie over
gezondheid op te zoeken, te begrijpen,
kritisch te evalueren, en in de praktijk om
te zetten. Deze vaardigheden zijn essentieel voor wie heldere beslissingen over
de eigen gezondheid wil nemen. En dat
is blijkbaar geen sinecure, want 40% van
de Belgische bevolking ondervindt hierbij
problemen.

De Well Done – MSD Health Literacy
Awards belonen initiatieven op het vlak
van gezondheidswijsheid in België. Ge-

Deelnemen aan de editie 2018? Dien nu
uw project in via www.welldoneawards.be.
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EEN TAALEXAMEN NEDERLANDS VOOR
DE ZORGSECTOR
Meertaligheid op de werkvloer is een
feit, ook in de zorg. Maar hoe weet u als
werkgever of een anderstalige werknemer voldoende kan functioneren in het
Nederlands? Hoe weet u of hij of zij het
Nederlands voldoende beheerst om zonder problemen te communiceren met
leidinggevenden, collega’s, patiënten en
externen? Om een antwoord te kunnen bieden op dit soort vragen, ontwikkelt CNaVT
het taalexamen Zakelijk Professioneel.
Ze doet dit in opdracht van de Taalunie
aan het Centrum voor Taal en Onderwijs
van de KU Leuven. De kandidaten die het
examen Zakelijke Professioneel succesvol
afleggen, kunnen het Nederlands zowel
formeel als informeel gebruiken in een
professionele context, meer bepaald in
de zorg of in een administratief beroep.
In dit examen voeren kandidaten luister-,
schrijf-, lees- en spreektaken uit die ook
werkelijk in de zorg of in een administratief
beroep voorkomen. Zo moeten kandidaten
bijvoorbeeld verslag uitbrengen (van een
studiedag, workshop, vergadering…), notities nemen, mailen om informatie te vragen
of te geven, een gesprek voeren met een

leidinggevende, voorstellen bespreken met
een collega of advies geven. Authenticiteit
en relevantie staan daarbij centraal.

B2-niveau van het Europees Refentie
kader voor Moderne Vreemde Talen (ERK)
in een professionele context.

Een CNaVT-certificaat is een troef op
een cv, want het staat voor kwaliteit en
garandeert dat werknemers kunnen
functioneren in het Nederlands op een

Meer weten?
Surf naar de website cnavt.org of contacteer het secretariaat via:
cnavt@kuleuven.be of 016 32 55 25.

KIEZEN IS WINNEN
Intensieve Opleiding ‘Rechtvaardige keuzes en prioriteiten in
de gezondheidszorg’
Voor wie zich grondig wil verdiepen in de
thematiek van waardegedreven keuzes
in de zorg biedt de vierdaagse intensieve
opleiding Justice and Priority Setting in
Health Care een ideale onderdompeling.
De centrale vraag in deze opleiding is:
“Hoe kunnen we het principe van rechtvaardigheid en gelijkheid handhaven en
tegelijk goede kwaliteit van zorg blijven
waarborgen in een economisch duurzaam model?” Zowel theoretische kaders als invalshoeken uit de dagelijkse
ethische praktijk op micro-, meso- en
macro-niveau komen aan bod. Hiermee
wordt de thematiek van het boek ‘Kiezen
is Winnen. Een kompas voor keuzes in de
zorg’ (Acco 2017) op een grondige manier
verder uitgediept.
De benadering is interdisciplinair met
de deelname van een internationaal
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Deze voorzieningen behaalden
een accreditatie.
Proficiat aan alle medewerkers
die dit samen realiseerden!

gezelschap van artsen, verpleegkundigen, juristen, ethici, filosofen, economen, theologen, sociologen, adviseurs,
beleidsmakers en directies in de zorg.
De intensive course is ingericht voor
geïnteresseerden uit diverse domeinen
en nadrukkelijk ook voor medewerkers,
managers en bestuurders van zorgvoorzieningen. Er is ruimte voor diepgravende discussie en debat. De voertaal is het
Engels. Accreditering voor artsen werd
aangevraagd.
Deze opleiding Justice and Priority Setting
in Health Care vindt plaats van 20-23 maart
2018 in het Park Inn Hotel in Leuven.
Surf voor meer informatie naar:
www.cbmer.be en klik bij ‘Events’ op
‘Intensive Course: Justice and Priority
Setting in Health Care’.

Behaalde accreditaties tussen
21/10/2017 t.e.m. 05/12/2017

AFSCHEIDSINTERVIEW GEDELEGEERD BESTUURDER PETER DEGADT

“Extreme pragmatiek
is de ziekte van onze tijd”
Gedelegeerd bestuurder Peter Degadt gaat met
pensioen. Tien jaar lang stond hij aan het hoofd
van Zorgnet-Icuro. Tien jaar van verandering en
vernieuwing. Tien jaar van dialoog en samen
werking. Tien jaar waarin Zorgnet-Icuro niet alleen zichzelf op de kaart zette, maar vooral ook
de zorgvoorzieningen een stem gaf en meer dan
ooit woog op het beleid. “Vergeet zeker niet alle
leden en het hele team te bedanken. Tenslotte
hebben zij het verschil gemaakt”, drukt Peter
Degadt me aan het begin van het interview op
het hart. Het tekent hem ten voeten uit.
Hoe was het om in 2007 aan het roer te komen van
wat toen nog het Verbond van Verzorgingsinstellingen (VVI) heette?
Peter Degadt: “We maakten toen het einde van
een tijdperk mee. Het VVI was als koepelorganisatie via Caritas lange tijd in de katholieke
zuil ingekapseld. Veel organisaties kwamen in
die periode los van de zuil en moesten op eigen
benen leren staan. De macht die je vroeger in
de schoot geworpen kreeg omdat je tot een zuil
behoorde, viel weg. In de plaats daarvan moest je
je gezag verwerven, op basis van dossierkennis
en expertise. We moesten als koepelorganisatie
onze leden beter vertegenwoordigen en naar
buiten treden met goed overwogen standpunten
die de toets van de kritiek konden doorstaan. Wij
hebben toen, samen met voorzitter Guido Van
Oevelen, het bestuur en het hele team, hard
ingezet op goede informatie voor onze leden én
op studie en actie.
Als je vandaag invloed wil in de politiek, dan moet
je om te beginnen zorgen voor gedragenheid
voor je oplossing bij je leden en in de sector.
Ten tweede moet je standpunt gebaseerd zijn
op rationele feiten, cijfers, studies en analyses
en niet louter op macht of emotie. Die strategie
is een schot in de roos gebleken. We zijn erin
geslaagd het maatschappelijke debat mee te
sturen. Ook vandaag gaan we in tegen het populistische discours dat gezondheidszorg vooral
veel geld kost. Voor ons is gezondheidszorg geen
kost, maar een investering in de mensen en de
samenleving. De return on investment voor onze
economie is bovendien ontzettend groot. Dankzij een gezonde bevolking krijg je een gezonde
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“Wie denkt en handelt vanuit waarden en een
consensus nastreeft, kan mensen inspireren.”

economie. Er zijn voldoende studies die
dat onderbouwen.
Als koepelorganisatie zocht het VVI in die
tijd ook meer aansluiting bij zijn leden?
Onze leden zijn onze stakeholders, zo
eenvoudig is het. We zijn gestart met tevredenheidsmetingen en hebben verschillende keren een ronde van Vlaanderen gemaakt om te luisteren naar de noden, de
frustraties en de verwachtingen. Samen
met onze medewerkers heb ik al die jaren
ontzettend veel kilometers afgelegd om te
luisteren. Op basis van al die waardevolle
informatie hebben we onze meerwaarde
als koepelorganisatie versterkt. We zijn
ons helemaal gaan concentreren op onze
drie basiswaarden: toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit. Om die omslag
nog beter in de verf te zetten, kozen we
een nieuwe naam: Zorgnet Vlaanderen,
later Zorgnet-Icuro. Zo was het idee van
netwerkorganisatie gelanceerd. Goede
communicatie, vanuit een heldere visie en
met sterke argumenten, werd een sleutel
factor. Zowel intern met onze leden als
extern met onze partners, overheden en
andere stakeholders. Die omslag naar een
nieuw soort koepelorganisatie bleef niet
onopgemerkt. We gingen naar de essentie
en het gebouw heeft meer dan eens op zijn
grondvesten gedaverd, maar uiteindelijk
zijn we er met zijn allen in geslaagd om
onszelf heruit te vinden als een moderne,
relevante en hechte organisatie.
In de loop der jaren hebben we ook onze
interne structuren aangepast, met meer
oog voor inspraak en participatie. Ook
hier stond goede communicatie centraal.
Je ideeën en je diensten mogen nog zo
goed zijn, als je ze niet communiceert, dan
kennen de mensen ze niet en krijg je geen
betrokkenheid. Zeg wat je doet en doe
wat je zegt, is een van mijn motto’s. We
zijn uit onze eigen cocon, uit de eigen zuil
gebroken, voor een dialoog met iedereen.
Dat ging niet altijd gemakkelijk. Soms liep
het niet zoals we gedroomd hadden, maar
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met de keuze voor een open debat hebben
we wel een en ander in beweging kunnen
brengen. Zorgwijzer heeft hierin een rol
gespeeld, net als onze studiedagen, colloquia, memoranda, onze communicaties in
pers en media en onze actieve rol op diverse fora. We zijn met Zorgnet-Icuro niet aan
de kant blijven staan toen de tijdsgeest
veranderde; we hebben de verandering
omarmd. En dat doen we vandaag nog
altijd. Met de verjonging van onze ploeg
de afgelopen jaren zijn weer nieuwe, frisse ideeën binnengekomen. Met Margot
Cloet en voorzitter Etienne Wauters aan
het stuur zal Zorgnet-Icuro ongetwijfeld
zijn rol in het maatschappelijke debat over
gezondheidszorg actief blijven opnemen.

congres oplossingen gepresenteerd voor
een nieuw zorgmodel, dat tegemoet komt
aan de nieuwe context van vergrijzing,
chronische zorg, multimorbiditeit, nieuwe
technologie en beperkte middelen. Onze
oplossing koos voor een zorg dicht bij de
mensen door een sterke samenwerking
met de eerste lijn. Veel gezondheidszorg
kan vandaag al in de thuiscontext plaatsvinden en als mensen tijdelijk even opgenomen moeten worden in het ziekenhuis,
staan we daar klaar voor. Dat vergt een
andere organisatie, met een sterk horizontaal netwerk. Ik ben er trots op dat die
organisatie vandaag zowel in het Vlaamse
als het federale regeerakkoord staat. Ja,
we mogen die pluim op onze hoed steken.

Drie mijlpalen

Daarnaast stelden we voor om van een
concurrentiemodel te evolueren naar
klinische netwerken van ziekenhuizen
die nauw samenwerken. Ook dat model
staat vandaag in het regeerakkoord en
het wetsontwerp van minister De Block is
klaar. Die enorme verandering is gelukt
door een heel goede voorbereiding op basis van sterke argumentatie. We hebben
tien jaar vooruit gedacht. Het bewijst dat
Zorgnet-Icuro niet zomaar een federatie is
die alleen opkomt voor de eigen belangen.
We staan niet op de rem bij veranderingen.
Integendeel, we sturen zelf aan op verandering, om onze basiswaarden kwaliteit,
toegankelijkheid en betaalbaarheid ook in
de toekomst te kunnen realiseren. Soms
moet je het systeem durven veranderen
om trouw te blijven aan je basiswaarden.

Belangrijke mijlpalen waren de congressen
voor de ouderenzorg, de ziekenhuizen en
de geestelijke gezondheidszorg?
Ja, met als eerste mijlpaal het congres
‘GPS 2021: Nieuwe navigatie voor de
ouderenzorg’ in 2010. Dat congres was
twee jaar voorbereid met debatten met
interne en externe stakeholders. Het was
nodig om een visie op middellange termijn voor de ouderenzorg te ontwikkelen.
De vergrijzing, de beperkte middelen, de
geëmpowerde cliënt, de samenwerking
tussen voorzieningen en met de thuiszorg,
de creatie van nieuwe woonzorgvormen
en woonzorgzones, de netwerkvorming…
Het werd toen allemaal definitief op de
kaart gezet en we stippelden ook de weg
ernaartoe uit. Ik weet dat veel woonzorgcentra nog af en toe teruggrijpen naar het
Werkboek dat bij het congres hoorde. Het
is visionair gebleken en heeft nog altijd
zijn waarde.
In 2013 was er het congres ‘Together
we care’ voor de ziekenhuizen. Ook dat
boek, met een stevige inbreng van dr.
Johan Pauwels, heeft niets aan actualiteit
ingeboet. We hebben toen gezaaid wat
we vandaag oogsten. We hebben op het

Hetzelfde gebeurde in de geestelijke
gezondheidszorg, met als mijlpaal het
congres ‘Open Minds’ in 2016. Ook dat
congres was goed voorbereid. Geestelijke gezondheid is voor ons geen exclusief
terrein van de gezondheidszorg, maar zit
overal in de samenleving. Stress, burnout, spanningen in de samenleving, de
mentale fitheid van mensen, de hoge suïcidecijfers… Je kunt die zaken niet los zien
van elkaar. Het economische discours en

de verzakelijking in onze maatschappij
maken ons niet milder. We eisen veel van
elkaar. We voelen ons klant en gedragen
ons als koning. Dat is geen gezonde basis.
Als ik een aannemer aanspreek om mijn
huis te verbouwen, dan moet ik respect
tonen voor zijn vakmanschap, en zo kunnen we doelstellingen bepalen. Dus niet:
‘Ik eis dit en ik eis dat…’, maar een dialoog
vanuit wederzijds respect. Hetzelfde geldt
voor de relatie werkgever-werknemer.
Elke onevenwichtige relatie vreet aan de
mentale gezondheid en veroorzaakt op
den duur geestelijke gezondheidsproblemen. Op het congres ‘Open Minds’ hebben
we met feiten en cijfers van internationale
experten aangetoond dat het lonend is
voor de samenleving om te investeren in
de mentale fitheid van de burgers. Het bespreekbaar maken hiervan, is een eerste
stap. We kunnen samen veel problemen
voorkomen door erover te praten en rekening te houden met elkaar: in bedrijven, in
organisaties, in onze buurt… Als iemand
in een burn-out terechtkomt hebben we,
allemaal samen, te laat ingegrepen. Niet
alleen de persoon in kwestie zal hier nog
jaren de gevolgen van dragen, ook de samenleving en de economie. Zelfs puur
economisch bekeken is het verstandig
om in een mentaal gezonde samenleving
te investeren. Dat is een positieve boodschap. Nu zijn we volop bezig met de implementatie hiervan. Bijvoorbeeld door de
‘mental health literacy’ te bevorderen: we
hebben immers een taal nodig om hierover te praten. Taal creëert op zichzelf
al mogelijkheden: we krijgen grip op de
dingen door ze te benoemen. Het is een
eerste, essentiële stap als je de aandoening wil te lijf gaan.
Verder moeten we er blijven voor opkomen
om geestelijke gezondheidszorg zoveel
mogelijk in de samenleving te integreren. Mensen met een psychisch probleem
mogen we niet nodeloos in een instelling
opnemen. Het klassieke psychiatrische
model wordt terecht in vraag gesteld.
Zorg aan huis in samenwerking met het
netwerk is vaak een betere oplossing.
Kleine dingen laten vaak toe dat mensen, ondanks hun kwetsbaarheid en vanuit
hun krachten, in de samenleving kunnen blijven functioneren. Wat blokkeert
mensen? Welke perspectieven kunnen
we hen bieden? Hoe kunnen we herstelgericht werken? Dat zijn de vragen die
we moeten stellen en dan komen we als
beste oplossing dikwijls uit bij de context
waar mensen wonen, leven en werken.
Je helpt mensen niet door ze te isoleren.

