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WIJZER
ZORG

“Er komen meer robots, maar  
daardoor verdwijnt de professional 
in de gezondheidszorg niet.”

Prof. Luc Sels:
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EDITORIAALDe beleveniseconomie 
in de zorg

“Durf meer lucht te verkopen”, zegt 
hr-deskundige Tom Vandooren in een in-
terview in deze Zorgwijzer. U fronst allicht 
ook even de wenkbrauwen als u dat leest. 
Het klinkt inderdaad provocerend. Maar 
wie verder leest, snapt wat Vandooren 
bedoelt: het zijn niet alleen de tastbare 
en functionele dingen die ertoe doen in 
de zorg, ook begrip tonen, troost brengen 
en andere emotionele vaardigheden zijn 
bijzonder waardevol. Emoties en empathie 
zijn ongrijpbaar en ontastbaar als lucht, 
maar ze zijn net zo belangrijk als zuur-
stof. Goede dienstverlening is één ding, 
maar streven naar een goede experience 
of beleving, is een volgende stap.

Dat zegt ook prof. dr. Paul Gemmel. Het is 
nobel om als zorgorganisatie in te zetten 
op beleving. Tegelijk benadrukt hij het 
cumulatieve aspect: organisaties moe-
ten éérst werk maken van een excellente 
dienstverlening, pas daarna kunnen ze 
ten volle de experience-kaart trekken. En 
dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Keuzes durven maken: daar komt het voor 
prof. dr. Gemmel op neer. Een duidelijke 
positionering en profilering beogen. Zelfs 
binnen één organisatie moeten we dur-
ven differentiëren op dat vlak. Patiënten 
in een chirurgische dagkliniek hebben 
minder nood aan experience-aspecten dan 
patiën ten in een oncologische dagkliniek.  
De context, de verwachtingen, de emoties 

zijn zo anders, dat we ook andere klem-
tonen moeten leggen.

Het zijn boeiende en uitdagende gedachte-
gangen, die tijdens de studiedag ‘Als Plop-
sa de baas was in de zorg’ verder wor-
den uitgediept door tal van interessante 
sprekers. Een terugkerend aspect in dat 
verhaal, is de sleutelrol van de medewer-
kers en bij uitbreiding van het hr-beleid. 
Kiezen voor beleveniseconomie in de 
zorg “veronderstelt grote investeringen 
in je personeel en een strenge selectie. 
Met een krappe arbeidsmarkt, een hoge 
werkdruk en beperkte middelen lukt dat 
gewoon niet”, klinkt het realistisch bij 
prof. dr. Gemmel. Tom Vandooren lijkt 
net iets optimistischer. “De mensen zijn 
gemakkelijk in beweging te krijgen met 
dit verhaal, de zorgsector snakt ernaar.” 
Al onderschat ook hij de uitdaging niet. 
Goede change management en storytelling 
kunnen het pad effenen.

Het belang van goed veranderings-
management, open communicatie en be-
trokken medewerkers springt ook in het 
oog in de recente studie Flexibel werken 
in ziekenhuizen van MINOZ-Vlerick. Wil-
len organisaties méér doen met gelijke 
middelen, dan moet er meer flexibiliteit 
komen. Niet alleen in de organisatie van 
de zorg (het operationele perspectief), 
maar ook voor de medewerkers (het 
hr-perspectief).

Rector Luc Sels bijt de spits af in deze 
Zorgwijzer. Als arbeidsmarktdeskundige 
volgt hij alle evoluties op de voet. Ook hij 
ziet grote uitdagingen voor de zorgsector. 
Eén ding staat voor prof. Sels alvast buiten 
kijf: meer nog dan vandaag zullen we met 
z’n allen levenslang moeten leren.

Margot Cloet
Gedelegeerd bestuurder
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Het traditionele beroepsgeheim is in volle evolu-
tie. Goed informeren en helder communiceren zijn 
cruciaal voor de zorg relatie. Dat geldt zowel voor 
de residentiële zorg als voor de diverse vormen van 
ambulante zorgverlening. 

In het beroepsgeheim schuilt een paradox tussen 
vertrouwelijkheid (traditioneel), en transparantie en 
overleg (actueel). Binnen de actuele uitdagingen en 
ontwikkelingen moet gewaarborgd blijven dat ‘ver-
trouwelijkheid’ naast ‘veiligheid’ een pijler is van de 
gezondheidszorg. Denk bijvoorbeeld aan wetswijzingen 
aan het strafrechtelijk geregelde beroepsgeheim en 
in het GDPR-dossier. Er zijn ook tal van casussen in 
de pers verschenen. In het werkveld zien we nieuwe 
vormen van informatiedeling, overleg en afsprakenka-
ders tot stand komen tussen zorg- en hulpverleners, 
maar ook vanuit de zorgsector met politie en justitie.

Het beroepsgeheim is een bijzonder belangrijk span-
ningsveld tussen recht/ethiek/levensbeschouwing 
en vraagt in de sector een voortdurende alertheid bij 
het omgaan met vertrouwelijke patiënteninfo. In de 
praktijk draagt de toepassing van het beroepsgeheim 
vaak bij tot ‘morele stress’ in de zorg(instelling).

Tijdens het symposium reiken we zowel theoretische 
als praktische handvatten aan. 

BEROEPSGEHEIM: ONZE ZORG  
11DE ETHIEK-SYMPOSIUM  
VAN DE COMMISSIE VOOR ETHIEK:  
VORMING & INTERVISIE 
Hasselt, 19 oktober 2018

Praktisch
Vrijdag 19 oktober 2018 
van 9u00 tot 17u00
PXL-Congress
Elfde Liniestraat 23, gebouw D
3500 Hasselt

Kostprijs
Leden Zorgnet-Icuro: 75 euro 
Niet-leden: 95 euro

Je kan inschrijven tot 12 oktober 2018 
via www.zorgneticuro.be >  
onze opleidingen.

Zorgwijzer 

Acht keer per jaar verschijnt ons magazine 
Zorgwijzer. Met 32 pagina’s boordevol in-
terviews en reportages over de zorgsector. 
Met experten, ervaringsdeskundigen en 
bevoegde ministers die hun licht laten 
schijnen op de gezondheidszorg. 

Wil je Zorgwijzer gratis lezen? Mail je ge-
gevens (postadres en e-mailadres) naar 
Evelien De Leeneer (evelien.deleeneer@
zorgneticuro.be) met vermelding of je het 
tijdschrift op papier of in de online versie 
wil ontvangen.

Deze voorzieningen behaalden  
een accreditatie. 

Proficiat aan alle medewerkers  
die dat samen realiseerden!

Behaalde accreditaties tussen  
03/07/2018 en 19/09/2018.

UZA behaalt  
tweede JCI-kwaliteitslabel

Sint-Jozefkliniek Bornem behaalt  
het NIAZ-Qmentum 3.1 kwaliteitslabel

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van het nieuws 
uit de gezondheidssector? Schrijf je dan 
in voor onze wekelijkse nieuwsbrief. 
Surf naar www.zorgneticuro.be > Nieuws. 

Uitschrijven kan op elk moment. 

BLIJF OP DE HOOGTE
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Sint-Trudo Ziekenhuis behaalt  
JCI kwaliteitslabel
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Op de sociale netwerksite Instagram kan 
je foto’s en korte video’s plaatsen. Ook wij 
hebben sinds kort een profiel: 
www.instagram.com/zorgnet.icuro 

Je kan ons ook volgen op: 
Facebook: facebook.com/zorgneticuro
Twitter: twitter.com/ZorgnetIcuro
LinkedIn: linkedin.com/company/zorg-
neticuro/ 
YouTube: youtube.com/user/Zorgnet-
Vlaanderen 

Al voor de vierde keer op rij organiseert 
de Vlaamse Verenging voor Geestelijke 
Gezondheid (VVGG) de Vlaamse versie van 
de World Mental Health Day. Hier is dat 
zelfs een heuse tiendaagse van de geeste-
lijke gezondheid. 

Met ruim 300 evenementen was 2017 een 
bijzonder goede editie. Lezingen, work-
shops en cursussen over stresshantering, 
mindfulness en positief denken hebben 
Vlaanderen veerkrachtiger gemaakt.

Ook nu wil de VVGG werk maken van veer-
kracht. Nieuw dit jaar zijn de veertochten: 

10 oktober  
WERELDDAG GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 
Ga je mee op veertocht?

fikse wandelingen die je veerkracht opkrik-
ken. Ook fietsen, steppen, kanovaren of 
steltlopen mogen. Zolang je maar samen 
beweegt, want dat is goed voor je gees-
telijke gezondheid en die van de ander. 

Verder zijn er honderden activiteiten ver-
spreid over Vlaanderen die je mentale 
gezondheid een boost geven. Workshops 
meditatie, fototentoonstellingen, fuiven, 
theater, danstherapie … Je vindt alles op 
www.samenveerkrachtig.be.

Partners: De Werelddag Geestelijke Ge-
zondheid is een initiatief van de Vlaamse 

Vereniging voor Geestelijke Gezondheid, 
Te Gek!?, OPGanG, het Familieplatform 
geestelijke gezondheid, Zorgnet-Icuro, 
de Federatie van Diensten voor Geestelij-
ke Gezondheidszorg (FDGG), het Vlaams 
instituut voor gezondheidspromotie en 
ziektepreventie VIGEZ, de Vlaamse LOGO’s 
(Lokaal Gezondheidsoverleg), de overleg-
platforms geestelijke gezondheidszorg, de 
netwerken geestelijke gezondheidszorg 
art.107, de Vlaamse Vereniging voor Psy-
chiatrie (VVP), de Vlaamse Vereniging voor 
Klinisch Psychologen (VVKP) en Parantee- 
Psylos, sportfederatie voor mensen met 
een handicap.

VOLG ZORGNET-ICURO  
OOK OP INSTAGRAM

5   |   september 2018



zorgwijzer   |   6

INTERVIEW MET RECTOR EN ARBEIDSMARKTDESKUNDIGE PROF. DR. LUC SELS

“Levenslang leren  
wordt meer dan ooit een must”

Tussen 2021 en 2026 zullen volgens het 
rapport Toekomstverkenningen arbeids-
markt 2050 van het Steunpunt Werk en 
HIVA dat u mee samenstelde, ongeveer 
405.000 50-plussers uitstromen. De war 
for talent barst nu helemaal los?