De mobiele teams en de centra geestelijke
gezondheidszorg spelen hierin een cruciale rol. Zij hebben erg veel expertise die ze
graag willen delen: ambulant of aan huis,
maar ook bij partners als woonzorgcentra,
gehandicaptenvoorzieningen, gevangenissen… De integratie werkt. Alleen zou het
allemaal wat sneller mogen gaan. Daarnaast moeten we uiteraard ook oplossin-

ergens in een voorziening te plaatsen.
Dat is niet wenselijk, niet menselijk en
ook niet betaalbaar. Lokale besturen, de
overheid, het middenveld, sociale partners
en tal van organisaties hebben hier een
grote verantwoordelijkheid. Nog te vaak
schuiven we problemen naar elkaar toe,
terwijl we die alleen samen kunnen oplossen. Een psychiatrisch ziekenhuis kan

“Onze voorstellen zijn niet op lucht gebouwd.
Ze vertrekken ook niet van het eigenbelang van onze
leden, wel vanuit onze visie. In dat opzicht zijn we zelfs
een vrij voorspelbare en daarom betrouwbare partner.”
gen bieden voor mensen met heel ernstige
psychiatrische problemen. Zij zullen nood
hebben aan een verblijf in de ziekenhuizen en soms ook voor langere tijd als dat
nodig is. Sommige patiënten hebben die
omkadering nodig. En die omkadering
is vandaag te laag. Sommige mensen
zijn een gevaar voor zichzelf of anderen.
We mogen daar niet blind voor zijn.
Is de samenleving klaar voor die vermaatschappelijking? Het aantal gedwongen
opnames stijgt en sommige deskundigen
wijten dat mee aan de vermaatschappelijking. Als onze buur zich te asociaal gedraagt, dan bellen we de hulpdiensten en
zijn we van ‘dat probleem’ verlost?
Dat klopt. Onze boodschap is dan ook mee
aan de samenleving gericht. Vroeger werd
iemand met mentale problemen in een
voorziening ‘gedropt’ en konden we als
samenleving lekker verder doen, alsof
er niets aan de hand was. Vandaag weten
we dat veel van die mensen helemaal niet
in een voorziening thuishoren. Isolatie
biedt geen duurzame oplossing. Buurtwerking en samenlevingsopbouw zijn heel
waardevol, maar kunnen alleen slagen
met gedragenheid in de buurt. Dat is niet
gemakkelijk en ik wijs niemand met de
vinger. Het zou helpen als we allemaal wat
toleranter zouden zijn. Maar ook veiligheid
is belangrijk. De vermaatschappelijking
mag het samenleven niet onveilig of onwerkbaar maken. Daarom moeten we
buurtzorg en het sociaal weefsel actief
ondersteunen. Wat hier ook weer meespeelt, is de grote druk op ons allemaal.
Efficiëntie, rendabiliteit… we vragen veel
van elkaar en van onszelf. Economisch is
dat een troef, maar het zet een samenleving wel danig onder druk. Het is geen
oplossing om iedereen die niet mee kan

zeggen: ‘We nemen deze persoon niet
op, want hij hoort hier niet thuis.’ En de
samenleving kan antwoorden: ‘Breng die
persoon naar een instelling, want hij is
niet onze zorg.’ Waar staan we dan met
zijn allen?
Toch ben ik optimistisch. Als ik bijvoorbeeld kijk naar al die mooie, kleine
verhalen in ‘Iedereen Beroemd’. Soms
grappige maar tegelijk aangrijpende situaties, die met veel warmte en solidariteit in de buurt worden opgelost. Dat
is óók de wereld zoals hij is. Heel veel
vrijwilligers zetten zich ook dagelijks in
de zorgvoorzieningen in. Dat is een enorm
potentieel. Die mensen zorgen mee voor
de kwaliteit van de zorg. En omgekeerd
bijvoorbeeld stellen woonzorgcentra zich
meer en meer open op in hun buurt. Die
integratie van samenleving en zorg, het
inzetten op sociaal kapitaal als hefboom
voor goede zorg, wordt door alle studies
als de beste oplossing naar voren geschoven. Professionele en niet-professionele zorgverleners zoals mantelzorgers
en vrijwilligers, hebben elkaar nodig en
slaan de handen in elkaar. Samen kunnen
we een omgeving creëren die ziekte en
afhankelijkheid zoveel mogelijk voorkomt, die kwetsbaarheid zo snel mogelijk
detecteert en die een netwerk vormt voor
iedereen. Als we daarin slagen, kunnen
we veel leed voorkomen, maar ook veel
onnodige kosten. Preventie is meer dan
vaccinatie. Het is gezond leven, gezond
werken, gezond wonen, gezond samenleven. Hiervoor is vandaag een sterker
platform nodig, dat de dialoog tussen
mensen bevordert, vooral ook op het lokale vlak. Het zou een sterk thema zijn
voor de lokale verkiezingen. Niet zomaar
zeggen: we gaan een extra woonzorgcentrum bouwen, maar ook kijken hoe je
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een veilige omgeving kunt creëren, het
buurtwerk kunt stimuleren, cultuur creë
ren, intergenerationele solidariteit kunt
bevorderen… Al die dingen samen helpen
om onze gezondheidszorg toegankelijk,
kwaliteitsvol en betaalbaar te houden.

Een verbindend verhaal
Moet de sector gezondheidszorg ook
niet dringend nauwer samenwerken met
vrij evidente partners als de milieu- en
natuurbewegingen?

Peter Degadt: “Soms moet je het systeem durven veranderen om trouw te blijven
aan je basiswaarden.”
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Helemaal akkoord. Het fijn stof, de verkeersoverlast, de klimaatverandering…
Het heeft allemaal een geweldige impact
op onze gezondheid. Eigenlijk zouden we
als samenleving grote doelstellingen moeten durven formuleren. Doelstellingen die
mensen enthousiast maken en in beweging
brengen. Een verbindend verhaal waar
mensen in geloven en willen voor gaan.
Ik denk dat we hiervoor ook de overheid
moeten hervormen. Het is vandaag geen
goede oplossing meer om allemaal vakministers en departementen als silo’s
naast elkaar te hebben. De minister van
Welzijn heeft zijn doelstellingen, de minister van Milieu heeft haar agenda en
de minister van Economie zit in zijn eigen
wereld gevangen… Een overkoepelend
verhaal ontbreekt en dat heeft onder meer
met die structuren te maken. Wij schuiven
het begrip health in all policies graag naar
voor. We zouden dus meer baat hebben bij
een matrixstructuur met een viertal grote
thema’s, bijvoorbeeld: Mensen, Omgeving,
Methodiek en Middelen. Onder Mensen valt
dan alles wat betrekking heeft op onderwijs en opleiding, gezondheid en welzijn,
armoede, sport, cultuur enzovoort. Onder
Middelen vallen economie, financiën, begroting. Onder Methode komt innovatie,
ICT, organisatievormen en wetgeving…
Omgeving bevat ruimteplanning, infrastructuur, veiligheid, mobiliteit. Op dat
overkoepelende niveau zouden ambitieuze
ideeën en doelstellingen geformuleerd
moeten worden, die daarna gezamenlijk
door een team van ministers en ambtenaren gestuurd en gerealiseerd worden.
Waarbij een minister van Milieu óók iets te
zeggen heeft over de gezondheidszorg en
de minister van Economie óók een vinger
in de pap heeft als het gaat over Mensen
en Omgeving. En dan zou een regering ook
als één team geëvalueerd moeten kunnen
worden en niet elke minister op zijn of haar
domein, want dat zorgt voor versplintering,
verdeeldheid en na-ijver en zo verliezen
we de grote doelstellingen uit het oog.

Even terug naar de mijlpalen en hoe
Zorgnet-Icuro er op cruciale momenten
in geslaagd is op het beleid te wegen en
mee de richting te bepalen. Als u het zo
vertelt, lijkt het allemaal heel vlot en gemakkelijk gegaan te zijn. Je organiseert
een congres, stippelt de lijnen uit en hup,
de volgende regering neemt het in haar
regeerakkoord op. Klopt dat beeld?
Nee, want tussen een congres en de dagelijkse realiteit “staan wetten in de weg, en
praktische bezwaren.” Het is dag na dag
werken aan de uitvoering. En het is niet
vanzelf gegaan. We hebben met het hele
team hard gewerkt en dikwijls onze nek
uitgestoken. Ook na de jongste staatshervorming leven we nog altijd in een erg
ingewikkeld land. Dat is een realiteit, maar
het vormt ook een opportuniteit voor het
middenveld. Politici en ambtenaren worstelen zelf ook met het complexe kluwen
dat de gezondheidszorg is. Als je dan als
koepelorganisatie je expertise aanbiedt
en met gedragen oplossingen komt, dan
maak je een kans. Die gedragenheid is
cruciaal. Daarom dat we zoveel aandacht
besteden aan communicatie en dialoog
met heel veel partners, ook uit de academische wereld. Onze voorstellen zijn
niet op lucht gebouwd. Ze vertrekken ook
niet van het eigenbelang van onze leden,
wel vanuit onze visie. In dat opzicht zijn
we zelfs een vrij voorspelbare en daarom
betrouwbare partner. We zijn geen lobby
groep die alleen voor de eigen achterban
spreekt. Dat is kortetermijnpolitiek en
daar geloof ik niet in. Een langetermijnvisie is misschien idealistischer, maar wat
is daar verkeerd mee? We missen net vaak
dat grotere verhaal. Extreme pragmatiek
is de ziekte van onze tijd. Wie denkt en
handelt vanuit waarden en een consensus nastreeft, kan mensen inspireren.
Zorgnet-Icuro heeft altijd consequent die
lijn gevolgd, trouw aan onszelf. En dat is
een goede strategie gebleken.
Zorgt dat soms niet voor spanningen met
de leden? Verwachten die van een koepelorganisatie niet in de eerste plaats dat ze
de belangen van haar leden verdedigt?
Er zijn turbulente periodes geweest. Wij
hebben van onze leden zware inspanningen gevraagd. Alle veranderingen
die we zelf mee op de sporen hebben
gezet, zijn soms zwaar geweest. Denk
aan de ouderenzorg die na de staatshervorming heel lang in grote onzekerheid
heeft moeten leven: over de financiering,
over bouwprojecten, over de dagprijs,

over het statuut van hun personeel…
Alles stond op losse schroeven. Directeurs en bestuurders van woonzorgcentra hadden geen houvast. Natuurlijk
worden dan kritische vragen gesteld.
Maar we hebben die hindernissen één
na één genomen met een nieuw Vlaams
beleid. Hoe hebben we dat voor elkaar
gekregen? Door te luisteren naar onze
leden, door aan de slag te gaan met hun
vragen en opmerkingen, door dialoog en
communicatie. Maar altijd vanuit onze
visie en onze waarden. We hielden de lijn
aan met minister Vandeurzen. Dat was
soms spannend, maar we zijn er altijd
samen uit geraakt.

Luis in de pels
Hebt u dan nooit aan uzelf getwijfeld?
Natuurlijk wel. Doe ik het goed genoeg?
Kom ik voldoende op voor onze leden?
Ik ben niet ongevoelig voor kritiek. Wanneer is kritiek terecht? Het is bijwijlen
een eenzame job. De leden nemen deel
aan de besluitvorming, en zitten ook niet
altijd meteen op één lijn. Als je je job
ernstig neemt en een uitdaging niet uit
de weg gaat, kan je nooit voor iedereen
goed doen. Dat beseffen de leden ook wel.
Maar we zijn er wel in geslaagd om onze
leden-voorzieningen door de moeilijke
veranderingen te loodsen. Dankzij ons
goed gedocumenteerd verhaal.
De vergrijzing, de chronische zorg, de
multimorbiditeit, technologie, budget…:
die hebben wij niet uitgevonden hé. Dat
is de realiteit. En onze oplossingen zijn
niet op drijfzand gebaseerd, maar op
internationale studies. It makes sense
wat we vertellen. We vertalen alle uitdagingen en oplossingen zo goed mogelijk
naar onze concrete situatie. Onze leden
beamen dat, maar zij moeten ondertussen
wel roeien met de riemen die ze hebben.
Terwijl wij de context proberen bij te sturen, moeten zij erin werken. Vooral die
overgangsperiode met spelregels die
voortdurend veranderen en de onzekerheid die daarmee gepaard gaat, is heel
lastig. We hebben dat nooit onderschat
of geminimaliseerd. Ik besef dat ik veel
gevraagd heb aan onze voorzieningen.
Maar we hebben altijd geprobeerd om
veel terug te geven. Zo hebben we samen
een parcours afgelegd waarop we trots
mogen zijn. Zo hebben we ons ook samen
een betrouwbare partner getoond voor de
overheden. We zijn altijd onze beloftes
nagekomen, we hebben zelf het initiatief
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“Het economische
discours en de
verzakelijking in onze
maatschappij maken ons
niet milder. We eisen veel
van elkaar. We voelen ons
klant en gedragen ons
als koning. Dat is geen
gezonde basis.”

genomen voor de veranderingen en we
hebben samen met alle voorzieningen
onze verantwoordelijkheid genomen, ook
als dat niet vanzelfsprekend was. Een
open dialoog is niet de gemakkelijkste
weg. Een confrontatie van ideeën leidt
soms tot een clash. Ook met externe
stakeholders. Op zich is dat ook niet erg.
Zo lang er niet op de man gespeeld wordt,
is dat zelfs goed voor het debat. Ik hou niet
van achterkamerpolitiek. Je hebt die ook
niet nodig als je een sterk verhaal hebt.
Ook kwaliteit, patiëntveiligheid en de
transparantie hierover zijn thema’s die de
jongste jaren mee op initiatief van Zorgnet-
Icuro op de kaart zijn gezet?
Dankzij de fusie met Icuro (het vroegere
VOV), heeft het nieuwe Zorgnet-Icuro de
bestaande expertise op het vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid kunnen uitrollen naar alle voorzieningen en sectoren,
met inbegrip van het accreditatieverhaal.
Johan Hellings had hiervoor met Icuro
baanbrekend werk verricht. Met het pas
opgerichte Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg blijven we meerwaarde
nastreven. Het kwaliteitsthema heeft
overigens mee gezorgd voor een sterkere collegialiteit in de sector. Door open
communicatie over de resultaten en door
goede praktijken te delen, helpen we elkaar vooruit. Artsen, verpleegkundigen,
kwaliteitsmedewerkers en vele anderen
hebben hier enorm positief aan bijgedragen. Weet dat de sector het hele accreditatieverhaal zelf heeft aangestuurd en
gerealiseerd, zonder één euro extra middelen. Dat we dit zelf aangepakt hebben,
is nog maar eens een bewijs dat we onze
verantwoordelijkheid opnemen en niet
zomaar een lobbygroep zijn. We hebben
ook de hand gereikt naar de patiëntenverenigingen. Kwaliteit is niet louter iets
technisch. Ook de beleving van patiënten
en het welbevinden van medewerkers,
die de tijd en de ruimte moeten krijgen
voor een goede bejegening, zijn sleutelfactoren. Het Vlaams Patiëntenplatform
verricht hier mooi werk en heeft mee voor
een mentaliteitswijziging gezorgd.
Nauwelijks 15 jaar geleden was een patiëntenvereniging veeleer een luis in de
pels dan een natuurlijke partner?
Dat is zo. Vandaag nemen voorzieningen
en artsen patiënten veel meer ernstig.
Dat moet ook. Bij chronische en bij oudere patiënten gaat het vaak niet meer
over genezen, maar over de kwaliteit van
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leven. En dat is iets subjectiefs, waarover
je dus in dialoog moet gaan. Luisteren is
zo belangrijk in de hedendaagse zorgverlening. Geneeskunde is meer dan
ooit een ‘humane wetenschap’ die ‘het
menselijk beste’ nastreeft en daarbij
verder kijkt dan louter het somatische.
Ook in de geestelijke gezondheidszorg
werken voorzieningen steeds nauwer
samen met patiënten, hun familie en
hun context. De introductie van ervaringsdeskundigen als vrijwilligers én
als betaalde krachten in tal van voorzieningen is vandaag een feit.
Zorgnet-Icuro stimuleert ook in de ouderenzorg de dialoog en het samenwerken
aan meer kwaliteit en veiligheid. Denk
aan PREZO Woonzorg, het integrale
kwaliteitsmodel dat we zelf op poten
hebben gezet en waarmee ondertussen
tientallen woonzorgcentra aan de slag
gaan. En die woonzorgcentra maken het
verschil. PREZO Woonzorg maakt dingen
bespreekbaar en stelt het bestaande in
vraag. Wat we doen, is dat wel het juiste
voor de bewoner? En doen we wat we doen
ook goed? Die vragen stellen op diverse
domeinen, telkens vanuit het perspectief van de bewoner en zijn familie, zorgt
ervoor dat we de juiste focus houden en
ons niet verliezen in nutteloze regeltjes.
Dankzij die aanpak zijn alle medewerkers
betrokken in die dialoog. Kwaliteitszorg is
vandaag een thema dat lééft. Het resultaat
is belangrijk, maar evenzeer de weg ernaartoe. En natuurlijk loopt er soms nog
iets mis in een woonzorgcentrum, maar
het is zonneklaar dat nooit eerder zoveel
woonzorgcentra aan de slag gingen met
goede praktijken. . De kwaliteit in de voorzieningen stijgt al jaren. Alleen mogen we
als samenleving niet blind blijven voor de
zeer beperkte middelen en voor de negatieve gevolgen van de commercialisering
in de ouderenzorg.

Ondernemerschap
Hoe hebt u de afgelopen jaren het sociaal
overleg ervaren?
We zijn door een diep dal gegaan toen de
vakbonden en de minister onderling beslissingen namen zonder de werkgevers te
betrekken en vooral ook zonder middelen
te voorzien voor de bijkomende uitgaven.
Het vertrouwen was toen helemaal zoek.
Ik ben blij dat we vandaag wel weer een
evenwichtig sociaal akkoord hebben bereikt. Ook de inspanningen om tot een
nieuwe loonladder te komen op basis van

objectieve weging van de functies in de
zorgsector , renderen eindelijk. Aan elke
functie en de bijhorende competenties
kunnen we nu het juiste gewicht en een
correcte verloning koppelen. Dat is samen met de vakbonden en het kabinet
gerealiseerd, wat ik een historische stap
durf te noemen. Hiervoor is veel werk in
de luwte verzet en we zijn blij dat minister Maggie De Block wel ook oog heeft
voor de verzuchtingen van de werkgevers:
een vereenvoudiging van de statuten, het
schrappen van verouderde regels enzovoort. Maar het is vooral psychologisch
belangrijk dat werkgevers, vakbonden en
overheid op het federale vlak de sociale
vrede bewaren.
U pleit ook voor het behoud van nieuwe
investeringen in zorginfrastructuur?
Ik pleit vooral voor meer ruimte voor ondernemerschap in de zorg. Geef de organisaties meer verantwoordelijkheid, ook
financieel, maar ook meer beleidsruimte.
Ziekenhuizen krijgen in de toekomst een
bedrag per vierkante meter voor hun infrastructuur, woonzorgcentra een bedrag
per dag per bewoner, en daarmee moeten
ze het doen. De onderhandelingen met
kredietverstrekkers worden moeilijker,
omdat de overheid niet langer garant
staat. Om de risico’s te spreiden, zullen
voorzieningen schaalvergroting zoeken
door samen te werken en investeringen
in de tijd te spreiden. Een goed beheer
van reserves is cruciaal in deze nieuwe
context, omdat je solvabiliteit je een iets
sterkere positie geeft in de onderhandelingen met de banken.
Wordt er vandaag niet te veel gebouwd?
Steeds meer voorzieningen krijgen het
moeilijker om bewoners te vinden voor
hun kamers en assistentiewoningen?
Er wordt vooral te veel van hetzelfde gebouwd. We moeten anders bouwen. Niet
het verleden herhalen, maar nieuwe zorgvormen vinden voor nieuwe behoeften.
Een menselijke omgeving in plaats van
een klinische omgeving. Een huiselijk,
inclusief kleinschalig en modulair concept,
dat respect voor privacy en collectiviteit
op een evenwichtige manier samenbrengt.
Ook gemengde bouwprojecten – met een
zorgvoorziening, een school, een winkelcentrum mooi geïntegreerd in een wijk –
kunnen nieuwe mogelijkheden openen.
Waar openbare voorzieningen en private
vzw’s samenwerken, ontstaan ook soms
mooie initiatieven.

Laat ons ten slotte nog even stilstaan bij
de grote uitdagingen die de zorgsector
wachten. Wat zijn voor u de belangrijkste
werven?
De technologische innovatie, en de ethische vragen die hiermee samenhangen, is
een belangrijke uitdaging. De kloof tussen
de mogelijkheden en de betaalbaarheid
voor iedereen lijkt te groeien. Gelukkig
maakt technologie sommige dingen ook
goedkoper. Een DNA-onderzoek is vandaag al heel betaalbaar. Ook wearables
en nanotechnologie worden goedkoper
en laten mensen toe om gezonder te blijven en langer thuis te wonen. Er zijn veel
voorbeelden hiervan. Technologie jaagt
ons op kosten, maar is tegelijk een deel
van de oplossing.
Toch staat ons systeem van sociale zekerheid onder druk. Het is een fantastisch
systeem, dat decennialang zijn waarde
heeft bewezen. Maar vandaag wordt het
door velen gepercipieerd als een koud
systeem van regels, rechten, wetten,
nomenclatuur en remgeld. Mensen zijn
hun voeling met het systeem verloren;
het is te anoniem geworden. Dat zet onze
solidariteit op losse schroeven. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de wortels
van onze sociale zekerheid terug op de
voorgrond krijgen? Daarover gaat het
onder meer in het boek Kiezen is winnen
dat ik samen met Yvonne Denier en Lieve
Dhaene onlangs voorstelde. We leven in
een samenleving met grote verschillen
en de kloof wordt almaar groter. Willen
we dat? Een andere geneeskunde voor
armen en voor rijken? Dat is in niemands
belang, want het zorgt voor spanningen
en miserie in de maatschappij en daar zijn
ook de rijken niet bij gebaat. We hebben
allemaal nood aan sociale cohesie en we
moeten allemaal ons steentje bijdragen.
Als wij onze ziekte-en invaliditeitsverzekering als een supermarkt zien waaruit
we maar te kiezen en te graaien hebben…
hoe lang kan dat systeem dan nog overleven? We moeten op een ethische manier
omgaan met de middelen: voorzieningen, artsen en hulpverleners, maar ook
patiënten en cliënten. Het is onze moral
duty, onze maatschappelijke plicht. Zoals
het ook onze maatschappelijke plicht is
om als individu bij te dragen aan de samenleving. Ik heb een goede job gehad,
ik ben gelukkig, ik heb gezonde kinderen
en ik wil de komende jaren iets terugdoen
voor de samenleving. Net als heel veel
andere mensen die zich belangeloos in-

zetten als vrijwilliger voor een goed doel
of als bestuurder in een zorgvoorziening.
Dat engagement moeten we veel meer
zichtbaar maken en stimuleren in onze
maatschappij. Omdat het de solidariteit
en het engagement zichtbaar maakt en
andere mensen kan stimuleren om zich
belangeloos in te zetten.
In het boek Kiezen is winnen gaan we ook
dieper in op het maken van de juiste keuzes en het belang van waarden hierbij.
Onze samenleving moet dit debat dringend aangaan. Open en transparant, met
zoveel mogelijk mensen en organisaties.
We zijn allemaal betrokken. Elk van ons
kan morgen een vreselijke ziekte krijgen
of een ongeval en geconfronteerd worden
met een quasi onbetaalbare behandeling.
Herinner je je het verhaal van Victor, die
alleen in leven kon blijven als het RIZIV
de ongelooflijk dure medicatie terugbetaalde? Welnu, we zijn allemaal Victor.
We hebben er allemaal belang bij dat we
als samenleving de juiste keuzes maken
voor een ethisch en duurzaam model. Zowat elke Belg vindt vandaag dat hij te veel
moet bijdragen voor de sociale zekerheid.
Maar oog in oog met een ziek kind, vinden
we allemaal dat dat kind tegen elke prijs
geholpen moet worden. Mensen kiezen er
niet voor om ziek te vallen of zorgafhankelijk te worden. Natuurlijk zijn we zelf mee
verantwoordelijk voor onze manier van
leven, maar zo simpel is het allemaal niet.
Sommige mensen zijn meer voorbestemd
voor een alcoholverslaving dan andere,
genetisch maar vooral ook sociaal.
Dat mensen vinden dat ze te veel moeten
bijdragen voor de sociale zekerheid heeft
ook te maken met het gevoel dat hun geld
niet altijd goed besteed of beheerd wordt.
En dat is ook terecht, maar niet in die
mate dat solidariteit niet nodig is. Sommige partijen vergroten de dingen die
fout lopen uit en spinnen daar garen bij.
Zorgnet-Icuro daarentegen neemt zijn
verantwoordelijkheid op: we zijn ten strijde
getrokken tegen de overconsumptie, we
hebben gepleit en voorstellen geformuleerd voor een totaal andere financiering,
we hebben ervoor gezorgd dat de ziekenhuizen gaan samenwerken in netwerken…
Dat toont dat we onze verantwoordelijkheid ernstig nemen en dan kan je ook aan
de samenleving iets vragen.
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VRIJHEIDSBEPERKENDE MAATREGELEN IN DE GGZ

Sector neemt zelf het voortouw
voor verandering
“Neen, de sector voelt zich niet geviseerd door Zorginspectie. Integendeel. We zijn
zelf vragende partij voor verandering. Zorgnet-Icuro neemt samen met zijn leden
diverse initiatieven. Maar ook de overheid moet kleur bekennen als ze de vrijheidsbeperkende maatregelen in de geestelijke gezondheidszorg wil terugdringen.” Dat
zegt Peter Cosemans, stafmedewerker GGZ bij Zorgnet-Icuro. Hij werkte mee aan
de visienota over vrijheidsbeperkende maatregelen en aan de verzameling van best
practices in de sector.
In oktober publiceerde Zorginspectie haar
rapport over vrijheidsbeperkende maatregelen in de kinderpsychiatrische ziekenhuisdiensten. Uit dat rapport blijkt dat er
tussen voorzieningen grote verschillen bestaan bij de toepassing van die maatregelen. Sommige passen vrijheidsbeperking
toe als standaardregel bij een gedwongen
opname of bij overlast, andere voorzieningen passen ze alleen heel uitzonderlijk
toe wanneer er acuut en ernstig gevaar
is. Er zijn echter niet alleen verschillen in
praktijken, maar ook in infrastructuur en
inzet van personeel. Je kunt die elementen
niet los van elkaar zien.
“Hoewel we bedenkingen hebben bij de
methodiek van Zorginspectie, willen we
toch aan de slag gaan met de resultaten”,
zegt Peter Cosemans. “De sector GGZ
wil dit thema op een positieve en proactieve manier aanpakken. Ook politiek is
er een consensus om zo weinig mogelijk
vrijheidsbeperkende maatregelen toe te
passen. Met onze visienota geven we hiertoe alvast een aanzet.”
“De visienota omvat twee luiken: een deel
over de klinische werking en een deel over
de noodzakelijke randvoorwaarden voor
de hervorming. Wat de klinische werking
betreft, zetten we in op de “trialoog”: het
gesprek tussen de patiënt, de personen
uit zijn omgeving en de hulpverlener. Patiënten moeten altijd inspraak hebben in
hun behandelplan, zoals de patiënt en
zijn context ook actief moeten worden
betrokken bij het afdelingsbeleid. Als er
vrijheidsbeperkende maatregelen nodig
zijn, moeten de steunfiguren minstens
geïnformeerd worden en waar mogelijk
actief betrokken in de zorg. Op het terrein
zien we inderdaad grote verschillen op dat
vlak tussen de voorzieningen.”
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Continuüm van zorg
“Toch is het ook niet zo simpel om te stellen dat vrijheidsbeperkende maatregelen
nooit kunnen. Soms zijn ze wel degelijk
nodig. Maar dan alleen in een continuüm van zorg, als laatste redmiddel als
andere oplossingen niet werken. Hiervoor moeten duidelijke criteria gelden en
het mag nooit een standaardmaatregel
zijn.” “Wat de randvoorwaarden betreft,
gaat de visienota onder meer in op de
nood aan vorming en aan een gedragen
visie in elke voorziening. We moeten ook
nadenken over de infrastructuur van de
voorzieningen: comfortrooms of kamers
met rooming-in voor een familielid kunnen
een heel verschil maken voor de patiënt
en de zorgverleners.”
“Samen met de overheid wil Zorgnet-Icuro
werken aan een kwaliteitscontrole. Hiervoor is een eenduidig begrippenkader
nodig. Dat ontbreekt vandaag. Als we
dezelfde begrippen hanteren, kunnen
we ook een eisenkader formuleren voor
de voorzieningen. Maar dan moet ook de
regelgeving hierop afgestemd worden.
Hierbij is niet alleen het Vlaams beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin betrokken, maar ook de federale
domeinen Volksgezondheid en Justitie.
Dat maakt de materie nog complexer. Bovendien moeten de verwachtingen van
de overheid realistisch zijn en moet de
overheid consequent zijn in haar beleid.
Willen we een veilige omgeving met een
minimum aan vrijheidsbeperkende maatregelen, dan moet ook gezorgd worden
voor voldoende gekwalificeerd personeel,
24 uur per dag, elke dag van de week.”
“Zorgnet-Icuro wil dat voorzieningen ook
meer kunnen inzetten op innovatie. Hier-