Prof. Luc Sels: De term war for talent duikt 
al op sinds 1997. Ik ben eigenlijk niet zo’n 
fan van het begrip, met zijn bijklank van 
strijd en concurrentie. Dat lijkt me niet 
altijd de beste aanpak. Toch gebruik ik de 
term de jongste twee jaar zelf, omdat we in 
een andere situatie terechtkomen. Tot nu 
kenden we golven van krapte die groten-
deels conjunctuurgebonden waren. Ging 
het goed met de economie, dan was er wat 
schaarste op de arbeidsmarkt. Ging het 
even slechter, dan was die krapte snel weer 
weg. Vandaag staan we tegenover een an-
dere uitdaging, met een zekere schaarste 
ongeacht de conjunctuur. De groep mensen 
van 20 tot 64 jaar op de Vlaamse arbeids-
markt zal voor een langere tijd krimpen. 
Bovendien kent de demografische wissel 
zijn piek. De uitstroom van mensen wordt 
de komende jaren veel groter dan de voor-
bije decennia. In die voorspellingen zijn 
trouwens al de maatregelen voor langer 
werken van de regeringen Di Rupo en  
Michel verrekend. Ik behoor zelf ook tot de 
cohorte die al tot 67 jaar mag werken. Een 
andere factor is de verlate intrede op de 
arbeidsmarkt: het aantal jongeren onder 
25 jaar dat tot de arbeidsmarkt toetreedt, 
daalt al enkele jaren gestaag en de in-
tredeleeftijd loopt telkens wat meer op. 
Uiteraard zijn er ook nog conjuncturele fac-
toren, maar die hebben minder impact op 
de zorgsector: de behoefte aan zorg daalt 
niet als het economisch wat minder gaat.

Er zijn nog verschillen tussen de regio’s. 
Limburg heeft traditioneel een ruime-
re arbeidsmarkt dan West-Vlaanderen. 

Toch zien we vandaag overal in Vlaande-
ren de krapte toenemen, in tegenstelling 
tot Brussel en Wallonië. De bevolking op 
arbeidsleeftijd zal in Vlaanderen de vol-
gende jaren krimpen, terwijl ze in Brussel 
stabiel blijft en in Wallonië zelfs nog stijgt. 
Dat is meteen een van de mogelijke oplos-
singen: het aanboren van de arbeidsmarkt 
over de gewestgrenzen heen. We moeten 
de mobiliteit van het menselijk kapitaal 
stimuleren. Diversiteit en meertaligheid 
kunnen een troef vormen.

Wat de zorgsector betreft, maak ik me wel 
wat zorgen. We moeten blijven inzetten 
op de aantrekkelijkheid van de zorgbe-
roepen. De aandacht mag niet alleen naar 
STEM-opleidingen (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) gaan. Techno-
logie kan een deel van de oplossing bieden, 
maar technologische oplossingen in de 
zorg sector vragen op hun beurt natuurlijk 
ook weer meer gespecialiseerde professio-
nals. De spanningsindicator – het aantal 
niet-werkende werkzoekenden per open-
staande vacature – staat nu al heel scherp 
in de zorg. Terwijl de spanningsindicator 
voor de hele Vlaamse arbeidsmarkt zich 
rond vijf situeert, is die voor verpleegkun-
digen vandaag 0,5, voor hoofdverpleegkun-
digen zelfs 0,2. Dat betekent dat er slechts 
één niet-werkende werkzoekende is per vijf 
bij de VDAB gemelde vacatures voor een 
hoofdverpleegkundige. We moeten dat cijfer 
wat relativeren omdat veel vacatures ook 
intern worden ingevuld, maar toch… Kijken 
we naar polyvalente medewerkers, dan zien 
we dat daar nog tientallen kandidaten zijn 
per vacature. Er is dus een onevenwicht.

Nieuwe vijvers
Schaarste aan arbeid leidt logischerwijs tot 
hogere lonen. Komt de betaalbaarheid van 
de zorg daarmee nog meer onder druk?

Ik weet niet zo zeker of de lonen sterk 
zullen stijgen. We hebben nu al een krappe 
arbeidsmarkt, maar ik zie geen overdreven 
looneisen. De jongste jaren kennen we een 
gezond debat over loonmatiging en het ge-
matigd omgaan met looneisen. Ik zie niet 
zoveel opbod tussen de bedrijfstakken. 
Mijn dochter start als burgerlijk ingenieur 
in een bedrijf voor ICT-consulting. Hoewel 
de vraag naar ingenieurs enorm groot is, 
heeft ze geen exuberant aanvangswedde. 
Ze vond het wel belangrijk om in septem-
ber nog drie weken vakantie te nemen en 
dat mocht van het bedrijf. Vroeger was dat 
waarschijnlijk moeilijker. Je ziet dus dat 
werkgevers meer op maat van de wensen 
van de werknemers inspelen en deals slui-
ten. Dat is mogelijk ook een mooi alterna-
tief voor wilde loonsverhogingen. Gelukkig 
maar, want de economische groei blijft al 
bij al heel bescheiden.

“We vissen altijd in dezelfde vijver met 
alsmaar groter lokaas, ook al is die vijver 
bijna leeg”, schreef u vorig jaar in een opi-
niebijdrage in De Standaard. Welke andere 
vijvers ziet u voor de gezondheidszorg?

De interregionale vijver van Brussel en 
Wallonië, bijvoorbeeld. Of de organisa-
tie van economische migratie: het naar 
Vlaanderen halen van verpleegkundigen 
uit het buitenland en hen een opleiding 
op maat geven, zoals trouwens eerder 
al gebeurde.

Ondanks de krapte is er nog reserve. 
Denk aan mensen die zich niet op de ar-
beidsmarkt bevinden. Hoe kunnen we hen 
activeren? Soms spelen een gebrek aan 
kinderopvang of andere faciliteiten mee. 
Soms is er een gebrek aan deeltijdarbeid 
op maat. In de zorgsector kennen we ook 
het fenomeen van ondertewerkgestelden: 
mensen die deeltijds werken en graag 
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Luc Sels: “Ik ben nooit een voorstander geweest van arbeidsduurvermindering als 
middel om mensen langer aan het werk te houden. Alle studies tonen aan dat lan-
dingsbanen, in welke vorm dan ook, finaal leiden tot een lager arbeidsvolume.”
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Wie is prof. Luc Sels?
Prof. Luc Sels studeerde af aan de KU 
Leuven in 1989 als licentiaat sociale 
weten schappen en promoveerde in 1995 
tot doctor in de sociale wetenschappen. In 
1996 werd hij docent aan de faculteit Eco-
nomie en Bedrijfswetenschappen. Sinds 
2004 is hij gewoon hoogleraar.

Van 2009 tot 2017 was prof. Luc Sels de-
caan van de Faculteit Economie en Bedrijfs-
wetenschappen, de grootste faculteit van 
de KU Leuven. Op 1 augustus 2017 werd 
prof. Luc Sels rector van de KU Leuven.  
Hij is eveneens:

 – lid van de Hoge Raad voor de Werk-
gelegenheid;

 – directeur van het Steunpunt Werk, dat 
zich in opdracht van de Vlaamse rege-
ring toelegt op beleidsvoorbereidend 
onderzoek van de Vlaamse en Europese 
arbeidsmarkt.

Prof. Luc Sels is arbeidsmarktdeskundige. 
Hij legt zich onder meer toe op toekomst-
projecties voor de arbeidsmarkt, op de 
invloed van digitalisering op arbeid en 
arbeidsmarkt, op demografische evoluties 
en de eindeloopbaanthematiek. Ook de 
thematiek van duurzame inzetbaarheid 
op de arbeidsmarkt en van loopbanen en 
loopbaantransities krijgt zijn aandacht. 
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meer uren willen. Maar toverformules 
zijn er niet.

In het rapport Toekomstverkenningen be-
kijken we ook de impact van technologie 
en robotisering. Ondanks technologische 
evoluties in de zorg en de geneeskunde  
– denk aan personalised medicine, machine 
learning, data driven medicine, robotchi-
rurgie – voorspellen experten dat in de 
gezondheidszorg mensen niet vervangen 
zullen worden door automatisering. Er 
komen meer robots, maar daardoor zal de 
professional in de gezondheidszorg niet 
verdwijnen. We spreken van co-robots: 
het complementair samengaan van pro-
fessionals en technologie. We zullen veel 
mensen nodig hebben in de zorgsector. 
Daarom moeten we blijven inzetten op 
een krachtige positionering van de zorg-
opleidingen.

Het rapport Toekomstverkenningen be-
klemtoont de maakbaarheid van de toe-
komst. De arbeidsmarkt in 2050 zal groten-
deels zijn wat we er zelf van maken, klinkt 
het. Is het gebrek aan langetermijnbeleid 
niet de zwakke schakel in dit verhaal?

Ik ben eigenlijk vrij optimistisch. Het 
rapport is niet toevallig besteld door de 
Vlaamse regering. Los van politieke kleur 
en ondanks alle beperkingen voert Vlaan-
deren waar mogelijk een toekomstgericht 
beleid. Je voelt dat ook in de universiteiten, 
waar de belangstelling voor de mogelijk-
heden voor artificiële intelligentie groot 
is en de samenwerking met onderzoeks-
centra zoals imec toeneemt. De investe-
ringen gebeuren, de waakzaamheid is er. 
We hebben wel nog een weg af te leggen 
op het gebied van digitalisering in het on-
derwijs. Dat is het moeilijkste vandaag: het 
opleiden van professionals om te werken 
in een context die er over tien jaar totaal 
anders zal uitzien. We moeten onze artsen 
en andere zorgprofessionals tijdens hun 
opleiding meer dan vandaag laten wennen 
aan de hoogtechnologische ontwikkelingen 
die de wereld zullen veranderen.

Arbeidsduurvermindering
Zopas is de bacheloropleiding verpleeg-
kunde verlengd van drie tot vier jaar. Een 
goede beslissing?