Peter Cosemans: “Samen met de Vlaamse
overheid wil Zorgnet-Icuro werken aan kwaliteitsvolle en veilige zorg, ook als vrijheidsb
eperkende maatregelen worden toegepast.”
voor ontbreken vaak de middelen. Een
innovatiebudget zou toelaten om sneller
te investeren in een goed uitgeruste comfortroom. Het is één ding om te zeggen
dat elke voorziening die moet hebben,
maar iemand zal die investeringen moeten
betalen. Ook in vorming en opleidingen
moeten we blijven investeren; bijvoorbeeld
rond leiderschap en rond veiligheidscultuur.” “In elk geval willen we samen met
minister Vandeurzen werk maken van het
actieplan hierover. Het bundelen van goede praktijkvoorbeelden kan alvast andere
voorzieningen inspireren om hiermee aan
de slag te gaan”, zegt Peter Cosemans.
De visienota ‘Vrijheidsbeperkende maatregelen in de geestelijke gezondheidszorg’
en de goede praktijkvoorbeelden vindt u op
www.zorgneticuro.be, rubriek ‘Publicaties’.

ECONOOM GEERT WELLENS OP 10DE WEK-SYMPOSIUM

“Worden we ethisch
in snelheid gepakt?”

Wat betekent de mantra ‘small is
beautiful’ in tijden van globalisering,
netwerken en fusies? Dat was de centrale vraag op het 10de symposium van
de WEK – de Werkgroep ‘Ethiek in de
Kliniek’ van Zorgnet-Icuro – op 20 oktober. Een opgemerkte gastspreker was
Econopolis-CEO Geert Wellens. Hij pleitte
voor een duurzame en betaalbare zorg
via schaalvergroting en kleinschaligheid.
Wij gingen met hem napraten.
Geert Wellens richtte samen met Geert
Noels in 2009 vermogensbeheerder Econopolis op. “Van meet af aan wilden wij
het anders aanpakken”, zegt hij. “Wij gaan
voor de lange termijn, voor generationeel
beleggen, weg van de waan van de dag en
de speculatie. We gaan alleen in zee met
bedrijven die bewezen duurzaam, ethisch
en transparant werken. Duidelijke en open
communicatie is belangrijk voor ons.
Bovendien investeren we het vermogen van
mensen in de sectoren van de toekomst,
waaronder ook de zorg. We bestuderen
hoe de wereld en de economie de komende
jaren evolueren en investeren op basis van
die inzichten onder meer in de gezondheidssector, die demografisch en technologisch in volle verandering is. Daarnaast
begeleiden we ook een ziekenhuis in de
netwerkgesprekken die nu plaatsvinden.
De beweging naar schaalvergroting maakt
ethische reflectie nog belangrijker.
Ziekenhuizen die gaan voor kleinschaligheid én voor schaalvergroting. Op het
eerste gezicht zijn dat tegengestelde
bewegingen?
Toch hoeven die niet in tegenspraak met
elkaar te zijn. Kijk, het geld is op. De
schuldenberg wereldwijd is mee door
de financiële crisis zo groot, dat we de
Geert Wellens: “Laat ons samen gaan voor schaalvergroting én
persoonlijke zorg, zonder in internationale handen te vallen.”
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schulden nooit nog terugbetaald krijgen.
Hoe ethisch is het om onze problemen
door te schuiven naar de volgende generaties? Welke zorg willen we hen kunnen
aanbieden? Als we nu de problemen niet
aanpakken, dan blijven er geen middelen
meer over voor de toekomst. We moeten
onze gezondheidszorg herdenken om goede zorg te kunnen blijven garanderen.
Hoe? Door technologie, door een andere
financiering en door schaalvergroting.
Als we de basiszorg in alle ziekenhuizen
aanbieden en gespecialiseerde zorg alleen in enkele grote centra, dan krijgen
we grotere groepen en kunnen we meer
doen met dezelfde middelen.
Dankzij technologische ontwikkelen zullen we in die grote groepen toch meer
persoonlijke zorg kunnen aanbieden.
Veel zorgverlening zal zich verplaatsen
naar buiten de ziekenhuizen. Denk aan
de mogelijkheden van monitoring op afstand. Hierdoor zal de band tussen arts
en patiënt nog intenser worden. De arts
krijgt immers alle data van de patiënt,
is heel snel op de hoogte van veranderingen en kent zijn patiënt door en door.
Het administratieve werk voor artsen en
andere zorgverleners zal afnemen door
de digitalisering. Zo komt er meer tijd vrij
voor het persoonlijke contact. De evoluties
in de bio- en de nanotechnologie gaan in
de richting van meer persoonlijke behandelingen, passend bij het DNA van elke
individuele patiënt. Alles wordt dus groter
én persoonlijker.
Blijft alles ook betaalbaar?
Technologie is deflatoir. Processen worden
gemakkelijker, zodat de kostprijs zakt. Nieuwe technologieën zullen rendabeler worden.
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De maakbare mens
U waarschuwt wel voor hoe we omgaan
met data en sociale media?
Dat is de keerzijde van de medaille. Alles
is vatbaar voor een slecht gebruik van
data. Er worden meer en meer gegevens
beschikbaar over elk van ons. Hoe gaan
we daarmee om? Wat met onze privacy?
En wat met de evoluties in bio- en nanotechnologie? Hoe gaan we hier ethisch
mee om? Kunnen we zomaar morrelen
aan ons DNA? Of zetten we hiermee de
deur open voor ethisch ondoordachte ontwikkelingen in de richting van ‘de maakbare mens’? Wat als we te veel weten?
Hoe bedreigend kan dat zijn? De technologie evolueert sneller dan het ethisch
debat. We dreigen ethisch in snelheid te
worden gepakt. We moeten dat ethisch
debat echt voeren. De nieuwe Europese
GDPR-regelgeving (General Data Protection Regulation, n.v.d.r.) over privacy lijkt
al bijna achterhaald nog voor ze goed en
wel is ingevoerd.
We moeten lijnen trekken. Niemand is
gekant tegen betere, persoonlijkere en
meer gerichte gezondheidszorg. Maar
waar trekken we de grens? Dat is nog voor
niemand duidelijk. Hoe ver en hoe snel
willen we gaan? We zouden wel eens veel
te snel en te ver kunnen gaan. Vergelijk
het met hoe financiële experten de crisis
van 2008 hebben aangepakt: de rente op
0% brengen was een experiment. De gevolgen hiervan zullen de generaties na ons
voelen. Die verarming is een neveneffect
dat niet goed was ingeschat.
Hoe kunnen we het ethisch debat hierover
aanzwengelen? Wie is aan zet?
Zowel de zorgsector zelf als de overheid

moet het initiatief nemen om samen tot
een ethisch kader te komen en dat in wetten omzetten. Alle grote tenoren en alle
stakeholders moeten samen aan tafel.
Kunnen we hierover op Vlaams of Belgisch
niveau iets zinvols doen? Het gaat om internationale ontwikkelingen?
Ja, maar je moet ergens beginnen. Het
besef groeit overal. Kijk naar de GDPR.

In Belgische handen
Het geld is op, we moeten andere kapitaalstromen voorzien voor de nodige infrastructuur?
De overheid is niet meer in staat om de
infrastructuur te financieren. Dat is vandaag al duidelijk. We moeten een beroep
doen op privékapitaal. Gelukkig zijn daar
wel nog veel middelen. We zijn een arm
land met rijke burgers. Laat ons daarom
goede akkoorden sluiten, zodat we de infrastructuur in Belgische handen kunnen
houden en niet worden overgeleverd aan
internationale groepen die vooral op rendement uit zijn, zoals in de ouderenzorg
gebeurt. Rendement mag, maar niet als
enige focus.
Is het gevaar reëel dat onze ziekenhuizen
in buitenlandse handen vallen?
Zeker weten. Internationaal is er enorm
veel geld beschikbaar. Door de lage rente
zoeken investeerders betere opportuniteiten. We moeten dat echter vermijden. Laat
ons samen gaan voor schaalvergroting én
persoonlijke zorg, zonder in internationale
handen te vallen. Alleen op die manier
kunnen we, ook voor de volgende generaties, ethisch correcte, nabije, toegankelijke
en betaalbare gezondheidszorg aanbieden.

IN4CARE WIL BRUG SLAAN TUSSEN ZORGSECTOR EN INNOVATIE

“Samen kunnen we
de bakens verzetten”
De wereld verandert sneller dan ooit tevoren. Start-ups over de hele wereld pakken
dagelijks uit met innovatieve technologie die ook voor de zorg- en welzijnssector
baanbrekend kan zijn. Ook in Vlaanderen sleutelen ontwikkelaars, ingenieurs en
designers aan de gezondheidszorg van morgen. Maar hoe kan je als zorgorganisatie door het bos de bomen zien? Welke innovaties zijn relevant en duurzaam? En
moeten we per se elke nieuwe hype achternahollen? Directeur Nico De fauw van
In4care wil licht in de duisternis brengen. Door zorg en welzijn in contact te brengen
met innovatie, wil In4care mee de weg bereiden voor een nog betere, efficiëntere
en kwaliteitsvollere zorg. In Vlaanderen, maar met een open blik op de wereld.

Voor de mensen die In4care nog niet
zouden kennen: wie zijn jullie en wat
doen jullie?
Nico De fauw: In4care is een Healthcare
Innovation Center, gevestigd in Heverlee,
met ondertussen meer dan 400 leden uit
de zorg- en welzijnssector: algemene en
psychiatrische ziekenhuizen, woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met
een beperking, jeugdhulporganisaties,
centra geestelijke gezondheidszorg,
kinderdagverblijven… Een divers en
gevarieerd gezelschap, maar wat ons
bindt is het streven naar kwaliteitsvolle,
toegankelijke en betaalbare zorg. Op de
hoogte zijn én implementeren van innovaties maakt hiervan uiteraard deel uit.
Daarom stimuleren we onze leden om
te leren van elkaar en brengen we hen
ook in contact met innovatieve bedrijven en start-ups. Zo willen we ervoor
zorgen dat nieuwe ontwikkelingen nog
beter op maat van cliënten en bewoners
zijn afgestemd. Bovendien willen we innovaties die hun meerwaarde hebben
bewezen sneller laten doorstromen naar
de werkvloer. Er gebeurt vandaag erg
veel, maar het is soms moeilijk om de
echt innovatieve, relevante en duurzame oplossingen te detecteren. In4care
wil daarbij helpen. Omgekeerd kunnen
we ook start-ups de weg naar zorg en
welzijn wijzen, zodat ze sneller innovaties kunnen testen en implementeren.
Verbinden en scharnieren, zo zou je onze
opdracht kunnen omschrijven.
Hoe wil In4care dat concreet aanpakken?

Nico De fauw: “We kunnen vandaag al ontzettend veel: virtuele realiteit, artificiële
intelligentie, robots, blockchaintechnologie… Dat lijkt allemaal nog heel high-level,
maar het is er al. Mondjesmaat moet ook de zorg- en welzijnssector met die innovaties kennismaken, er de opportuniteiten van ontdekken en ermee leren werken.”

Wij organiseren geregeld inspiratiesessies om onze leden in contact te brengen
met nieuwe ontwikkelingen, producten
en start-ups. Tijdens leadershipmeetings
brengen we met enkele directies een bezoek aan een innovatief bedrijf. Zo waren
we onlangs te gast bij Philips. We kiezen ervoor om dat in kleine groepen te
doen, zodat er veel interactie mogelijk
is en er vooral ook meteen beslissingen
kunnen worden genomen. Wij willen er
niet alleen over praten, maar vooral doen.
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DOSSIER INNOVATIE IN DE ZORG
In het dossier innovatie in de gezondheidszorg vertellen verschillende bedrijven hoe
zij hun bijdrage willen en kunnen leveren
aan een kwaliteitsvolle gezondheidszorg.
Technologie is vandaag niet meer weg te
denken en maakt een steeds groter deel uit
van ons leven, ook in de zorgsector. Maar hoe
wordt die innovatie zo duurzaam en relevant
mogelijk afgestemd op de zorg? Lees op de
volgende pagina's over ideeën en projecten
die daarop willen inzetten.

Schrijf je nu in voor
het Nieuwjaarsevent
van In4care
Op maandag 29 januari organiseert In4care
voor het eerst een Nieuwjaarsevent, in
Auditorium4 - Gent.
Het feest begint om 16.30 uur met een
inspiratiesessie Virtual Reality. Niemand
minder dan Shafi Ahmed is gastspreker.
Hij is chirurg, docent, futuroloog, ondernemer én Virtual Reality evangelist. Niet
te missen dus!
Daarnaast stellen i.s.m. Bluehealth
Innovation Center 3 start-ups hun innovaties voor met concrete toepassingen van
Virtual Reality in de Vlaamse welzijn- en
gezondheidszorg.
Aansluitend is er om 18.00 u een Nieuwjaarsdrink met hapjes.
Tijdens dit event worden ook de laureaten
van de Zorgvinding 2017 in de bloemetjes
gezet.
Leden van In4care kunnen gratis deelnemen aan dit event.
Meer informatie en inschrijven:
www.in4care.be.
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Op 29 januari is er ook ons Nieuwjaars
event met een sterk inhoudelijk programma rond Virtual Reality (zie kadertje).
Daarnaast gaan we in samenwerking met
Dag van de Zorg op 13 maart een ideathon
organiseren: dat is een bijeenkomst van
ontwikkelaars, designers, ingenieurs, organisaties en zorggebruikers die volgens
een bepaalde methodiek samen innovatieve oplossingen zoeken. Met die initiatieven
brengen we mensen samen en inspireren
we onze leden. We willen vooral een voedingsbodem creëren voor innovatie door
onze leden te laten proeven van de vele
nieuwe opportuniteiten. Samen kunnen we
dan kijken welke innovaties relevant zijn en
hoe we die het best naar zorg en welzijn
kunnen vertalen. Want het uiteindelijke
doel is om de best mogelijke hulp te bieden
aan de zorgvrager. Om dat te realiseren
werken we ook samen met twee freelancers: Eric Van der Hulst (Imec) en Bart Collet (directeur van een woonzorgcentrum
en initiatiefnemer van Hyperadvancer en
Healthstartup.eu). Samen vormen we een
complementair en sterk team.
In4care wil ook actief als partner projecten
helpen realiseren?
In4care wil zich inderdaad in innovatie
projecten engageren. Wij kunnen bijvoorbeeld partners bij elkaar brengen
of helpen om een proeftuin op te zetten.
Of we kunnen een idee of een design
toetsen bij onze leden om te zien of het
goed zit. In4care kan ook als investeerder optreden, maar dan alleen als we als
partner ook inhoudelijk betrokken zijn; we
zijn geen investeringsmaatschappij. Een
mooi voorbeeld is de samenwerking met
Attractive2Wear, een idee van Jo De Clercq
van De Wingerd (zie pagina 19). Attractive
2Wear past bestaande kledij van zwaar
zorgbehoevende mensen aan, zodat hulpverleners die gemakkelijk kunnen aan- en
uittrekken. Een lovenswaardig initiatief,
want je eigen kledij kunnen dragen zorgt
voor het behoud van je identiteit en zelfwaarde. Een aantal leden-woonzorgcentra
van In4care hebben mee helpen testen,

vervolgens hebben we erover gecommuniceerd en hebben we demopakketten
aangeboden aan woonzorgcentra. Zo komt
een innovatie sneller op de werkvloer.
Want daar is het ons uiteindelijk om te
doen. Het is ook een mooi voorbeeld van
een bottom-up innovatie, waarvan we er
graag nog meer willen steunen.
Om bottom-up projecten te stimuleren,
organiseert In4care ook de projectoproep
‘Zorgvinding’. Als deze Zorgwijzer verschijnt, zijn de zes laureaten bekend. Hoe
is dat initiatief verlopen?
Met maar liefst 95 inzendingen uit alle
sectoren kunnen we gerust van een succes spreken. Op 6 december worden de
laureaten bekendgemaakt en tijdens het
Nieuwjaarsevent worden ze in de bloemetjes gezet. Elke van de zes laureaten krijgt
10.000 euro om zijn idee, samen met
In4care, te helpen realiseren. Wat mij
verrast heeft, is de grote diversiteit aan
zorgvindingen. Hier en daar gaan enkele
ideeën in dezelfde richting: die mensen
zullen we in contact met elkaar brengen,
zodat ze samen hun idee kunnen vormgeven. Want dat is de bedoeling: dat de
beste zorgvindingen ook effectief worden
ontwikkeld en verspreid. Dat is ons engagement. In tegenstelling tot veel andere
wedstrijden staat de laureaat bij ons niet
aan het eind van een traject, maar aan
het begin.
Bottom-up innovatie willen we verder ook
stimuleren met de MakerNurse-beweging. Die wil verpleegkundigen en andere
zorgverstrekkers ertoe aanzetten om problemen te detecteren, over oplossingen
na te denken en er ook effectief mee aan
de slag te gaan. Met In4care willen we
proberen om in voorzieningen een soort
innovatielab in te richten: een lokaal waar
mensen komen om een probleem aan te
brengen en om samen naar oplossingen
te zoeken. Heel basic, met post-its en
een flipchart om te beginnen en dan later
misschien ook met een 3D-printer. Zo willen we ook letterlijk de ruimte scheppen
voor innovatie.

Rudy Maertens

In4care schrijft zich ook in een grotere,
internationale beweging in?
Ja, we zijn lid van het Global Network of
Healthcare Innovation Centers. Zo willen
we ons internationaal profileren en tegelijk
ons netwerk vergroten. Innovatie moet je
op grote schaal durven bekijken. De tijden
waarin we leven, veranderen exponentieel
snel. Het is nauwelijks voor te stellen dat
25 jaar geleden het internet nog in zijn
kinderschoenen stond. Vandaag is een wereld zonder internet nauwelijks nog denkbaar. Waar zullen we over 25 jaar staan?
De evolutie gaat steeds sneller. We kunnen
vandaag al ontzettend veel: virtuele realiteit, artificiële intelligentie, augmented
reality, robots, blockchaintechnologie… Dat
lijkt allemaal nog heel high-level en ver van
ons bed, maar het is er al. Mondjesmaat
moet ook de zorg- en welzijnssector met
die innovaties kennismaken, er de opportuniteiten van ontdekken en toepassen. Cruciaal hierin is dat ook de ondersteunende
zorgprocessen dienen mee te evolueren,
evenals de financiering; een grote uitdaging. Veel innovaties staan nu nog aan het
prille begin, maar de ontwikkeling gaat
exponentieel, dus razendsnel. In4care wil
ervoor zorgen dat die innovaties op een
goede, relevante manier in zorg en welzijn
kunnen landen. We werken met mensen
en we werken voor kwetsbare mensen,
in een snel veranderende context, maar
ook dan is het belangrijk om in te zetten
op nieuwe tendensen en ontwikkelingen.
Talrijke start-ups ontwikkelen nieuwe mogelijkheden. We moeten durven ondernemerschap tonen en zaken uitproberen,
verfijnen en toepassen.

“Ons uitgangspunt is dat innovaties de zorg menselijker moeten
maken. In4care wil hierbij als scharnier en als matchmaker
fungeren tussen enerzijds onze leden uit zorg en welzijn,
anderzijds de start-up wereld, ondernemingen (witte economie),
kennisinstellingen e.a. die met innovatie in de zorg bezig zijn.
We merken immers dat het op dit moment voor de actoren
uit de zorg- en welzijnssector onmogelijk is geworden om
door het bos de bomen nog te zien. Tegelijk is het voor veel
ondernemingen ontzettend moeilijk om toegang te krijgen tot
diezelfde voorzieningen. Daardoor geraken veel zeer beloftevolle
innovaties zelfs nooit tot bij de zorggebruiker.”
– Rudy Maertens, voorzitter In4care

Zorg- en welzijnsvoorzieningen hebben
al heel veel omhanden en ze zijn allemaal in transitie. Is er wel nog voldoende
mentale en financiële ruimte voor andere
innovaties?
Je kan inderdaad niet naast die realiteit
kijken. Toch moet je als ondernemer, ook
in zorg en welzijn, naast het dagelijkse
werk altijd vooruit blijven kijken. Peter
Hinssen noemt dat ‘de jungle in trekken’
op zoek naar nieuwe dingen. Dat is niet
altijd evident, maar net daarom wil In4care
die rol van intermediair op zich nemen.
Ik denk dat de sector daaraan nood heeft.
Ons ledenaantal groeit snel, over de 400
ondertussen. Voorlopig kunnen alleen zorgen welzijnsvoorzieningen lid worden – in
2018 nog gratis bovendien. Wegens de grote
interesse zullen we vanaf volgend jaar ook
bedrijven als lid toelaten – tegen betaling.
Let wel, we gaan ondernemingen vooraf
screenen. De zorggebruiker moet in alles
centraal staan en er beter van worden. Ondernemingen die samen met ons en onze leden willen nadenken en oplossingen zoeken,
zijn van harte welkom. Daarnaast hebben
we ook partners waarmee we ons netwerk
delen en samen activiteiten organiseren:
Flanders Care en het Innovatiecentrum
bijvoorbeeld, maar ook Zorgnet-Icuro en
het Vlaams Welzijnsverbond.

projecten hebben gerealiseerd met onze
leden, die tegen dan overigens met 1.000
zullen zijn (lacht).
Wat is de moeilijkste hindernis om te
nemen voor In4care?
Ach, obstakels zijn er altijd en overal.
We proberen van alles op te zetten en te
organiseren, vaak voor de eerste keer. Het
is belangrijk om hierbij als organisatie zelf
ook heel wendbaar te zijn en dat lukt wonderwel, gedragen door een enthousiaste
raad van bestuur. Onze grootste uitdaging
is ervoor te zorgen dat al onze leden goed
op de hoogte zijn van wat we doen en van
wat ze van ons mogen verwachten. Dat
zal een volgehouden inspanning vergen.
Maar dankzij onder meer Zorgnet-Icuro
hoeven we niet van nul af aan te beginnen.
We kunnen gebruikmaken van bestaande
structuren, netwerken en communicatiekanalen. We hebben ondertussen heel veel
contacten kunnen leggen met erg gedreven
en gepassioneerde mensen en collega’s.
Ons netwerk groeit elke dag. Met relatief
weinig middelen kunnen we samen op relatief korte termijn écht de bakens verzetten.
Ook lid worden van In4care?
Gratis voor zorg- en welzijnsvoorzieningen.
Zie www.in4care.be.

Waar wil In4care over vijf jaar staan?
We willen het single point of contact zijn
voor iedereen die wil ondernemen in zorg
en welzijn. Onze ambitie is om mensen en
middelen samen te brengen. Uiteraard
willen we tegen dan ook enkele mooie
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ACTIV84HEALTH EN ATTRACTIVE2WEAR

Hoe een geniaal idee
het verschil kan maken
Eén geniaal idee kan de kwaliteit van zorg
en leven van bewoners ingrijpend verbeteren. De verhalen van Roel Smolders (Activ84Health) en Jo De Clercq (Attractive2Wear) zijn prachtige voorbeelden daarvan.

meerwaarde is groot. Vaak fietst een 20tal bewoners in groep en kiezen ze samen
om bijvoorbeeld eens in Lourdes rond te
rijden, waar enkelen van hen ooit geweest
zijn. Dat is fantastisch!”

“Mijn broer Jan is directeur van wzc Witte
Meren in Mol”, begint Roel Smolders van
Activ84Health. “Op een dag zag hij bewoners op een hometrainer fietsen terwijl ze
naar de muur staarden. Dat moet beter
kunnen, dacht Jan. Hij vroeg een filmclub
om met een GoPro door Mol te fietsen en
alles te filmen. Die video’s werden geprojecteerd terwijl de bewoners op hun
hometrainer oefenden. Dat was minder
saai! Bewoners en medewerkers herkenden buurten en vertelden elkaar verhalen
en herinneringen. Het nadeel was dat het
traject vastlag. Een bewoner wou graag
eens naar links afslaan, de straat waar hij
vroeger woonde. Maar dat kon natuurlijk
niet. Ik werkte in die tijd voor VITO, de
Vlaamse Instelling voor Technologisch
Onderzoek. Toen Jan met zijn project een
award won, was mijn interesse gewekt.
Wat als we Google Street View gebruikten, dacht ik. Wat als bewoners autonoom
navigeerden? Samen met twee wetenschappers en enkele studenten van de KU
Leuven ging ik aan de slag. En het lukte!
We probeerden het uit in wzc Witte Meren en de nieuwe versie haalde opnieuw
een innovatieaward. We kwamen zelfs in
het Journaal met als gevolg een stroom
van mails en telefoons van collega’s die
interesse toonden.”

“Er is in Vlaanderen veel enthousiasme,
maar de budgetten zijn beperkt. Je kan
elke euro maar één keer uitgeven. Veel
zorgverleners en woonzorgcentra tonen
interesse, maar stellen de beslissing om
aan te kopen soms maanden uit. Gelukkig
kunnen we ook in het buitenland terecht.
Dat we in 2016 van de Europese Commissie
de award kregen voor de meest innovatieve
technologie om mensen fit en gezond te
houden, helpt ons op de kaart te zetten.”

“Eind 2015 hebben we Activ84Health opgericht en sinds 2016 is ‘Memoride’ op de
markt. Ondertussen hebben we een 50tal opstellingen verkocht. Op dit ogenblik
bouwen we aan een netwerk van distributeurs in Europa.” “Voor ons telt vooral
de maatschappelijke impact. Dit project
begon om bewoners te motiveren om te
bewegen, maar snel bleek de meerwaarde verder te reiken. Het is heel fijn voor
bewoners om door hun vroegere buurt te
fietsen of in het dorp waar ze met vakantie
gingen. De emotionele én de cognitieve
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Kledij, comfort en identiteit
Ook het verhaal van Jo De Clercq en Heidi
Van Campenhout over Attractive2Wear van
bvba ComfortCare is uit het leven gegrepen. “Ik werk 15 jaar als kinesitherapeut
in wzc De Wingerd, waar ik me focus op
het comfort van de persoon met dementie voor meer levens- en zorgkwaliteit”,
vertelt Jo De Clercq. “Ik wilde ook graag
meer comfort bieden tijdens het kleden in
bed, aan zowel de zwaar zorgbehoevende
persoon als de zorgverlener. Vaak wordt
hierbij vier of vijf keer gedraaid in bed;
ik wilde dit met één keer draaien kunnen realiseren. En het moest door één
zorgverlener kunnen worden uitgevoerd,
kwestie van de een-op-eenrelatie tussen
de zorgverlener en de persoon met dementie te bevorderen en zorgefficiëntie
te kunnen realiseren.”
“Om het aankleden gemakkelijker te laten
verlopen, wordt er aan familieleden vaak
gevraagd om nieuw aangepaste kledij,
een maatje groter of sportkledij te kopen.
Dat is echter niet alleen duur, het is ook
stigmatiserend en het is een inbreuk op de
identiteit en de waardigheid van de zorgbehoevende persoon. Ook voor de familie
is dementie op zich al confronterend genoeg. Als ook de uiterlijke identiteit van
hun partner of ouder verloren gaat, komt

dat dubbel zo hard aan.” “Daarom zocht ik
een oplossing om de eigen kledij van de
zorgbehoevende persoon aan te passen.
Na veel knippen, patronen tekenen en
ontwikkelen van onze magneetsluiting
ontdekten we hoe we bestaande kledij zo
konden aanpassen dat we voldeden aan al
de door ons vooropgestelde criteria. Om
die aanpassingen aan de eigen kledij te
realiseren op een maatschappelijk verantwoorde manier, zijn we in zee gegaan met
maatwerkbedrijf Bewel. De medewerkers
van hun stikatelier verrichten heel mooi
en zinvol werk op maat. Vanuit, voor en
door de zorg.”
“Samen met partners In4care en het Innovatiecentrum hebben we een businesscase uitgewerkt. We kiezen voor een organische groei, zonder externe financiering.
De bestellingen komen nu druppelsgewijs
binnen. We zijn op dit moment vooral nog
aan het zaaien, maar we zullen beetje bij
beetje ook kunnen oogsten. Ik heb er alle
vertrouwen in”, lacht Jo De Clercq.
Surf voor meer informatie naar:
www.memoride.eu of
www.attractive2wear.com.
Attractive2Wear en Activ84Health organiseren samen met In4care de Young Healthcare
Innovators Roadshow. Meer informatie op
www.In4care.be.