Ik ken de opleiding te weinig om me daar-
over uit te spreken. Het zorgt er wel voor 
dat jonge mensen weer een jaar later 

zullen toetreden tot de arbeidsmarkt. 
Maar verpleegkunde vergt nu eenmaal 
een toenemende specialisatie, met meer 
verantwoordelijkheden. Een verlenging 
van de studieduur zou gepaard moeten 
gaan met een betere spreiding van de 
kennisopbouw, zodat meer studenten de 
studie afronden binnen de voorziene tijd. 
Dat kan dan weer voor een hoger ren-
dement zorgen. Elke studieverlenging 
betekent ook een statusverhoging, laat 
meer differentiatie toe en kan dus ook 
meer studenten aantrekken.

Ondertussen zien we de werkzaamheids-
graad in Vlaanderen stijgen. We evolueren 
in de goede richting?

Met het Steunpunt Werk, de VDAB en het 
departement Werk en Sociale Economie 
zijn we op dit moment nieuwe doelstel-
lingen voor het volgende decennium aan 
het vastleggen. De werkzaamheidsgraad 
stijgt zeker, maar is bijzonder ongelijk 
verdeeld. Kijken we naar de groep van 
25- tot 49-jarigen, dan hebben we zowat 
het optimum bereikt; alleen Zweden doet 
nog beter. Vooral bij hooggeschoolden  
– vanaf een professionele bachelor – heb-
ben we weinig reserve. Dat ligt anders bij 
de lagergeschoolden en bij mensen met 
een migratieachtergrond. Daar zitten de 
reserves. Een positieve evolutie zien we 
ook bij de 50- en de 55-plussers.

In de gezondheidszorg kennen we de 
ADV-dagen: toenemende arbeidsduur-
vermindering vanaf 45, 50 en 55 jaar. Dat 
systeem is ingevoerd om mensen langer 
aan het werk te houden. Er gaan stemmen 
op om werknemers de kans te geven om 
die extra vrije dagen meer te spreiden over 
hun loopbaan. Wat is uw visie?

Ik ben nooit een voorstander geweest van 
arbeidsduurvermindering als middel om 
mensen langer aan het werk te houden. 
Alle studies tonen aan dat landingsbanen, 
in welke vorm dan ook, finaal leiden tot 
een lager arbeidsvolume. We hebben an-
dere systemen nodig, zoals het loopbaan-
krediet. Elke medewerker krijgt daarmee 
een bepaalde sokkel van rechten, met 
bijvoorbeeld het ouderschapsverlof en 
de thematische verloven. Daarbovenop 
kan de werknemer tijd sparen, bijvoor-
beeld per gewerkte schijf van vijf jaar. Die 
gespaarde tijd kunnen medewerkers be-
nutten op de momenten die hen het beste 
uitkomen. Laat ons creatief nadenken over 

Eén jaar rector  
KU Leuven

Prof. Luc Sels is precies één jaar rector 
van de KU Leuven. Hij maakt een eerste 
balans op.

“Een evaluatie zou je eigenlijk aan an-
dere mensen moeten vragen. Maar zelf 
voel ik me heel goed in de job. De sociale 
media zijn wel eens onverbiddelijk, maar 
die bepalen niet je succes of je falen.  
Ik zie dat zowel de universiteit als het UZ 
Leuven het erg goed doen.

Voor de komende tien tot vijftien jaar 
hebben we een ambitieus beleidsplan 
uitgewerkt met als titel Op kruispunten. 
Zo voelt het ook aan. We hebben een 
gedurfd investeringsplan en er is opti-
misme en vooruitziendheid. Natuurlijk is 
het een zware opdracht, zowel in uren als 
verantwoordelijkheden. Maar je kan ook 
echt het verschil maken. Ik ben met heel 
veel goesting uit vakantie teruggekeerd.

Het belangrijkste wat ik geleerd heb het 
afgelopen jaar? De onwaarschijnlijke veel-
zijdigheid van de organisatie. Na negen 
jaar decaanschap had ik het gevoel dat 
ik de universiteit kende, maar als rector 
kom je op zoveel verschillende plaatsen. 
De veelzijdigheid, het maatschappelij-
ke engagement ook, dat verrast me nog 
elke dag.

Ik heb ook veel bijgeleerd over het zie-
kenhuis en de ongelooflijke ontwikkelin-
gen in het UZ Leuven. Ik maak nu deel 
uit van het bestuur en dat is een enorm 
boeiende ontdekkingstocht. Veel van mijn 
tijd als rector gaat naar de biomedische 
wetenschappen en het UZ Leuven. Samen 
maken ze meer dan de helft van de KU 
Leuven uit.”
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intermezzo’s in een loopbaan en niet alles 
inzetten op de eindeloopbaan.

Levenslang leren wordt in de toekomst, 
nog meer dan vandaag, een must?

Ja, en daar hebben ook universiteiten nog 
werk op de plank. In Californische univer-
siteiten zoals UCLA of Berkeley is meer 
dan de helft van de studenten meer dan  
30 jaar, bij ons aan de KU Leuven is dat 
maar 8,3%. Dat is veel te weinig. Noch-
tans, wie afstudeert heeft nog altijd een 
leerkrediet en kan dus in principe later, 
wanneer daar behoefte aan is, opnieuw 
naar de universiteit of de hogeschool. Maar 
een 45-jarige werkstudent die gewoon aan-
sluit bij jongeren van 20 jaar lijkt me niet 
optimaal: die mensen hebben andere ver-
wachtingen en een andere levenservaring.

Een idee dat een debat waard is, is om 
mensen na verloop van tijd even te laten 
bijtanken. Zo zou je in plaats van een op-
leiding te verlengen van vier tot vijf jaar, 
ervoor kunnen kiezen om de middelen van 
dat vijfde jaar te gebruiken voor een refill 
na vijf of tien jaar werken. Vandaag ervaar 
ik een veel te bruuske scheiding tussen 
de universiteit tot het diploma is behaald 
en de beroepsvereniging die het daarna 
overneemt. Ik denk dat universiteiten ook 
tijdens de loopbaan een rol kunnen spelen.

Houdbaarheidsdatum
De houdbaarheidsdatum van kwalifica-
ties en competenties zal verder inkorten.  
U hebt het zelfs over het ‘sociaal risico’ 
van kwalificatieveroudering?

Ons sociale zekerheidssysteem beschermt 
mensen tegen de grootste risico’s op de 
werkplek. Welnu, het risico op kwalifica-
tieveroudering is manifest aanwezig en 
neemt alleen maar toe. Men spreekt van 
skills obsolescence: het overtollig worden 
van je vaardigheden. In België zijn daar 

nog geen cijfers over, maar in sommi-
ge landen gaat het om 25 tot 28% van 
de werknemers. Dat is een grote groep 
mensen die door de snelle evoluties hun 
eigen job niet meer aankunnen. Willen we 
hen aan het werk houden, dan kunnen we 
niet anders dan nog meer te investeren 
in levenslang leren.

U pleit in dat verband voor een leer-
rekening?

In plaats van het huidige betaald edu-
catief verlof zou elke werknemer een 
leerrekening krijgen, mee gevoed door 
bijdragen van de werkgever. Door de jaren 
heen kan iemand dan middelen en tijd 
opbouwen voor opleidingen. Het snijvlak 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt zou een 
belangrijk thema kunnen worden voor de 
Vlaamse verkiezingen volgend jaar. Er is 
een grote nood aan permanente vorming.

Er wordt al decennia voorspeld dat loop-
banen flexibeler zullen worden, maar op 
het terrein merkt u daar in België voorlopig 
weinig van?

Dat is zo. Het kader is vrij rigide. In Neder-
land kunnen werkgevers in nogal wat be-
drijfstakken vlotter aan mekaar uitlenen 
of van mekaar inlenen. Heeft bedrijf A op 
een bepaald moment een overcapaciteit, 
dan kan het een werknemer ‘uitlenen’ 
aan een andere werkgever. Dat geeft de 
werknemer ook extra leerkansen. Maar 
daarvoor is onze wetgeving vaak te rigide. 
Ik heb meegewerkt aan een pool van werk-
nemers in de transportsector in Limburg. 
Allicht zou zo’n pool ook kansen geven 
in de zorgsector, maar ik zie weinig be-
wegen op dat vlak. Het wettelijk kader 
ontbreekt. Er zijn dus nog mogelijkheden 
om te exploreren.

Uit het rapport Toekomstverkenningen leren 
we dat de sector gezondheidszorg en maat-
schappelijke diensten tussen 1990 en 2015 

“We moeten onze artsen en andere zorg-
professionals tijdens hun opleiding meer dan  
vandaag laten wennen aan de hoogtechnologische 
ontwikkelingen die de wereld zullen veranderen.”

een gemiddelde jaarlijkse toename van de 
tewerkstelling met 3,1% kende. In 2050 zou 
bijna één op vier van de werkenden aan die 
sector toe te wijzen zijn. Speelt de sector 
gezondheidszorg economisch onder zijn 
gewicht op het beleidsniveau?

Neen, dat denk ik niet. Zowel federaal als 
Vlaams zijn gezondheidszorg en welzijn 
een zware post geworden. De tijd van de 
witte woede, toen veel mensen nog wat 
meewarig naar de zorg keken, is voorbij. 
Ook het maatschappelijke debat wordt 
sterk door gezondheidsthema’s bepaald. 
Ik denk trouwens dat weinig politici staan 
te dringen om Vlaams of federaal minis-
ter van gezondheidszorg te worden. Dat 
lijken me hele zware posten met enorme 
uitdagingen.
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De afgelopen jaren zetten zorgorganisaties 
sterk in op het continu verbeteren van de 
kwaliteit van zorg. Professionals gingen 
enthousiast aan de slag met allerhande 
modellen (Prezo, NIAZ, JCI) en volgden de 
kwaliteit van de zorg op door  indicatoren 
te monitoren. Ook de overheid maakte het 
toezicht heel wat concreter, geïnspireerd 
op bovenstaande en andere maatschappe-
lijke evoluties en uitdagingen. Een grote 
pluim voor alle betrokkenen. Nu de pro-
cessen op orde staan, gaan we een stapje 
verder. Uitgaande van kwaliteitsvolle zorg, 
vertrekken we van datgene wat er voor de 
klant echt toe doet.