LYNXCARE

PRISMA

“Inzicht verschaffen
in enorme berg
medische data”

Geef kleur aan
je herinneringen

“Lynxcare is een tweetal jaar geleden opgericht door apotheker
Georges de Feu en ikzelf als arts”, opent Dries Hens. “Beiden
hadden we in de klinische praktijk kunnen vaststellen hoeveel
gegevens voorhanden zijn, terwijl het inzicht daarin vaak ontbreekt. Zowel patiënten als artsen en ziekenhuizen kunnen
potentieel veel leren uit de aanwezige data, maar dat is tot
vandaag een zeer moeilijk en arbeidsintensief proces. Stel dat
een heupchirurg beslist om zijn manier van insnijden te veranderen. Dan is het toch belangrijk om continu inzicht te hebben
in alle belangrijke parameters. Hoe kan je anders weten of die
nieuwe manier tot betere of tot minder goede resultaten leidt?”

“Prisma is een app voor hulpverleners om mensen met dementie
beter te leren kennen”, vertelt Frederik Vincx. “’Geef kleur aan
je herinneringen’, luidt het motto van deze reminiscentie-tool.
Ik ben ontwerper van opleiding, maar toen mijn opa dementie
kreeg, ben ik een maand in een woonzorgcentrum gaan werken
om onderzoek te doen. Ik heb vastgesteld dat het bijzonder
moeilijk is om persoonlijke zorg te bieden als je de bewoner
niet echt kent. Bij mensen met dementie is dat extra moeilijk,
omdat zij zich alleen nog dingen van lang geleden herinneren.”

“Onze software werkt met bestaande gegevens die het ophaalt
uit diverse bronnen. Het EPD bevat bijvoorbeeld op zich al heel
wat interessant materiaal. Maar als een arts inzichten of statistiek nodig heeft voor een wetenschappelijke publicatie, wordt
het heel moeilijk om die gegevens te verzamelen. Veel data zijn
namelijk ongestructureerd aanwezig, bijvoorbeeld als vrije tekst.
Om die data tot statistieken te verwerken, is dan ook nog veel
handwerk nodig. Tenzij je onze software gebruikt. Lynxcare is
toekomstgericht, want artsen en ziekenhuizen zullen steeds
meer aantoonbare kwaliteit moeten leveren. Hiervoor is inzicht
nodig in wat je doet, zoals ook de accreditatie vraagt.”
“Wij zijn gestart in disciplines met een hoog volume, zoals orthopedie en cardiologie, maar onze oplossing kan ziekenhuisbreed
worden toegepast. Per discipline leert onze software een andere
woordenschat te lezen. Via machine learning en interne medische
expertise leert onze software op zichzelf. Onze oplossing leidt
overal tot betere inzichten in zorgtrajecten.”

“De Prisma-app bevat standaard al heel wat verhalen. Ik heb
hiervoor samengewerkt met het Huis van Alijn in Gent, dat
duizenden oude foto’s en filmpjes bewaart. Ik heb zelf heel veel
bijgeleerd. Wist je bijvoorbeeld dat mensen in de winter van 1940
spijkers in hun klompen klopten om niet weg te glijden op het
ijs? Foto’s en filmpjes hiervan kunnen mensen met dementie
aan het vertellen krijgen over vroeger. Familieleden kunnen
ook eigen verhalen, foto’s en filmpjes toevoegen. Zo kunnen
zorgverleners de bewoner beter leren kennen.”
“We hebben de app uitvoerig getest bij gebruikers in samenwerking met onderzoekers van het Dementielab. Een eerste versie
van de Prisma-app is in september gelanceerd op de Werelddag
Dementie. We willen de app in de toekomst nog nieuwe, slimme functionaliteiten geven, zodat hij nog gebruiksvriendelijker
wordt. Ook voor de thuisverpleegkunde werken we aan een
versie op maat.”
Surf voor meer informatie naar prisma.care.

“Vandaag zijn we anderhalf jaar operationeel in vijf ziekenhuizen in België. Op dit ogenblik zetten we de eerste stappen in
Nederland en Frankrijk. We hebben zelfs voor een jaar een piedà-terre in San Francisco via het Prins Albertfonds. We hopen in
dat jaar voldoende contacten te kunnen leggen om hierop verder
te bouwen: een drietal pilootprojecten in de VS zou mooi zijn.”
Surf voor meer informatie naar lynxcare.com.
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NEPHROFLOW

SENSO2ME

“Meer tijd voor zorg
dicht bij de patiënt”

“Veilig thuis en in het
woonzorgcentrum”

“NephroFlow is een workflowsysteem voor dialysecentra”, zegt
CEO Simon Dusauchoit. “Patiënten komen drie keer per week
voor een behandeling van vier uur naar een dialysecentrum. In die
tijd moet alles gebeuren: dialyse, wondzorg, vaattoegangcontrole,
onderzoeken… Het vergt een continue opvolging. Die opvolging
verloopt nog vaak via orders op papier aan de verpleegkundigen.
Dat is omslachtig. Tijdens de behandeling wordt bovendien
veel informatie verzameld, ook op papier. Op het einde van de
sessie moet de verpleegkundige al die informatie invoeren, wat
erg foutgevoelig is. Zolang de gegevens niet ingevoerd zijn, is
de arts niet op de hoogte. De dialyse vindt immers vaak op een
andere plek plaats, in low care centra.”

“SENSO2ME biedt een oplossing om ouderen zelfstandig thuis te
laten wonen, ook als ze fysiek of mentaal kwetsbaar worden”, vertelt
executive director Alain Van Buyten. “Soms is extra monitoring nodig.
Traditionele personenalarmsystemen moet je rond de hals dragen
en zelf nog manueel bedienen als er iets aan de hand is. Dat lukt niet
altijd. Bijvoorbeeld bij een lichte beroerte of als er paniek toeslaat.
Met de technologie van vandaag kan dat efficiënter. Met draadloze
sensoren kunnen we alle bewegingen discreet detecteren. Als er
dan iets abnormaals gebeurt, komt er een melding.”

“Een gewoon patiëntendossier is niet geschikt voor het vervangen van de papieren workflow. Onze oplossing is een aanvullend dossier op maat van de context, rekening houdend met de
protocollen van het ziekenhuis en gekoppeld met een slimme
mobiele app. Via de app krijgt de verpleegkundige informatie
over wat er moet gebeuren. Alles verloopt papierloos en is in real
time op te volgen door de arts.” “In AZ Sint-Lucas Gent werd de
impact van het systeem door de artsen gemeten: een tijdwinst
tot 45 minuten per verpleegkundige per dag op administratie!
Kostbare tijd die kan worden besteed aan zorg.” “Bovendien gaat
de kwaliteit van de zorg erop vooruit: identificatie, controles,
het vermijden van fouten… NephroFlow is een platform voor
kwaliteit, inzicht en controle: elke arts en zorgverlener heeft
op elk ogenblik zicht op de situatie.”
“Op dit ogenblik zijn verschillende ziekenhuizen de uitrol van
NephroFlow aan het voorbereiden. Tegelijk werken we aan
nieuwe toepassingen, waaronder een app voor thuisdialyse.”
“Wij staan klaar voor een volgende stap, ook in het buitenland.
Hiervoor denken we in 2018 aan een nieuwe investeringsronde.
België is een prima regio voor de ontwikkeling van technologie,
maar voor de uitrol is het te klein.”
Surf voor meer informatie naar nephroflow.com.

“Onze sensoren meten licht, beweging en temperatuur. De bijhorende app zorgt voor drie toepassingen. De app beheert om te
beginnen de alarmen. Dat gebeurt op maat. Je kan bijvoorbeeld
een alarm instellen voor als iemand ongewoon lang in de badkamer
blijft. Maar wat is te lang? Twintig minuten of twee uur? Dat moet
je zelf kunnen instellen. Ook de communicatiekanalen kies je zelf:
wordt het alarm met een sms verstuurd, met e-mail of via de app?”
“Een tweede toepassing van de app is het beheer van het netwerk:
wie krijgt melding van een alarm? Als iemand een alarm oppikt,
krijgen de andere leden hiervan automatisch een bericht. Dat zorgt
voor gemoedsrust; ze weten dan: ‘Luc is ermee bezig.’ Luc kan
zelf ook een update versturen via de app. Dat is belangrijk om het
netwerk op de hoogte te houden.”
“Een derde toepassing is preventief zorgadvies. De sensoren laten
toe om een ‘zorgklok’ te maken: patronen over 24 uur, een week of
een maand. Zo kan je monitoren of iemand vaak naar buiten gaat,
veel of weinig slaapt, voldoende beweging heeft… Wie zelden het huis
verlaat, wast zich minder, kleedt zich minder, heeft minder beweging
en minder sociaal contact en zou weleens snel achteruit kunnen
gaan. Of als blijkt dat iemand 15 uur slaapt, kan best eens gekeken
worden of er geen te zware slaapmedicatie wordt genomen.”
“Zorgbedrijf Antwerpen toonde heel snel interesse voor SENSO2ME,
omdat het systeem ook in een woonzorgcentrum en in assistentiewoningen zijn waarde bewijst. Samen met Zorgbedrijf Antwerpen
werken we verder aan een optimalisatie van SENSO2ME.”
Surf voor meer informatie naar senso2.me.
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ONCOMFORT

Klinische hypnose
met Virtual Reality
Hypnose kan gevoelens van angst en pijn verminderen bij
patiënten, bijvoorbeeld voor een ingrijpende operatie of een
zware behandeling. Alleen is een-op-eenhypnose duur en
vergt ze de aanwezigheid van daartoe opgeleide hulpverleners. Dankzij de mogelijkheden van Virtual Reality is hiervoor
nu een oplossing: Oncomfort. De Belgische CEO Diane Jooris
geeft meer toelichting.
“Mijn vader is gestorven aan kanker en ik deed al 20 jaar vrijwilligerswerk met kankerpatiënten toen mijn zus zes jaar geleden ook borstkanker kreeg”, vertelt Diane Jooris. “Ik hoorde
haar vertellen over haar pijn en haar ongerustheid en ik wou
absoluut iets doen. Ik woonde in de VS, mijn zus in Brussel. Er
is te weinig aanbod van psychologische hulp, terwijl ze daaraan
duidelijk nood had. Angst heeft een grote impact op de patiënt
en zijn genezingsproces. Stress en angst kunnen pijn uitlokken
en omgekeerd kan pijn ook angst en stress veroorzaken. Te vaak
gebeurt hier weinig of niets mee, tenzij met medicatie. Maar
dan kunnen bijwerkingen optreden of er zijn contra-indicaties,
allergieën of zelfs gezondheidsrisico’s. Ik ging daarom zelf
verschillende technieken bestuderen: yoga, mindfulness… en
uiteindelijk botste ik op klinische hypnose.”
“Ik heb een hele tijd in de Verenigde Staten gewoond. Hypnose is
er minder evident als techniek dan in Europa. Toch kreeg ik de
kans om hierrond te werken in het MD Anderson Cancer Center in Houston, Texas. Vaak botste ik echter op taalproblemen:
Spaanstalige of Chinese patiënten kon ik niet met klinische
hypnose verder helpen. Eerst dacht ik eraan om verschillende
mensen te trainen. Dat zou echter niet efficiënt genoeg zijn.
Bovendien is een-op-eenhulpverlening erg duur.”

Veel voordelen
“Bij toeval leerde ik rond die tijd de mogelijkheden van Virtual
Reality kennen en ik zag meteen de oplossing. Ik heb me snel

ingewerkt in VR en heb toen een tool ontwikkeld op maat van
kankerpatiënten. Het gaat om een VR-bril waarmee 360°-beelden te zien zijn en een koptelefoon voor geluiden. Via hypnose
managen we de angstgevoelens van patiënten. De voordelen zijn
legio. Hypnose helpt zowel bij chronische als bij acute pijn, zowel
bij kinderen als bij volwassenen. Het kan op zichzelf gebruikt
worden of aanvullend bij medicatie. Er is geen interactie met
medicijnen en er treden geen bijwerkingen of onprettige gevoelens op. Mensen worden er ook niet immuun voor en hypnose
kan worden ingezet ongeacht iemands cognitieve vaardigheden.”
“Oncomfort kan ook in andere disciplines toegepast worden:
cardiologie, intensieve zorgen, IVF, longziekten… Ik werk hiervoor ook samen met Belgische ziekenhuizen, waaronder het
UCL in Brussel en het UZA in Antwerpen. Over de hele wereld
lopen ondertussen klinische studies. Definitieve resultaten zijn
er nog niet, maar uit metingen van de UCL weten we bijvoorbeeld dat borstkankerpatiënten die voor de operatie Oncomfort
gebruiken, postoperatief tot 50% minder angst en pijn hebben.
Zowel patiënten als artsen zijn heel tevreden. Voor ziekenhuizen
betekent Oncomfort een vlottere workflow, een betere inzet
van zorgverleners en een kostenreductie. Voor artsen biedt
Oncomfort een sterkere focus, minder risico’s, een aangenamere
werkomgeving, een valabel alternatief voor of aanvulling op
medicatie en een hogere werktevredenheid. Voor de patiënten,
ten slotte, zorgt Oncomfort voor minder pijn en stress, minder
ongemakken, een snellere genezing en meer empowerment.”
“Ondertussen werden al meer dan 1.500 patiënten geholpen
met Oncomfort. Op het ogenblik werkt het apparaat in vijf talen:
Nederlands, Engels, Frans, Spaans en Arabisch. Op vraag van
artsen en patiënten ontwikkelen we nu ook een versie die thuis
kan worden gebruikt . Mijn zus maakt het ondertussen goed.
Ze werkt nu zelf ook voor kankeronderzoek.”
Surf voor meer informatie naar www.oncomfort.com.
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AWELL

MOBITRACE

“Value Based Healthcare
in de praktijk”

“Meer tijd voor
patiëntenzorg”

“In de zorgsector is er veel innovatie op het gebied van apparatuur en medicatie, maar rond de organisatie van de zorg en de
zorgverlening is er weinig nieuws onder de zon. Toch zit daar
een belangrijke evolutie”, merkt CEO Thomas Vande Casteele
op. “We gaan naar een all-infinanciering die zorgverleners
aanzet tot meer samenwerking, ook over de muren van het
ziekenhuis heen. We gaan naar VBHC: Value Based Healthcare,
waarbij een heel team van zorgverleners geëvalueerd wordt
op de kwaliteit ten opzichte van de kosten. De beleving van de
patiënt wordt hierbij belangrijk: welke outcomes zijn voor de
patiënt relevant? Dan hebben we het onder meer over kwaliteit van leven en pijnbeleving. Maar bijvoorbeeld ook over de
snelheid van behandeling. Stel dat je de diagnose kanker krijgt,
dan maakt het in je beleving als patiënt een enorm verschil of
je het behandelplan na een dag al hebt of dat je er tien dagen
moet op wachten.”