Op 18 oktober 2018 palmt Zorgnet-Icuro 
Plopsaland De Panne in. Op de studie-
dag ‘Als Plopsa de baas was in de zorg’  
focussen we op zowel de ziekenhuizen, de 
ouderenzorg als de geestelijke gezond-
heidszorg. Onze inspiratiebron was het 
boek van Fred Lee: Als Disney de baas was 
van de zorg. Wij zoeken het iets dichter bij 
huis en willen achterhalen wat we kunnen 
leren van een aantal inspirerende organi-
saties in Vlaanderen. 

Het wordt een boeiende studiedag. Met een 
mix van inspirerende filmpjes, keynote-
sprekers, een blik achter de schermen 
en een debat. Wat hebben we in petto? 
Prof. dr. Paul Gemmel schetst vanuit zijn 
ruime expertise over ‘belevingseconomie’ 
de rode draad. Wouter Torfs (Schoenen 
Torfs) en Steve Van den Kerkhof (Plopsa 
Group) vertellen hoe zij hun beleid vorm 
geven om de beleving van klanten steeds 
weer te optimaliseren. Hoe kan je bij hen 
een ‘wow’-moment creëren? Wat vraagt 
dat van je medewerkers? Wat is strate-
gie en hoe realiseer je die in de praktijk? 

Van de beleving van  
patiënten tot  

de bevlogenheid van 
medewerkers
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Maar er staan nog wel wat boeiende ver-
halen op het programma. Corine Jansen 
(patiëntenluisteraar) legt uit hoe innovatie 
pas daadwerkelijk innoverend wordt als 
die tegemoet komt aan een nood van de 
patiënt. Tom Vandooren (Arteveldehoge-
school) geeft een aantal tips and tricks 
mee om  vanaf de volgende dag concreet 
mee aan de slag te gaan. In het debat, 
onder leiding van Sara Van Boxstael, zul-
len onder meer Ulrike Pypops (Patient 
Experience Officer Jessa Ziekenhuis) en  
Inge Vandelannoote (een persoon met 
een chronische aandoening) hun ervarin-
gen en adviezen delen met het publiek.  
En natuurlijk voorzien we nog een aantal 
extra’s …  

Kortom, lessons to learn voor alle sectoren.

Op de volgende pagina’s kijken we samen 
met Steve Van den Kerkhof, Prof. dr. Paul 
Gemmel, Tom Vandooren en Ulrike Pypops 
vooruit naar de studiedag.

Praktisch: 
Bekijk het volledige programma van de 
studiedag op www.zorgneticuro.be > 
onze opleidingen. Je kan nog online 
inschrijven tot 8 oktober 2018. 
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Kwaliteit, veiligheid, 
service en beleving als 

essentiële schakels

Een show kan voor de ene bezoeker 
een leuke ervaring zijn, terwijl een an-
dere bezoeker liever attracties wil doen. 
Vandaar dat we altijd zeer breed gaan: 
een erg gevarieerd aanbod aan shows 
en evenementen, die altijd aangepast 
zijn aan een specifiek seizoen of aan een 
personage van Studio 100. Daarnaast is 
in een pretpark oog voor detail een be-
langrijk element om beleving te creëren. 
Een attractie is zoveel meer als het decor 
en alle details errond juist zitten. 

Hoe worden de medewerkers betrokken 
in die ‘filosofie’?

Heel veel van onze medewerkers zijn op-
gegroeid met de figuren van Studio 100, 
waardoor ze al een grote band met ons 
product hebben. Bovendien krijgen ze 
een opleiding waarin we de kernwaarden 
van het bedrijf duidelijk maken. Daar-
naast staat alles ook uitgeschreven in 
een onthaalbrochure, een bron aan infor-
matie over wat kan en mag en waarvoor 
we als bedrijf staan. 

Hoe belangrijk is in dat opzicht de juiste 
selectie van medewerkers?

Het is cruciaal dat onze medewerkers 
het juiste gevoel meegeven aan onze be-
zoekers. Als werknemers tevreden zijn, 
stralen ze dat ook uit naar onze klant, de 
bezoeker. Dat is een belangrijke drijfveer 
in het zoeken naar de juiste medewer-
kers op de juiste plaats. 

Hoe meten jullie klanttevredenheid?

We houden de reacties van onze be-
zoekers zeer nauw in de gaten, zowel 
via onze klantendiensten als via het 

DOSSIER: ALS PLOPSA DE BAAS WAS IN DE ZORG

De studiedag Als Plopsa de baas was in 
de zorg is een knipoog naar het bekende 
boek van Fred Lee Als Disney de baas 
was in uw ziekenhuis. Daarin bespreekt 
Lee 9½ dingen die u anders zou doen. 
CEO Steve Van den Kerkhof van Plopsa 
Group is gastheer op de studiedag. Wij 
gingen alvast even langs.

Wat wordt uw kernboodschap op de 
studiedag?

Steve Van den Kerkhof: Er komen ver-
schillende pijlers aan bod in mijn pre-
sentatie. Kwaliteit, veiligheid, service en 
beleving … Dat zijn maar enkele van de 
belangrijke schakels die we toepassen 
in de Plopsa Group. Ze zijn allemaal op 
een eigen manier nodig, om onze bezoe-
kers een geslaagde dag te bezorgen. Die 
aspecten vind je ook in andere sectoren 
terug, zij het vaak op een andere manier. 

Heeft het boek van Fred Lee u of Plopsa-
land geïnspireerd? Op welke manier?

Ondertussen is de Plopsa Group bijna 
twintig jaar actief in de sector. Wij wer-
ken zeer veel op het ‘buikgevoel’. Als het 
gevoel in het team juist zit, gaat iedereen 
er voor de volle 100% voor. Natuurlijk 
doen ook externe factoren zeer veel om 
de neuzen in de juiste richting te zetten, 
en daarnaast doen we een beroep op de 
informatie die we verkrijgen van onze 
(internationale) collega’s in de sector. 

Hoe belangrijk is het belevingsaspect 
in Plopsa en hoe proberen jullie daar 
voortdurend op in te spelen?

Het aspect beleving is heel individueel; 
het verschilt van persoon tot persoon.  

socialemedia team. Daarnaast meten 
we de klant tevredenheid met dagelijkse 
enquêtes in de parken. Wekelijks bespre-
ken we een rapportage van zowel de en-
quêtes als de binnenkomende klachten 
of reacties. Elk jaar houden we ook een 
uitgebreide jaarevaluatie om te kijken 
wat we nog kunnen verbeteren. 

Plopsa werkte onlangs samen met AZ 
West in Veurne. Hoe verliep die samen-
werking?

AZ West was bezig met een grondige 
renovatie en zocht een partner om de 
kinder afdeling in een nieuw jasje te 
steken. Uiteindelijk kwamen ze bij ons 
uit. Met felle kleuren, vrolijke foto’s en 
herkenbare figuren wilden we het verblijf 
van kinderen op de afdeling aangenaam 
maken – in de mate dat dat mogelijk is.
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Zorg éérst voor een excellente service 
en zet pas daarna in op beleving en doe 
dat op een kosteneffectieve manier. Durf 
duidelijke strategische keuzes maken.  
En beloof niet meer dan je kan waar maken. 
Het zijn drie van de vele heldere bood-
schappen die we onthouden uit het inter-
view met prof. dr. Paul Gemmel (UGent) als 
voorsmaakje op zijn lezing op de studiedag 
Als Plopsa de baas was in de zorg.

“We leven in een service economy. Goede 
dienstverlening staat centraal en die is 
sterk afhankelijk van het personeel. De 
perceptie van vier servicekwaliteitsdi-
mensies speelt hier een rol. Ten eerste 
de interpersoonlijke kwaliteit. Vertaald 
naar de zorgsector gaat het om de interac-
ties met zorgverleners en de één-op-één 
professionele relatie tussen zorgverle-
ners en cliënten. Een tweede aspect is 
de professionele of technische kwaliteit: 
de competenties en de kennis van artsen 
en het zorgpersoneel. Let wel, omdat de 
patiënten die competenties moeilijk kun-
nen inschatten, gaat het in hoge mate om 
perceptie en gepercipieerde resultaten. 
Een derde aspect is de omgevingskwali-
teit: de fysieke context, de inrichting van de 
ruimtes, de infrastructuur. Denk aan een 
wachtzaal die te krap is of aan een afdeling 
met rustgevende of vrolijke kleuren. Ten 
vierde telt ook de organisatorische kwali-
teit, bijvoorbeeld of de wachttijden niet te 
lang zijn. Die vier aspecten samen bieden 
een mooi kader om de dienstverlening te 
toetsen”, vertelt prof. dr. Gemmel.

“In een recente studie in oncologische 
dagziekenhuizen hebben we nagegaan 
welke van die dimensies de grootste 
impact hebben op de tevredenheid van 
patiën ten. Bij die specifieke populatie  
– en je mag dat zeker niet veralgemenen 
naar alle patiëntengroepen – stond de 
technische kwaliteit op nummer één: de 
perceptie over de competenties en het 

PROF. DR. PAUL GEMMEL OVER SERVICE EXCELLENCE EN EXPERIENCE IN DE ZORGSECTOR

resultaat van de zorg. Ook de interper-
soonlijke kwaliteit en de omgevingskwa-
liteit scoorden hoog. Tot onze verrassing 
bleek de organisatorische kwaliteit niet 
doorslaggevend voor deze patiënten, hoe-
wel zij vaak drie of vier uur grotendeels 
wachtend moeten doorbrengen terwijl de 
chemotherapie voorbereid wordt.”

“Service (dienstverlening) is niet hetzelfde 
als experience (beleving). Service heeft 
vooral met rationele elementen te maken, 
experience is vooral emotioneel. De term 
experience economy dateert al van 1999, 
toen het gelijknamige boek van Pine en 
Gilmore verscheen. Zij zagen een evolutie 
van dienstverlening naar beleving. Een 
goede service volstaat niet langer om je 
als organisatie te differentiëren. Je ziet 
die evolutie momenteel overal. Een kof-
fie gaan drinken is vandaag een beleve-
nis geworden; een boekhandel zoals het 
Paard van Troje is zoveel meer dan een 
boekhandel; De Krook in Gent laat het 
oude concept van een bibliotheek achter 
zich. In die voorbeelden staat de beleving 
centraal. Ook in de ziekenhuizen zien we 
die evolutie, zij het in mindere mate, bij-
voorbeeld door meer aandacht voor een 
comfortabele, huiselijke omgeving.”

Service eerst
“De luchtvaartsector biedt nog de mooiste 
voorbeelden. Singapore Airlines is al vele 
jaren een voorloper in de experience econo-
my. Ze willen een travel experience bieden 
en zijn dus veel meer dan een transport-
bedrijf. Dat in tegenstelling tot Ryanair, 
dat inzet op lage prijzen en helemaal geen 
oog heeft voor een superieure beleving. 
Twee opmerkingen daarbij. Ten eerste 
moet je als organisatie scherpe keuzes 
durven te maken om je goed te profileren. 
Ten tweede is de evolutie van service naar 
experience cumulatief: je moet éérst je 
dienstverlening optimaliseren, pas dan 

kan je de stap naar een betere beleving 
zetten. Wie patiënten op de spoeddienst 
drie uur laat wachten zonder informatie, 
moet zich geen illusies maken over een 
goede beleving.”

Is het ethisch wel verantwoord om als 
zorgvoorziening in te zetten op experien-
ce zolang er in zorg en welzijn middelen 
te kort zijn? Prof. dr. Gemmel: “Dat is een 
terechte vraag. De Mayo Clinic, die vaak 
als voorbeeld van experience economy 
wordt aangehaald, heeft gebouwen met 
marmeren vloeren. Dat is een keuze die 
elke organisatie moet afwegen. Belangrij-
ker bij ons is dat de ziekenhuizen vandaag 
nog niet excellent scoren op service. En 
dus kunnen ze de stap naar experience 
nog niet zetten. Onlangs hebben we het 
traject van patiënten in de polikliniek van 
verschillende ziekenhuizen bestudeerd. 
Als je dan ziet welke obstakels zij op hun 
weg vinden…! Het begint al op de parking, 
waar vaak geen plaats is, zodat patiënten 
nog voor hun aankomst al helemaal ge-
stresseerd zijn. Het kan best zijn dat de 
patiënt op het einde van de rit toch blij is 
en een goede tevredenheidsscore geeft, 
maar in de wachtzaal hoor je de verhalen 
over de parkeerstress en de emoties die 
dat opwekt. Een focus op belevenis bete-
kent dat je de patiënt nog meer centraal 
zet en ook rekening houdt met zijn emo-
tionele toestand. Die is in hoge mate sub-
jectief. Een goede dienstverlening zoekt 
naar consensus voor alle patiënten, de 
beleveniseconomie benadert elke patiënt 
als een uniek persoon.”

“Keren we even terug naar het voorbeeld 
van de oncologische dagkliniek, dan moe-
ten we die lange wachttijden niet zozeer 
interpreteren vanuit het perspectief van 
dienstverlening, maar veeleer vanuit de 
beleving van die specifieke patiëntengroep. 
Voor die patiënten is de wachtzaal een 
vertrouwde omgeving waar ze vaak komen, 

Zorgorganisatie als  
belevenisbedrijf: mogen we dromen?
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Paul Gemmel: "Er zullen altijd situaties zijn waarop je niet 
kan trainen en dan moet je erop kunnen vertrouwen dat 
medewerkers de juiste beslissingen nemen. Dat veronderstelt 
grote investeringen in je personeel en een strenge selectie.  
Met een krappe arbeidsmarkt, een hoge werkdruk en 
beperkte middelen lukt dat gewoon niet." Tom Vandooren over 
klantgerichtheid in de ziekenhuizen
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waar er veel interactie is met lotgenoten 
en zorgmedewerkers, waar ze sociale con-
tacten hebben die belangrijk zijn nu ze niet 
meer werken, waar ze ook tijd hebben om 
hun ziekte te verwerken … Als je vertrekt 
vanuit de beleving van patiënten, dan kom 
je terecht in een heel complex concept. 
Wachten wordt sowieso door elke patiënt 
anders beleefd, maar ook de context waar-
in dat gebeurt heeft een grote impact op 
de beleving. En zelfs voor die ene patiënt 
in die ene context kan de beleving de ene 
dag immens verschillen van de andere 
dag, afhankelijk van het humeur, de aan-
wezigheid van een familielid ...”

Een uniek verhaal
“Hier komen we op het unieke niveau van 
het persoonlijke verhaal van elke patiënt. 
Daar goed op inspelen, vereist veel com-
petenties. Je moet elke patiënt kunnen 
inschatten op het moment zelf. Dat ma-
nagen is bijna onmogelijk. Op manage-
mentniveau werken we daarom doorgaans 
met segmenten van cliënten, maar op de 
werkvloer is de één-op-één relatie wel 
haalbaar, als je tenminste bereid bent om 
daarin te investeren. Een één-op-één re-
latie is niet de meest productieve aanpak 
en kost dus geld. Vandaar het belang om 
te durven kiezen.”

Wat dan met de context van het tekort aan 
zorgpersoneel op de werkvloer én op de 
arbeidsmarkt? Prof. dr. Gemmel: “Dat 
maakt het verhaal nog complexer. Een 
tekort aan personeel staat de evolutie naar 
een beleveniseconomie in de weg. Dat is 
duidelijk. Toch zien we mooie initiatieven 
binnen de beperkte mogelijkheden. Vooral 
de ontwikkelingen in de richting van co-
productie, participatie en het valideren 
van ervaringsdeskundigheid zijn positief. 
Ook de ouderenzorg en de geestelijke ge-
zondheidszorg gaan mee in die beweging. 
Tegelijk wordt er veel gemeten en klachten 
worden ter harte genomen. Toch botsen 
veel organisaties op de beperkingen van 
het budget. Uiteindelijk kiest men voor 
first things first en dan primeert uiteraard 
de medische zorg.”

“Je kan je ook afvragen of kwaliteit en ef-
ficiëntie twee zijden van één medaille zijn. 
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Voor verpleegkundigen is het vandaag 
emotioneel al zwaar om die dubbele 
boodschap te krijgen: er is te veel werk 
én je moet meer klantgericht zijn. Dat leidt 
tot stress. Dat kan niet anders. Kijken we 
naar Singapore Airlines, dan zie je dat de 
sleutel voor die hoge belevenisfactor bij 
het personeel ligt. Het welbevinden van 
de medewerkers is erg cruciaal. Onder 
meer opleiding maakt hier het verschil. 
Een steward op een vliegtuig wordt vaak 
met lastige situaties geconfronteerd. Hoe 
ga je om met een agressieve, dronken pas-
sagier? Dat kan je niet zomaar uit jezelf, 
dat moet je leren. Die trainingen kosten 
geld, maar zorgen ook voor standaardi-
satie in het omgaan met mensen en dus 
ook voor efficiëntie. Er zullen altijd situ-
aties zijn waarop je niet kan trainen en 
dan moet je erop kunnen vertrouwen dat 
medewerkers de juiste beslissingen ne-
men. Dat veronderstelt grote investeringen 
in je personeel en een strenge selectie. 
Met een krappe arbeidsmarkt, een hoge 
werkdruk en beperkte middelen lukt dat 
gewoon niet. Vandaag is dan ook niet het 
meest geschikte moment om volledig 
in te zetten op beleveniseconomie in de 
zorgsector. Maar, dat betekent niet dat we 
een aantal good practices uit de belevenis-
economie niet kunnen overnemen. Elke 
focus op beleving start met goed te luis-
teren, met overleg, participatie, cocreatie. 
Dat is een hele belangrijke. Uiteindelijk 
moeten we evolueren naar een ontwerp 
van de service en de beleving waarbij de 
cliënt en alle belanghebbenden betrokken 
worden. Dat gebeurt nog te weinig in de 
zorgorganisaties.”

Lagekostenziekenhuis
Kan een ziekenhuis het zich permitteren 
ervoor te kiezen om ‘de Ryanair’ van de 
zorg te worden? Prof. dr. Gemmel: “Het 
kan in de autosector, het gebeurt in de 
hotelsector, waarom zou het dan niet in 
de zorg kunnen? Maar de meeste organi-
saties willen mee met de nieuwste trends. 
En omdat dat door de beperkte middelen 
niet helemaal lukt, leidt dat tot stress bij 
personeel en ontevredenheid bij cliënten. 
Ja, organisaties moeten duidelijker keu-
zes durven te maken. Dat zeg ik al jaren. 
Een lagekostenziekenhuis moet kunnen, 

zolang uiteraard de basiskwaliteit in orde 
is. Vraag is wel in hoeverre patiënten extra 
zullen willen betalen voor niet-zorgge-
relateerde prestaties. In de ouderensector 
zien we een evolutie naar een splitsing van 
zorgkost en woon- en leefkost. Dat lijkt me 
niet onlogisch. Nogmaals: de voorwaarde 
is dat de kwaliteit van de zorg goed blijft, 
maar misschien wil men voor alle bijko-
mende luxe niet betalen. En ja, dat gaat 
in de richting van een meersporenbeleid, 
maar niet in de enge betekenis van louter 
commercialisering.”

“Een andere en betere oplossing is om in 
één zorgvoorziening verschillende hel-
dere keuzes te maken. Een ziekenhuis 
zou ervoor kunnen opteren om acute zorg 
die goed te standaardiseren valt zonder 
veel belevenis aan te bieden. Denk aan 
het chirurgisch dagziekenhuis, waar de 
behoeften van patiënten anders liggen 
dan in het oncologisch dagziekenhuis. 
In een chirurgisch dagziekenhuis hoef 
je geen emotionele band met je patiën-
ten te ontwikkelen en kan alles gericht 
zijn op effi ciëntie. Dat zijn niet toevallig 
de omgevingen die zich goed lenen voor 
forfaitarisering. Bij zwaar zieke patiënten 
of patiënten die langer verblijven, is er 
wel meer aandacht nodig voor emoties en 
beleving. In één ziekenhuis is dus differen-
tiatie en profilering mogelijk naargelang 
de patiëntenpopulatie. Dat spoort ook met 
het federale en het Vlaamse ziekenhuis-
beleid, waar men spreekt over focused fac-
tory en solution shop, wat dus wel goed zit.”