“Mobitrace biedt een innovatieve oplossing om de verpleegkundige
zorg beter te organiseren. We maken hiervoor gebruik van de
meest recente mogelijkheden op het vlak van mobiele, draadloze
technologie”, vertelt managing partner Tom Vanden Berk.

“De belofte van VBHC is dat zorgverleners beter samenwerken
met extra waarde voor de patiënt en tegen een beheersbare
kost. De huidige EPD’s zijn nog opgebouwd volgens het oude
paradigma. Idem dito voor de software van huisartsen, kinesitherapeuten, psychologen… Het zijn allemaal silo’s die niet
met elkaar praten. Een EPD vertelt ook niets over de kosten.
Ziekenhuizen zijn nu bezig met netwerkvorming en gaan bepaalde diensten centraliseren. De huidige systemen zijn daarop
niet voorzien. Evenmin zijn die systemen klaar voor de explosie
aan data die eraan komt dankzij de ontwikkeling van apps en
wearables allerhande.”

Awell stuurt team aan
“Awell laat zorgverleners toe om Value Based Healthcare te implementeren door enerzijds het proces over de muren heen te
sturen en anderzijds realtime inzicht te geven in de verschillende
soorten outcomes en kosten. Dankzij slimme technologie sluit
Awell ook naadloos aan op gelijk welk EPD en dat met minimale
investering in IT.”
“Awell zal begin 2018 actief zijn in een zevental ziekenhuizen verspreid over België en ook in het buitenland is er belangstelling.
De kracht van Awell is dat het een platform is voor alle mogelijke
medische condities. Als ziekenhuis is het niet haalbaar om voor
elke nieuwe pathologie een afzonderlijke app of software te ondersteunen. Awell wordt zo al gebruikt in orthopedie, oncologie,
gastro-enterologie, longziekten, chronische pijn enzovoort.
De hele sector zoekt oplossingen voor de nieuwe manier van
zorgorganisatie. Dat geeft ons mogelijkheden.”
Surf voor meer informatie naar awellhealth.com.
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“De kortere verblijfsduur in de ziekenhuizen leidt tot meer administratief en logistiek werk. Bovendien hebben ziekenhuizen het
almaar moeilijker om voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen aan te trekken. Tegelijk worden patiënten steeds mondiger
en de kwaliteitsnormen strenger. Mobitrace wil daarom mee
het verschil helpen maken. Voor de verpleegkundigen, voor de
patiënten én voor het ziekenhuis.”
“Uit onderzoek blijkt dat een verpleegkundige slechts een kwart
tot dertig procent van zijn of haar tijd kan besteden aan directe
patiëntenzorg. De rest van de tijd gaat naar briefings en overdracht, administratie, coördinatie en organisatie van het werk.
Dat moet beter.”
“Mobitrace bestaat uit een smartphone-oplossing voor de verpleegkundige en een cockpit op de centrale verpleegpost. Het
faciliteert de efficiëntie en kwaliteit van verpleegkundige activiteiten zoals het registreren van observaties aan het bed van de
patiënt. Daarnaast bevordert Mobitrace de teamwerking op een
afdeling door handige communicatietools en informatiedeling,
ook met andere functies en afdelingen in het ziekenhuis.”
“Een van de sterke punten van Mobitrace is dat het alle functionaliteiten integreert in één toepassing, die modulair kan worden
uitgebreid. Afhankelijk van de gekozen modules zijn we in staat om
significante winsten te realiseren op het vlak van tijd besparen,
fouten voorkomen, betere communicatie en samenwerking faciliteren, en uitgevoerde activiteiten volledig traceren enregistreren.”
“Het smart nursing platform van Mobitrace zorgt ervoor dat verpleegkundigen zich opnieuw beter voelen op de werkvloer: samenwerken in team wordt gefaciliteerd, er is betere communicatie- en
informatie-uitwisseling tussen collega’s, het administratieve werk
wordt enorm gereduceerd, papieren workflows kunnen worden
geëlimineerd en er is meer tijd voor zorg aan bed bij de patiënt.”
Surf voor meer informatie naar www.mobitrace.eu.

HIBBOT

ZAPP

“Na hersenbeschadiging
opnieuw leren lopen”

“Empowerment groeit
als cliënt zichzelf scoort”

“Als zelfstandig ingenieur werk ik veel met machines en toestellen”,
opent Dirk Wenmakers. “Bij een voorstelling van een exoskelet
maakte ik kennis met fysiotherapeute Ria Cuppers. Zij was wat
gefrustreerd omdat exoskeletten voor kinderen duur en onhandig
zijn. Net op de leeftijd dat er na een hersenbeschadiging nog veel te
herstellen valt dankzij de neuroplasticiteit, zijn er daarvoor weinig
hulpmiddelen. Zij toonde mij filmpjes van hoe kinderen na een
hersenletsel weer leren lopen. Dat is bijzonder lastig, ook voor de
begeleider die gehurkt het kind van 3 tot 5 jaar moet vasthouden:
dat hou je maar 20 minuten vol.”

“ZAPP is een grensoverschrijdend CrossCare-project van LiCalab in
het kader van Interreg Vlaanderen-Nederland”, vertelt community
manager Leen Broeckx. “Het project startte in Eindhoven, waar GGzE
een zelfscore-app ontwikkelde voor forensische doelgroepen. De
app is er uitgebreid getest en nu doen we hetzelfde in Vlaanderen.”

“De bestaande hulpmiddelen zijn bovendien niet goed. Ze geven veel
steun, waardoor kinderen in het toestel gaan hangen en uiteindelijk
nog slechter af zijn: ze groeien krom en belanden in een rolstoel.
Daarom heb ik een toestel ontworpen dat precies de juiste steun
geeft: niet te veel en niet te weinig en vooral op de juiste plaatsen.
Ik heb daarvan met een 3D-printer een prototype op schaal 1/2
gemaakt en ik ben dat gaan voorstellen in Revalidatiecentrum
Pellenberg van het UZ Leuven. De reacties waren zo enthousiast
dat ik besloot om een prototype op de juiste schaal te maken en
bij een patiënt uit te proberen. In overleg kozen we een patiënt die
niet kon lopen; met het toestel lukte het wel!”

Ook in de ouderenzorg
“De Hibbot stabiliseert het bekken en geeft evenwicht. In het begin
biedt het toestel vrij veel steun, maar die kan je geleidelijk afbouwen
zodat het lichaam sterker wordt. Op het einde dient de Hibbot alleen
nog als valbeveiliging. Natuurlijk kunnen we hiermee niet elk kind
met hersenbeschadiging opnieuw leren lopen. Maar we kunnen
wel veel kinderen helpen. Op termijn zie ik meer toepassingen.
Denk aan de woonzorgcentra. Als een bewoner tien dagen het bed
houdt door griep, kan hij daarna moeilijk stappen. Een zorgverlener
kan enkele keren helpen, maar als dat te moeizaam gaat, wordt
vaak voor een rolstoel gekozen. Met een Hibbot 3.0 die de cliënt
toelaat om vanuit zitpositie op een veilige manier rechtop te staan
en te stappen, kan je veel mensen helpen.”
Surf voor meer informatie naar www.hibbot.com.

“ZAPP is een tool voor zelfdiagnose die de cliënt empowert en hem
de regie geeft. Nu is het vaak de begeleider die het behandelproces
stuurt. Dankzij ZAPP krijgt de cliënt meer inzicht in zijn sterktes
en in de gebieden waar hij nog hulp nodig heeft.” “We werken met
verschillende risicogebieden, bijvoorbeeld ‘agressie’. ZAPP laat de
cliënt nadenken over een aantal stellingen en situaties, waarbij hij
zelf aangeeft of hij de situatie zelfstandig de baas kan, dan wel of
hij begeleiding nodig denkt te hebben. Als resultaat krijgt de cliënt
een spinnenwebdiagram met kleurcodes: groen voor de gebieden
die oké zijn, oranje en rood voor de aandachtspunten.”
“De app wordt momenteel getest bij acht bewoners in Beschut
Wonen Min in Antwerpen. Sommige deelnemers hadden nooit
eerder met een tablet gewerkt. Het is dus tegelijk een mooie
aanleiding om cliënten op de digitale weg te helpen. ZAPP werkt
heel vlot en digitaal gaat voor sommigen een wereld open.” “We
krijgen ook feedback uit de sector. Een vaststelling is dat ZAPP
allicht te sterk gericht is op risicofactoren en te weinig op krachten.
Dat kan nog verbeterd worden.”
“Voorlopig is de app voor forensische cliënten, maar we kunnen die
uitbreiden naar een ruimer GGZ-publiek, met ook aandacht voor
vrije tijd, sociale vaardigheden, attitude enzovoort. De app op zich
werkt prima en het idee om cliënten zichzelf te laten scoren, lukt.
De praktijk toont dat dit op zijn minst een goed startpunt is om in
dialoog te gaan met de cliënt. Eventueel kan de begeleider ook
een ‘spinnenweb’ maken van de cliënt en beide resultaten naast
elkaar leggen. Je kunt de oefening na enige tijd ook herhalen en
kijken welke evolutie afgelegd is. In Nederland heeft onderzoek
ondertussen getoond dat de motivatie om het behandelplan te volgen, toeneemt als de cliënt op zo’n manier actief betrokken wordt.”
Surf voor meer informatie naar:
www.licalab.be/nl/projecten/detail/zapp.
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ECTOSENSE

HELPILEPSY

Nachtuil detecteert
slaapapneu

Digitale epilepsieassistent voor
neurologen en patiënten

“In februari 2018 lanceren we Night Owl, een sensor met een
algoritme dat toelaat om op een heel eenvoudige manier slaap
apneu te detecteren. Slaapapneu is sterk ondergediagnosticeerd,
hoewel de ziekte niet onschuldig is en kan bijdragen tot diabetes,
hypertensie, hartritmestoornissen enzovoort”, vertelt Bart Van
Pee Co-founder van Ectosense.

“Ons doel is om het zorgtraject van epilepsie te ondersteunen
met technologie en patiënt empowermenttechnieken”, vertelt
Jonathan Schreiber, managing partner van Helpilepsy. “Een
afspraak bij een neuroloog verloopt vaak moeizaam en focust
vooral op het verleden: wat is er gebeurd sinds de vorige afspraak, zijn er epilepsieaanvallen geweest, is de medicatie
trouw genomen…? Het is moeilijk voor patiënten om zich alles
te herinneren en het neemt tijd. Tussen twee afspraken in staat
de patiënt er alleen voor, met soms heftige nevenwerkingen
van de medicatie en nieuwe aanvallen. Dat is verre van ideaal.”
“Het probleem bij epilepsie is dat er veel behandelingen mogelijk zijn. Elke patiënt reageert anders. Medicatie moet op maat
getest worden. Het duurt soms meer dan een jaar voor een
behandeling aanslaat.”

“De patiënt krijgt een sensor mee naar huis ter grootte van het
vingerkootje van je pink. Met een stukje tape bevestigt de patiënt
de sensor drie nachten na elkaar op zijn vinger. Na die drie nachten kunnen we vaststellen of er apneu is of niet. We kennen dan
ook de AHI-index, die aangeeft hoeveel obstructieve apneus zich
per uur voordoen. Is er inderdaad sprake van apneu, dan moeten
we nog bekijken of het gaat om positionele slaapapneu, apneu die
afhangt van de positie waarin je slaapt. Hiervoor wordt de sensor
één nacht op het voorhoofd gekleefd. Is het inderdaad positionele
apneu, dan helpt het meestal om een andere slaappositie aan te
nemen. Zo niet, dan is verdere opvolging nodig.”
“Wie een AHI-index van 15 of meer heeft, krijgt in België terugbetaling van behandeling. Ter vergelijking: in Portugal is die index 5.
Zowat 80% van de patiënten wordt dan ook niet gediagnosticeerd.
Recent onderzoek toont dat van de mannen boven 45 jaar 30%
apneu met een index van meer dan 5 heeft. Dat is niet zonder
gevaar, want apneu wordt aan veel andere aandoeningen gelinkt.
En er zijn ook andere gevolgen: één op vier vrachtwagenchauffeurs heeft naast vermoeidheid ook een medische indicatie om
in slaap te vallen achter het stuur.”
“We hebben ons onderzoek in België gedaan, maar we zijn ook
bezig met de uitrol in Portugal en Nederland. Daar werken we
met zorgverzekeraars die er financieel belang bij hebben dat
hun klanten gezond blijven. Een onbehandelde apneu leidt tot
veel hogere kosten. Daarom geven verzekeraars gratis testen
aan hun klanten, anoniem welteverstaan.”
“We werken ook complementair met de slaaplabo’s. Als wij kunnen vaststellen dat iemand apneu heeft, dan moet die persoon
immers opgevolgd worden door artsen.”
Surf voor meer informatie naar ectosense.com.
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“Helpilepsy is een digitale assistent voor de neurologen en
hun patiënten met epilepsie. Tussen de afspraken door volgen we de epilepsie op met een mobiele app. Zo krijgen we de
ziekte beter in beeld, leren we ze beter begrijpen en wordt de
patiënt geëmpowerd. Tijdens de consultatie kan de neuroloog
alle gegevens in een oogopslag bekijken op een dashboard.”
“We hebben voor deze app research gedaan samen met patiënten en neurologen, onder meer van het UZ Leuven en het
H.-Hartziekenhuis Lier. Sinds september wordt hij actief gebruikt,
met neurologen in België en door patiënten in Europa en de
VS. De mobiele app is gratis, maar voor de combinatie met het
dashboard en het zorgpad betalen ziekenhuizen of patiënten
een maandelijks bedrag.”
“Kwaliteit en patiëntveiligheid staan centraal voor ons. Daarom
gaan we voor een medical device certificering, hoewel het vandaag
niet verplicht is. We verfijnen ook onze app. Vandaag gebeurt de
input manueel. In de toekomst willen we dat automatisch laten
verlopen, bijvoorbeeld via wearables die aanvallen detecteren.”
“Het zorgtraject epilepsie is een eerste stap. We willen onze
scoop ook uitbreiden, eerst binnen de neurologie, later allicht
ook naar andere disciplines.
Surf voor meer informatie naar helpilepsy.com.

DRIE INNOVATIEVE ZORGONDERNEMERS WIKKEN EN WEGEN INNOVATIEKLIMAAT

Innoveren in België,
een lust of een last?