Winst om te investeren
Als de focus op beleving vooral aangewe-
zen is in een context van langdurige en 
chronische zorg, dan liggen hier kansen 
voor de ouderenzorg en de geestelijke 
gezondheidszorg? Prof. dr. Gemmel: “Dat 
is zo en je ziet die ontwikkeling ook. Maar 
het is niet gemakkelijk. De beleving is heel 
individueel, maar hoe modulair kan je een 
woonzorgcentrum bouwen? Daarmee ko-
men we op het onderscheid tussen custo-
misatie en personalisatie. Het eerste is 
een kwestie van omgeving en context, het 
tweede in hoge mate van bejegening door 
het personeel. De ouderenzorg staat hier 
voor een grote uitdaging. Het komt er in 

die context ook op aan om niet te veel te 
beloven dat je niet kan waarmaken. Pro-
fileer je niet als een belevenisorganisatie 
als je dat niet kan realiseren. Je hoeft de 
lat ook niet per se zo hoog te leggen. Het 
zou al mooi zijn als organisaties leren van 
elkaar en van andere sectoren, en hier en 
daar mooie dingen overnemen die haal-
baar en betaalbaar zijn. Voorts moeten 
zorgorganisaties duidelijker strategische 
keuzes durven te maken. Durven investe-
ren om te besparen, bijvoorbeeld. Dat doet 
Singapore Airlines ook: door te investeren 
in training en opleiding werken ze effi-
ciënter en besparen ze uiteindelijk. Of nog: 
elk nieuw vliegtuig wordt na vijf of zes jaar 
doorverkocht tegen een goede prijs. Door 
de vloot constant te vernieuwen, werkt 
Singapore Airlines altijd met de modern-
ste technologie, wat zorgt voor minder 
verbruik, langere afstanden zonder tus-
senlanding ... Allemaal kostenbesparende 
factoren. Zorgorganisaties maken nog te 
weinig zulke keuzes. Ze bieden te vaak nog 
eenzelfde zorgsysteem voor alle cliënten, 
wat leidt tot een ‘gemiddeld aanbod’ dat 
voor niemand goed is.”

Ontbreekt het de zorgvoorzieningen aan 
lef om die strategische keuzes te maken? 
Prof. dr. Gemmel: “Ze willen vooral niet als 
low cost organisatie worden gepercipieerd, 
dus beweren ze allemaal dat ze excellente 
service en misschien straks een belevenis 
aanbieden, zonder die norm te kunnen 
halen. Excellente service en belevenis 
gaan overigens nauw samen met een hoge 
kosteneffectiviteit. Je moet een overschot 
kunnen realiseren, zodat je voortdurend 
opnieuw kan investeren in innovaties en 
die cirkel draaiend kan houden.”

“Zorgorganisaties kunnen zeker leren van 
belevenisbedrijven zoals Plopsa Group of 
Singapore Airlines, meer specifiek hoe 
een kosteneffectieve excellente service 
de basis legt voor de experience”, besluit 
prof. dr. Paul Gemmel.
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Het lef om de patiënt  
écht centraal te stellen

Tom Vandooren: “Luister naar wat de klanten willen, luister naar wat  
de medewerkers willen en neem alle obstakels weg die dat verhinderen.”

In 2014 publiceerde Tom Vandooren het boek 
Sturen en stuwen. 101 vragen over HRM in 
social profit (uitg. ACCO). Vandooren is geprik-
keld door mensen die werken met mensen, 
de link tussen tevredenheid en efficiëntie en 
innovatie en creativiteit. Hij volgde én orga-
niseerde diverse seminars en masterclasses 
met Fred Lee (If Disney ran your Hospital), en 
“verdiende zijn oren” bij Disney Institute, waar 
hij de opleidingen “Business Excellence” en 
“Quality Service” volgde.

zorgwijzer   |   16

TOM VANDOOREN OVER KLANTGERICHTHEID IN DE ZIEKENHUIZEN
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"The proof of the pudding is in the eating. 
Dat gezegde gaat ook op als het over 
klantgerichtheid in ziekenhuizen gaat", 
zegt Tom Vandooren. “Een sterke visie 
is één ding, maar hoe breng je die tot 
leven? Uiteindelijk is service niet wat de 
directie belooft, maar wat de medewer-
kers doen.” Tom Vandooren vertelt er 
meer over tijdens de studiedag Als Plopsa 
de baas was in de zorg. Hij licht voor ons 
alvast een tip van de sluier.

“Ik kom geregeld in socialprofitorganisa-
ties en merk dat klantgerichtheid overal 
aan belang wint”, vertelt Tom Vandooren. 
“Tegelijk zie ik vaak een discrepantie tus-
sen woorden en daden. In de hal van het 
ziekenhuis lees je in grote letters ‘de pa-
tiënt centraal’, maar wie er opgenomen 
wordt, ervaart soms iets helemaal anders. 
In de praktijk zijn ziekenhuizen strak ge-
organiseerd als productiecentra. Ondanks 
de goede bedoelingen voelen veel patiën-
ten zich soms een nummer. Ze moeten 
bijvoorbeeld erg lang wachten, zonder 
dat iemand hen op de hoogte houdt. Het 
is gemakkelijk om te verklaren dat je de 
patiënt centraal stelt, maar het effectief 
doen is een ander paar mouwen.”

“Binnenkort verschijnt een nieuw boek 
van mij: Te mooi om (niet) waar te zijn met 
als ondertitel Klantgerichte organisatie-
ontwikkeling in social profit. Daarin haal ik 
zestien factoren aan die meespelen. Klas-
siekers zijn missie en visie, de structuur 
van de organisatie, de cultuur, het me-
dewerkersbeleid … Die elementen moet 
een organisatie echter durven vertalen in 
concrete klantenbeloftes. Wat beloof je als 
organisatie aan je klanten? Bijvoorbeeld: 
dat ze nooit langer dan twee uur moeten 
wachten en dat ze om het half uur infor-
matie krijgen over de wachttijd. Dat is een 
harde belofte. Hoe ga je die waarmaken? 
En dan begint het werk. Ik maak vaak de 
vergelijking met de theaterwereld. Het 
is op het podium dat het allemaal moet 
gebeuren. Er is de infrastructuur, er zijn 
de processen, de procedures, de mede-
werkers … Maar uiteindelijk moet alles op 
het podium vorm krijgen. Daar moet je het 
waarmaken. Hoe kan een organisatie er 
als regisseur voor zorgen dat de mensen 

na de ‘voorstelling’ applaudisseren? Wat 
moet je doen om een staande ovatie te 
krijgen voor je performance? Daar gaat 
het om.”

“Alle elementen moeten goed op elkaar 
worden afgestemd: het gebouw, de pro-
cessen … Maar het grote verschil wordt 
uiteindelijk gemaakt door de medewer-
kers. Medewerkers geven patiënten een 
gevoel. Die emoties zijn cruciaal.”

Tegenbeweging
Na enkele jaren van luwte lijkt de war for 
talent overal, en in de zorgsector in het 
bijzonder, volop los te barsten. Bestaat het 
gevaar niet dat organisaties de lat lager 
leggen voor hun medewerkers, om toch 
maar voldoende mensen te vinden? “De 
realpolitik dreigt inderdaad en is ergens 
te begrijpen”, zegt Tom Vandooren. “Je 
kan met grote theorieën komen, maar 
uiteindelijk moet het in de praktijk worden 
gerealiseerd. Toch denk ik dat de war for 
talent ook kansen biedt. Wat klanten en 
wat medewerkers willen, ligt namelijk 
heel dicht bij elkaar. Die respectieve ver-
wachtingen vormen geen tegenstelling. 
Klantgericht werken is voor de mede-
werkers heel motiverend. Zorgmedewer-
kers willen niets liever dan goede zorg 
verlenen. De grote uitdaging bestaat er 
vandaag dan ook in om de obstakels die 
een klantgerichte én motiverende aanpak 
bemoeilijken, weg te werken. Luister naar 
wat de klanten willen, luister naar wat de 
medewerkers willen en neem alle obsta-
kels die dat verhinderen weg. Onlangs las 
ik in de krant dat artsen zoveel checklists 
en administratie moeten invullen, dat ze 
nauwelijks nog tijd hebben voor hun pa-
tiënten. Dat is een veelgehoorde klacht. 
En terecht. Ik merk dat er een tegenbe-
weging ontstaat tegen die overdreven re-
gistratiedwang, ook in Nederland, waar 
sommige ziekenhuizen weigeren om er 
nog aan mee te doen. Het vergt lef van een 
individuele zorgmedewerker of van een 
organisatie om weer meer tijd en aan-
dacht op te eisen voor de patiënt, om wie 
het uiteindelijk allemaal draait. Maar als 
de sector gezamenlijk in beweging komt, 
dan wordt verandering wel mogelijk.”

“Durf meer lucht  
te verkopen”

Eén van de centrale boodschappen van Fred 
Lee is dat organisaties de verwachtingen van 
hun klanten moeten overtreffen. Moeten ze dat 
ook proberen bij hun medewerkers?

Tom Vandooren: "Organisaties moeten hun 
visie ook voor hun medewerkers waarmaken. 
Een bekende luxehotelketen laat elke nieuwe 
medewerker een nacht als klant doorbrengen 
in een luxekamer. Zo ervaart elke medewerker 
wat het betekent om je als klant de koning te 
rijk te voelen. En zo weet elke medewerker wat 
van hem of haar wordt verwacht. Die ervaring 
heeft meer effect dan een visietekst. Als docent 
in de Arteveldehogeschool krijg ik vaak mails 
van studenten Sociaal Werk met vragen. Ik 
maak er een punt van om die zo snel mogelijk 
te beantwoorden en om elke keer méér te geven 
dan ze verwachten, bijvoorbeeld een link naar 
een interessant artikel dat hen op weg helpt. 
Studenten appreciëren dat en ze zeggen mij 
dat ook. ‘Onthou dat’, druk ik hen dan op het 
hart. ‘Probeer later in je werk je klanten ook dat 
gevoel te geven.’ Daar gaat het om: de beleving."

"We moeten meer lucht durven te verkopen. Dat 
klinkt provocerend, maar lucht is zuurstof en 
zonder zuurstof kunnen we niet leven. In een 
ziekenhuis telt niet alleen het functionele, er zijn 
ook de emoties: begrip tonen, troost bieden … 
Dat is zuurstof geven. Je kan die emoties niet 
vastpakken, maar ze zijn minstens zo belangrijk 
als het louter medische. Organisaties moeten 
meer mikken op die beleving."

Wat is het belangrijkste dat u van Fred Lee 
hebt geleerd?

"Dat dit verhaal mensen gemakkelijk in bewe-
ging krijgt. Er is geen weerstand tegen, inte-
gendeel: de zorgsector smacht ernaar. Maar 
Lee geeft ook aan dat er geen toveroplossingen 
bestaan. Lee is geen change manager. Hij kan 
heel goed het einddoel oproepen. Maar hoe 
begin je daar nu concreet aan? Welke stappen 
moet je zetten?"

Vertel!

"Een goede eerste stap is om bij patiënten en 
medewerkers te luisteren naar wat er vandaag 
al goed loopt. Luister naar die verhalen, haal ze 
naar boven en deel ze. Ja, ik geloof in storytel-
ling. Laat de theorie achterwege en werk met de 
authentieke, kleine verhalen in je organisatie. 
Deel die ! Vaak raken die ondergesneeuwd door 
een kwaliteitsbeleid dat gericht is op proble-
men, processen en standaarden. Maar mooie, 
authentieke verhalen kunnen een veel grotere 
impact hebben."
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“Ik ben gepokt en gemazeld in de zie-
kenhuissector. Van nature ben ik uiterst 
nieuwsgierig. Wat er ook gebeurt, ik wil 
altijd begrijpen waarom. Voor artsen en 
verpleegkundigen is het waarschijnlijk 
een hele uitdaging om mij als patiënt te 
hebben. (lacht)

Als godsdienstwetenschapper en juriste 
heb ik eerst in de advocatuur en dan als 
assistent aan de KU Leuven gewerkt. Toen 
ik als juriste bij de Mucovereniging aan de 
slag kon, heb ik niet getwijfeld. Ik had er al 
eerder als vrijwilliger gewerkt. Ik geloof in 
krachtenbundeling: samen sterk. Daarom 
heb ik mij vanuit de Mucovereniging ook 
geëngageerd in het Vlaams Patiëntenplat-
form (VPP), waar ik bestuurslid ben. Zo 
ben ik vanuit het VPP ook medevoorzitter 
van het Observatorium voor de chronische 
ziekten in het RIZIV.

Sinds 1 maart 2018 werk ik als Patient 
Experience Officer (PXO) in het Jessa Zie-
kenhuis in Hasselt. Het ziekenhuis kiest 
al jaren voor een patiëntgerichte zorg, 
maar wilde nog een stap verder gaan.  
De functie van PXO zorgt voor een structu-
rele inbedding van de aandacht voor de er-

varing van patiënten. Het is mijn opdracht 
erover te waken dat patiëntgerichtheid niet 
bij mooie woorden blijft, maar de alfa en 
de omega wordt van elk verhaal. Samen 
willen we elk aspect van het patiëntencon-
tact uitmuntend maken. Daarvoor mag ik 
ziekenhuisbreed een strategie ontwikkelen 
met een positieve impact tot op het niveau 
van de individuele patiënt.

Kennis en ervaringen van patiënten cap-
teren en bekijken hoe we als ziekenhuis 
daaraan tegemoet kunnen komen; zó ver-
ankeren we patiëntenparticipatie in alle 
geledingen: in de individuele zorgrelatie, 
op het niveau van disciplines en centra, 
en op het niveau van het ziekenhuis als 
geheel. Patiëntenparticipatie is essentieel 
om de kwaliteit van de door ons geboden 
zorg te optimaliseren. 

Enorme goodwill
Het is te vroeg voor een evaluatie, maar 
twee dingen zijn mij al opgevallen. Ten 
eerste ben ik onder de indruk van de ont-
zettend grote goodwill bij iedereen in het 
ziekenhuis. Er zijn vandaag al bijzonder 
veel initiatieven om tegemoet te komen 

aan de noden en verwachtingen van de 
patiënten. Maar, ten tweede, ik mis daarin 
een lijn. Er is te veel versnippering. Ik ben 
een koele minnaar van eenheidsworst, 
maar het is niet de bedoeling dat patiënt-
gerichte zorg afhankelijk is van toeval 
of van het initiatief van een individuele 
mede werker. Een structurele inbedding 
over alle disciplines en geledingen heen 
is nodig. Elke patiënt moet kunnen re-
kenen op de hoogste kwaliteit van zorg 
en ervaring.

Waar ik over vijf jaar wil staan? Het zou 
mooi zijn als élke arts en medewerker 
de reflex ontwikkelt om telkens opnieuw 
de vraag aan de patiënt te stellen: be-
antwoordt wat ik doe aan uw noden en 
verwachtingen? Patiënten die dat willen, 
moeten actief kunnen meewerken aan hun 
zorg. De participatiegedachte ligt me nauw 
aan het hart. De patiënt is niet de part-
ner van het ziekenhuis, maar vice versa. 
Dat lijkt een nuance, maar het vergt een 
cultuurshift. Hoe mooi zou het zijn als het 
Jessa Ziekenhuis de patiënt kan beloven: 
bij ons kan je erop rekenen dat we er alles 
aan doen om jouw beste zorgpartner te 
zijn. Daar streef ik naar.”

Ulrike Pypos: "Hoe verankeren we patiëntenparticipatie in 
alle geledingen van de organisatie?"

ULRIKE PYPOPS  
IN JESSA ZIEKENHUIS

PATIENT EXPERIENCE OFFICER
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What Matters to You: 
11 projecten in de kijker

Therapiehond Zadro 
van wzc Sint-Lucia Turnhout

Op www.whatmatterstoyou.be en de Facebookpagina  
vind je een uitgebreider verslag, foto's en filmpjes.

Van 6 augustus tot 5 september stond 
Zadro, de therapiehond van wzc Sint-
Lucia in Turnhout, centraal. Elke week 
komt de chocoladebruine labrador langs. 
Zijn naam komt van Zalig DROmen. 

Zadro is een aanhankelijke hond en wil 
door iedereen gestreeld en geknuffeld 
worden. Daarom kwam zijn baasje Hilde, 
een van de begeleiders “wonen en leven” 
in het woonzorgcentrum, op het idee om 
hem in te zetten als therapiehond. 

en sommigen wandelen een stukje met 
hem mee. Ten slotte kan een therapiehond 
rust brengen in palliatieve situaties. Zijn 
aanwezigheid en warmte – vaak ligt Zadro 
op het bed naast de bewoner – brengen 
dan rust. 

Voor de bewoners is Zadro onmisbaar ge-
worden. Ze fleuren op als hij op bezoek 
komt. Hij is ondertussen de populairste 
bezoeker van wzc Sint-Lucia.

Op 6 juni 2018 nam Vlaanderen voor de tweede keer deel aan de internationale What 
Matters To You-dag. Meer dan 80 organisaties hebben één of meerdere initiatieven 
gemeld. Daaruit selecteerde Zorgnet-Icuro elf projecten. Elke zesde van de maand zetten 
we gedurende één maand één project in de kijker, en dat tot de volgende WMTY-dag op  
6 juni 2019. 

Dat levert heel wat voordelen op. Een be-
zoek van de hond kan bewoners uit hun 
isolement halen bijvoorbeeld. Hun leef-
wereld wordt immers alsmaar kleiner. 
Daarnaast verlaagt knuffelen de bloeddruk 
en de hartslag. En angst en stress vermin-
deren. Ook bij bewoners met dementie 
opent hij deuren die anders gesloten blij-
ven. Soms komen er herinneringen naar 
boven. Of beginnen mensen te vertellen. 
Verder kan Zadro mensen meer laten be-
wegen. Ze aaien hem, kammen zijn haar 
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Beleef de toekomst van  
de gezondheidszorg

HEALTH HOUSE IN LEUVEN

is dat bij het grote publiek en zelfs bij veel 
ingewijden nauwelijks bekend. Technopo-
lis heb ik indertijd opgericht om kinde-
ren warm te maken voor wetenschap en 
technologie. Vandaag gebeurt er gelukkig 
heel wat op dat gebied, denk maar aan 
alle STEM-initiatieven (Science Technology 
Engineering Maths). Maar er ontbrak nog 
iets: een platform om te tonen hoe goed 
onze wetenschappers en ingenieurs be-
zig zijn en hoe groot hun impact op de 
samen leving van de toekomst wordt. Af 
en toe verschijnt daarover eens een arti-
kel, maar voor de rest zie of hoor je daar-
rond weinig. Daarom zocht ik een gepaste 
formule. Gezondheid en geneeskunde 
leken me een mooi thema als vertrek-
punt. Het is een maatschappelijk bijzonder 
relevant onderwerp en veel topinstellingen 
ontwikkelen innovaties voor de gezond-
heidssector. Eenmaal dat vastlag, heb ik 
partners gezocht en gevonden: imec, KU 
Leuven en UZ Leuven, de stad Leuven en 
de Provincie Vlaams-Brabant. Later zijn 
daar nog andere partners bijgekomen. 
KBC, bijvoorbeeld, dat Health House wil 
gebruiken om gasten te ontvangen. Ook 
minister Jo Vandeurzen is ondertussen 
betrokken. Hij heeft ons gevraagd om in 
Health House ook een verhaal te brengen 
over het ziekenhuis van de toekomst.”

© Rob Stevens

© Health House © Health House

In maart 2018 opende in Leuven  
Health House, een demonstratiehub 
voor innovaties in de gezondheids-
sector. In Health House worden 
bezoekers ondergedompeld in de 
wereld van virtual reality, artificial 
medical intelligence en andere spits-
technologie die de toekomst van de 
gezondheidszorg danig zal verande-
ren. Initiatiefnemer en drijvende 
kracht is prof. Bart De Moor.