Is Vlaanderen, en bij uitbreiding België,
een vruchtbare regio voor innovatie in
zorgtechnologie? Blijkbaar wel. Ondanks
de complexiteit van onze structuren en
de wirwar aan regels vinden zorgondernemers hier een prima voedingsbodem
voor onderzoek en ontwikkeling. Al kan
het natuurlijk altijd beter. Een nadeel is
de beperkte markt. Daarom kijken ondernemers snel over de grenzen: in Europa,
maar vooral in de Verenigde Staten. We
gingen met drie ondernemers praten
over hun ervaringen: Hans Danneels van
Byteflies, Lars Grieten van Fibricheck en
Geert Houben van Cubigo.
Hans Danneels richtte in 2015 samen met
Hans Declercq Byteflies op. “Het idee voor
Byteflies groeide toen ik bij Nokia in de
VS werkte. Ik kwam met veel innovatieve
bedrijven in contact, ook in de gezond-

heidszorg en de farmaceutische industrie.
Ik zag hoe die bedrijven het vaak lastig
hadden om van een pril idee te komen tot
een schaalbare oplossing. Je bent daar
al snel twee jaar en veel geld mee kwijt.
Terwijl het net cruciaal is om je innovatie
zo snel mogelijk bij de eindgebruiker te
krijgen. Met Byteflies helpen wij andere
bedrijven om sneller en goedkoper hun
innovatie te realiseren. Wij doen dat door
een soort van bouwblokken aan te reiken.
We hebben bijvoorbeeld zelf sensoren ontwikkeld, die anderen kunnen integreren in
hun product. Veel ondernemers hebben
immers een schitterend idee, maar voelen
zich niet geroepen om hardware te gaan
ontwikkelen.”
“Aangezien ik al in de VS woonde, zijn we
met Byteflies op twee plaatsen tegelijk
gestart: in Antwerpen en in San Francisco.

In San Francisco is er veel bedrijvigheid
en vinden we gemakkelijker klanten. Maar
België blijft een sterke regio voor de ontwikkeling van digital health oplossingen.
Je hebt in België goede ingenieurs en ontwikkelaars. In Sillicon Valley ook, maar
de concurrentie om de juiste mensen
aan te trekken is er veel groter. België is
een goede voedingsbodem dankzij sterke
koepelorganisaties, goede universiteiten
en partners als imec.”
“Byteflies is op goed twee jaar gegroeid tot
een bedrijf met twaalf medewerkers. Als
we een rol van betekenis kunnen spelen
in het performanter en persoonlijker maken van digital health, dan is onze missie
geslaagd. De tijd van praten is voorbij. Het
is tijd om te testen en te implementeren.
De proeftuinen in België zijn hiervoor een
goede methodiek. Dat een partner als
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In4care de verschillende spelers samenbrengt, is een troef. We kunnen als klein
land een rol van betekenis spelen. Je voelt
die ambitie. België is één grote proeftuin.”

App op voorschrift
“Fibricheck is een medische applicatie om
beroertes door voorkamerfibrillatie (VKF =
hartritmestoornissen) te voorkomen”, vertelt Lars Grieten. “Veel mensen beseffen
niet dat ze hartritmestoornissen hebben,
maar VKF is wel verantwoordelijk voor
één op vijf beroertes. Het is dus belangrijk om de ritmestoornis te detecteren.
We hebben hiervoor een app ontwikkeld
met een camera waarop mensen hun vingertip leggen om VKF op te sporen. Onze
app is medisch gekeurd, wat uniek is in
de wereld. We hebben hiervoor gekozen
omdat in de medische wereld nog veel
voorbehoud bestaat tegenover apps. Om
dezelfde reden kan je Fibricheck alleen
op voorschrift van een arts krijgen. We
hopen dan ook op terugbetaling door het
RIZIV, want de medische evidentie is er.
Ziekenfonds Partena betaalt de app al
gedeeltelijk terug. Het is een eerste, belangrijke stap.”
“We kijken ook naar het buitenland. Europa is geen gemakkelijke markt, omdat
elk land zijn eigen regels heeft. Dat zorgt
voor versnippering. Voor de VS hebben
we een dossier lopen bij de FDA die zijn
goedkeuring moet geven.” “Vlaanderen is
een sterke regio voor innovatie, omdat de
competenties aanwezig zijn. Er is een pull
van boven (de overheden) en een push van
onderen (de gebruikers). Alleen in de medische wereld en in de zorgvoorzieningen
is men niet altijd happig op technologische
innovatie. Van kleine, startende bedrijven
worden dikwijls dezelfde mogelijkheden
verwacht als grote, internationale spelers.
Men lijkt het concept van start-ups niet
altijd te snappen. Je krijgt soms al een
stempel nog voor je jezelf of je product
hebt kunnen voorstellen. De overheid doet
inspanningen, maar het tussenniveau – de
voorzieningen – hebben echt baat bij een
organisatie als In4care om een innovatief
klimaat te realiseren op de werkvloer.
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De ‘digitale lente’ is volop bezig. Het is
een zachte revolutie. De patiënt groeit
hier sneller in dan de medische wereld.
Dat kan voor frictie zorgen op het gebied
van patiëntempowerment. Om de dingen meer in beweging te zetten, moeten
de witte raven, de early adopters, elkaar
vinden. Dat gebeurt vandaag al, maar het
moet efficiënter.”

België niet loslaten
Een van de pioniers in zorginnovatie in
Vlaanderen is zonder twijfel Geert Houben, die in 2011 mee aan de basis lag van
Cubigo, een spin-off van de Universiteit
Hasselt. Cubigo biedt kwetsbare mensen
een online platform waarmee ze toegang
krijgen tot allerlei producten, diensten,
toepassingen en informatie die hen helpen
om zo lang mogelijk zelfstandig te leven.
Geert Houben: “Wij hebben België altijd
ervaren als een uitstekende proeftuin
voor onderzoek en ontwikkeling. Maar als
markt is België te klein. In 2013 hebben
we een kantoor in Nederland geopend,
omdat we Europa wilden veroveren. Maar
Europa is erg versnipperd: allemaal andere talen, culturen en systemen. Daarom
keken we vrij snel in de richting van de
VS. Daar heb je én een enorme markt én
Sillicon Valley, het hart van de technologische innovatie. Daar moet je zijn als je
wilt doorgroeien tot een internationale
speler. Wij keren België echter niet de
rug toe. Het blijft een prima regio voor
innovatie. We stellen in Hasselt nog altijd
25 mensen tewerk.”
“In de VS zijn we in 2014 gestart met
een grondige marktstudie en heel veel
gesprekken met mogelijke partners en
investeerders. In 2016 kwam ons eerste
product er op de markt. Dat is snel opgepikt door Brookdale Senior Living, een
grote speler in de ouderenzorg, goed voor
120.000 assistentiewoningen in de VS. Een
Cubigo-medewerker kon een jaar lang
in zo’n assistentiewoning verblijven om
de behoeften zo goed mogelijk in kaart
te brengen. Op basis van dat onderzoek
hebben we ons product nog beter kunnen
afstemmen op de noden. Begin dit jaar

hebben we een nieuwe investeringsronde georganiseerd, waarbij we 4 miljoen
euro hebben opgehaald, ook in België
en Nederland. Dat moet ons toelaten
de nieuwe versie van ons product uit te
rollen. We hebben het zopas voorgesteld
tijdens een exclusief event voor CEO’s
van grote zorggroepen in San Francisco.
Vanaf 1 januari 2018 komt ons product
officieel op de markt in de VS, kort erna
ook in België. Ons doel blijft nog altijd om
kwetsbare mensen te empoweren, maar
het platform zit in een nieuw jasje en er
zijn bijkomende functionaliteiten.”
“Het grote voordeel van België is de enorme toegankelijkheid van onze gezondheidszorg. Dat voordeel speelt echter ook
in ons nadeel – het is de wet van de vertragende voorsprong: we innoveren te traag
en te weinig. De overheid doet er goed
aan om regelluwe zones voor innovatie te
installeren, zoals nu gebeurt met eHealth.
Daarnaast zouden start-ups meer kansen
moeten krijgen. De overheid zou die technologie kunnen aankopen en niet altijd
bij dezelfde grote, gevestigde bedrijven
aankloppen. Een derde goede maatregel zou erin bestaan om zorgverleners
een budget voor innovatie toe te kennen,
zodat ze dingen kunnen uitproberen. Op
die manier financier je niet de start-ups
zelf, maar de uiteindelijke gebruikers. Dat
model hanteert Canada en het is er erg
succesvol. Het is goed in België, maar het
kan altijd beter.”

CREATIEF HERSTELTRAJECT NA KANKER

Kunst als kracht

Met “Kunst als Kracht” biedt de socio-culturele vzw Oud Wijzer
een traject aan voor herstellende kankerpatiënten. Gedurende
7 weken worden 12 deelnemers ondergedompeld in een intens
artistiek bad. “Dankzij Oud Wijzer en ‘Kunst als Kracht’ kwam
ik terug warmte en verbinding tegen”, getuigt deelneemster
Véronique Verheyen. Samen met voorzitter Linda Van Tulden
en projectverantwoordelijke Luis Muñoz vertelt zij over de
kracht van kunst na kanker.
Oud Wijzer is een socio-culturele vzw die met oudere kunstenaars aan de slag gaat. Ze proberen met hen culturele projecten
op te starten waar ze hun talent optimaal kunnen inzetten. Ze
ijveren daarbij voor een faire vergoeding voor het geleverde werk
om sociale achteruitgang van de kunstenaar tegen te gaan.
Tijdens de “Kunst als Kracht”-sessies wordt er gewerkt aan een
kunstwerk, zonder druk, zonder verwachtingen, in de flow van
het proces en de geborgenheid van de groep. Elk traject wordt
op een atypische manier begeleid door een oudere kunstenaar:
de kunstenaar staat de deelnemers bij met raad en daad zonder
het voortouw te nemen of echt de focus te leggen op techniek.
Het gaat niet om een tekenles of een creatieve therapiesessie,
maar veeleer om een zoektocht naar rust en een manier om
gevoelens en gedachten te uiten door middel van kunst.

Kanker zin geven
Linda Van Tulden is voorzitter van Oud Wijzer en heeft als filmproducent bijna 40 jaar met kunstenaars gewerkt. In 2015 kreeg
zij borstkanker. “Niemand had mij verteld wat het volledige
plaatje van kanker betekende. Het ergste was dat ik verloren
liep in mijn eigen hoofd en daar werd ik heel boos van. Ik ben
bijvoorbeeld nooit een goede kok geweest, maar kon wel een
maaltijd bereiden. Dat ging nu nog amper. Ik moest die kracht
en passie die ik in mijn carrière had gezien bij veel oudere kunstenaars terugvinden. Dat heeft niets te maken met creatieve
therapie, wij willen met kunst als kracht vooral passie doorgeven.
Als je echt wil en gedreven bent, valt alles terug in de plooi. Je
geest niet helemaal, maar je kan hem er wel mee sturen en je
hebt een doel. Als je kanker geen plaats geeft, ga je ten onder.”
Véronique Verheyen, die een jaar geleden het verdict kreeg en voor
de derde keer deelneemt aan “Kunst als Kracht”, bevestigt dat. “In
onze maatschappij zijn ratio, cijfers en resultaten heel sterk aanwezig. Door alle stress en overprikkeling hebben mensen opnieuw
zin om met hun handen te gaan werken. Kanker heeft ons iets te
vertellen en met kunst kan je zelf verwoorden wat je wil vertellen.
Er is geen beter manier om kanker zin te geven dan kunst.”
© Maité Thijssen

Luis Muñoz is projectverantwoordelijke van “Kunst als Kracht”
bij Oud Wijzer. “Wat wij hier doen, is een groepswerk. Wij zetten
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alles klaar voor de ‘zandbak’: we zorgen voor materiaal, kunstenaars en fondsen. De kunstenaar bepaalt zelf wat mogelijk is in
die zandbak. Het is geen tekenles of creatieve therapiesessie,
het gaat over vrij laten. Elke keer is helemaal anders, want elke
kunstenaar is helemaal anders.”

Lotgenotencontact
Tijdens de sessies komen de deelnemers in contact met lotgenoten. “Daar haal je veel voldoening uit”, vertelt Véronique.
“Het geeft kracht dat dingen bespreekbaar worden. Als de
anderen het kunnen, dan ik ook. De dag dat je kanker krijgt, is
een mokerslag, maar als je even later lotgenoten ontmoet zie je
opnieuw het licht. Ik lag niet meer wakker van kanker, maar van
hoe ik mijn gevoelens ging vertalen in kunst tijdens de volgende
sessie. De clown in mij kwam weer naar boven.”
Ook de kunstenaar zelf maakt kanker bespreekbaar. “Een van de
grootste krachten van werken met kunstenaars is dat zij vragen
durven te stellen”, zegt Luis. “Een van de meest voorkomende
klachten van kankerpatiënten is dat mensen ofwel niet meer
tegen hen durven praten ofwel dooddoeners gebruiken als ‘het
komt allemaal wel goed’. Kunstenaars durven dieper gaan en
zitten niet vast in een conformistische houding. Je ziet tijdens
de sessies dat ze volop vragen stellen en er open en eerlijk
over zijn.”
“Dat is zo bevrijdend!” vult Véronique aan. “Kanker creëert ook
verbinding. Je hebt meteen een raakpunt met de anderen in de
groep, dat zijn gesprekken met diepgang. In onze maatschappij
moet alles snel gaan en dan kom je hier en in de ziekenhuizen
terecht waar ze naar jou luisteren en je jouw verhaal kwijt kan.
Mijn boodschap is dan ook: behandel elkaar met de warmte en
het respect waarmee je een dierbare kankerpatiënt behandelt.
Dankzij Oud Wijzer en ‘Kunst als Kracht’ kwam ik terug warmte
en verbinding tegen. Het gaat over meer dan kunst, het biedt
een luisterend oor. Zie elk mens als een kaars met talenten, je
hebt enkel een aansteker nodig. Die kaars terug laten branden,
is wat ‘Kunst als Kracht’ doet. Daar is zoveel nood aan de dag
van vandaag.”
“Of zoals een deelnemer het zo mooi verwoordde”, besluit Luis,
“is verf goedkoper dan de psycholoog.”
“Kunst als Kracht” is er voor iedereen die chemotherapie heeft
moeten ondergaan of nog steeds mentale problemen ondervindt
ten gevolge van de ziekte. Meer informatie vind je via:
www.oudwijzer.be.
Volgens Oud Wijzer lopen meer en meer artsen in Vlaanderen
warm voor het idee. Op 24 maart 2018 organiseren ze een studiedag over actieve kunstbeleving in het herstelproces van patiënten.
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