Met Health House is prof. Bart De Moor 
niet aan zijn proefstuk toe. Hij lag onder 
meer ook aan de basis van Technopolis, 
het Vlaams Instituut voor Biotechnologie 
en Vlaanderen in Actie, om maar enkele 
paradepaardjes te noemen. Als ingenieur 
is hij gebeten door technologie. Maar wat 
bracht hem ertoe om zich over de gezond-
heidszorg te buigen?

Prof. Bart De Moor: “Ik volg het we-
tenschapsbeleid en de technologische 
evoluties op de voet. Het fascineert me 
al jaren dat Vlaanderen met zijn univer-
siteiten, onder zoekscentra als imec en 
zijn ziekenhuizen top is. Onze weten-
schappers zijn van wereldniveau. Helaas 
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Maatschappelijk belang
“Health House toont het maatschappelij-
ke belang van technologische innovatie in 
een decor dat daarop is afgestemd: met 
3D-projecties, virtual reality, een virtu-
ele dissectietafel ... Het is een unieke 
plek waar bezoekers kennismaken met 
de aller nieuwste technieken. Alles ge-
beurt digitaal. Zo kunnen we perfect om 
14 uur een internationale delegatie van 
imec ontvangen en om 16 uur een van 
Gasthuisberg. Beide groepen kunnen 
een totaal andere ontvangst krijgen, in 
een andere setting. In enkele minuten 
tijd kunnen we alles aanpassen à la 
tête du client. Wie twee keer op bezoek 
komt, krijgt twee keer iets totaal anders 
te zien.”

Wie kan Health House bezoeken? Prof. 
Bart De Moor: “Wij richten ons voorlopig 
niet op het grote publiek, maar op pro-
fessionals. Imec ontvangt zowat dagelijks 
delegaties uit de hele wereld en kan als 
partner gebruikmaken van Health House. 
We krijgen ook veel vragen van bedrij-
ven of artsenverenigingen. Ook andere 
groepen, bijvoorbeeld uit ziekenhuizen, 
zijn van harte welkom. Alleen op reser-
vatie, welteverstaan. Onze capaciteit is 
voorlopig beperkt.”

“In de toekomst mikken we op een breder 
publiek. De plannen voor een Health House 
2.0 in het centrum van  Leuven krijgen stil-
aan vorm. Projectontwikkelaars en diverse 
partners zijn bezig om op de Hertogensite– 
de buurt van het Sint-Pieters ziekenhuis, 
de Kapucijnenvoer, de Brusselsestraat 
en de Minderbroedersstraat – een project 
van stadsvernieuwing te realiseren met 
onder meer plaats en aandacht voor ge-
zondheidszorg in al haar facetten. Health 
House 2.0 zal daarvan deel uitmaken.”

Botsen op inertie
“Een van de grote uitdagingen is om de 
snelle evoluties op de voet te volgen.  
De wereld van de technologie staat geen 
seconde stil. Ook artsen ondervinden dat 
vandaag al. Ze happen naar adem, over-
weldigd als ze zijn door de reusachtige 
hoeveelheid medische data die ze plots ter 
beschikking krijgen om hun diagnose op 
te baseren. Maar ook de gewone burger 
en de patiënt moeten mee in die evoluties. 
Preventie wordt een belangrijk thema, 
met grote technologische mogelijkheden.  
Hoe gaan we onszelf daarin begeleiden? 
Hoe kunnen we ons eigen dossier behe-
ren? Ook de overheid worstelt met de ver-
anderingen die de gezondheidszorg dwingt 

© Health House © Health House

te zoeken naar andere businessmodellen. 
Het is een van de taken van Health House 
om mensen te leren omgaan met die ge-
weldige technologische dynamiek.”

“Die dynamiek en de ongelooflijke mo-
gelijkheden dreigen in ons land wel te 
botsen op ons inert systeem. Meer dan in 
andere landen is ons systeem van sociale 
zekerheid na de Tweede Wereldoorlog 
ook ideologisch gekleurd. Begrijp me niet 
verkeerd: ik pleit niet voor een liberali-
sering. Maar we zullen drempels die de 
technologische vooruitgang tegenhouden, 
weg moeten werken. We evolueren in snel 
tempo naar een totaal nieuw kader. De be-
handeling van een patiënt zal letterlijk op 
het lijf zijn geschreven. Iemand met kan-
ker en diabetes zal een gepersonaliseerde 
therapie krijgen. Gentechnologie zal ons 
toelaten om preventief in te grijpen. Dat 
zal de kostenstructuur van onze gezond-
heidszorg grondig veranderen. Alle aspec-
ten van ons systeem moeten daarop zijn 
afgestemd. Men spreekt weleens van de  
4 + 3 P’s: preventie, predictie, participatie 
en personalised als kenmerken + patiën-
ten, professionals en policy makers als 
actoren. Elk zal zijn rol moeten spelen.”

Meer informatie: www.health-house.be
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Met schaarse middelen toch optimaal 
beantwoorden aan de toenemende zorg-
vraag, zonder dat het zorgpersoneel eron-
derdoor gaat: hoe doe je dat? Flexibiliteit 
kan alvast helpen, stellen prof. Brecht 
Cardoen, prof. Paul Gemmel en onder-
zoekster Lies Schoonaert, mede-auteurs 
van het MINOZ-rapport Flexibel werken in 
ziekenhuizen.

“De vraag naar een studie over flexibel 
werken, komt van de MINOZ-ziekenhui-
zen zelf”, licht prof. Brecht Cardoen toe. 
“De ziekenhuizen ervaren dat als een van 
de prangende actuele vragen. De noden 
en de verwachtingen van patiënten ne-
men toe, maar tegelijk staat het welzijn 
van het zorgpersoneel onder spanning.  
De kortere verblijfsduur betekent een gro-
tere turnover, technologische en andere 
evoluties slorpen heel wat energie op, de 
accreditatie brengt druk met zich mee en 
tegelijk veroudert het personeel door de 
vergrijzing. Die toegenomen druk leidt 
tot burn-outs, medicatiefouten ... Flexi-
biliteit kan helpen om kwaliteitsvolle zorg 
te blijven leveren met beperkte middelen. 
Enerzijds kan het personeel soepel wor-
den ingezet om beter te beantwoorden 
aan de zorgvraag, anderzijds is flexibiliteit 
ook een middel om de work-life balance 
van de werknemer te verbeteren.”

Twee perspectieven
“Er zijn  twee perspectieven om naar flexi-
biliteit te kijken: het operationele per-
spectief van het ziekenhuis en de hr-focus 
vanuit de individuele medewerker. Kijken 
we naar het operationele, dan hebben 
we twee grote knoppen: we kunnen de 
vraag beïnvloeden (bijvoorbeeld door een 
betere planning) en we kunnen het per-
soneel anders inzetten (bijvoorbeeld met 
een mobiele equipe of een flexteam). Er 
zijn dus wel mogelijkheden, al botsen we 
vaak op wettelijke beperkingen. Het UZ 
Brussel heeft in overleg met de vakbon-
den een 12-urenshift ingevoerd, maar in 
Vlaanderen ligt dat moeilijker. Kijken we 
vanuit hr-perspectief, dan hebben we het 

FLEXIBEL WERKEN IN ZIEKENHUIZEN

Over werklast, draagkracht  
en verander cultuur

Wat is MINOZ?
MINOZ (Management, Integratie, Navor-
sing en Opleiding in Ziekenhuizen) is een 
van de onderzoeksnetwerken van Vlerick 
Business School. Het centrum richt zich 
op (operationeel) management in en voor 
ziekenhuizen. Centraal in het onderzoeks-
programma staat een thema dat over een 
termijn van anderhalf jaar wordt uitge-
diept, samen met Vlerick-onderzoekers 
en de leden van het netwerk (ziekenhuizen 
en bedrijfsleden).

Het witboek Flexibel werken in zieken-
huizen: OM en HRM perspectief kwam tot 
stand in samenwerking met de leden-zie-
kenhuizen die in 2017 deel uitmaakten van 
het MINOZ-onderzoeksnetwerk: AZ Alma, 
Jan Yperman Ziekenhuis, AZ Sint-Maria 
Halle, Jessa Ziekenhuis, AZ Sint-Lucas 
Gent, AZ Sint-Maarten, Algemeen Stede-
lijk Ziekenhuis Aalst, AZ Maria Middelares 
en AZ Nikolaas. Daarnaast leverde ook 
UZ Brussel een actieve bijdrage. Zorg-
net-Icuro fungeerde als klankbord voor 
het wettelijke en financiële kader.

over handvatten als zelfroostering, een 
betere verloning, groeimogelijkheden …: 
allemaal dingen die een impact hebben 
op de draagkracht en het welbevinden 
van de medewerkers.”

“Waar het op neerkomt, is het vinden 
van een goede balans tussen werklast 
en draagkracht. De werklast is objectief 
vast te stellen, maar de draagkracht is 
iets individueels. De ene medewerker kan 
beter met stress of veranderingen om 
dan de andere. Werkdruk is daarom iets 
subjectiefs, het is wat een medewerker 
aanvoelt. In een goede balans komen het 
operationele perspectief en het hr-per-
spectief samen.”

Cultuur en verandering
“Maar er is nog een derde aspect: de 
cultuur van de organisatie”, zegt Lies 
Schoonaert. “Met ‘technische’ aanpas-
singen alleen kom je er niet. Change 
management is evenzeer belangrijk. Een 
aantal ziekenhuizen heeft bijvoorbeeld 
zelfroostering ingevoerd; sommige met 
succes, andere zonder. Hoe komt dat? 
Dat heeft met cultuur en veranderings-
management te maken. Zelfs binnen één 
ziekenhuis zien we vaak grote verschillen 
tussen diensten. Leadership en motiva-
tie spelen een belangrijke rol. Motivatie 
steunt op drie pijlers: autonomie, mees-
terschap en een hoger doel. Als die drie 
elementen goed zitten, is er doorgaans 
een stevige basis voor veranderingen en 
dus ook om flexibel werken in te voeren. 
Verder is het nodig om gepercipieerde rust 
te creëren. Medewerkers mogen niet het 
gevoel krijgen dat de dingen voortdurend 
veranderen. Na een veranderingspro-
ces moeten medewerkers een periode 
van rust ervaren, zodat ze daarna klaar 
zijn voor een nieuwe verandering. In de 
praktijk volgen de veranderingen elkaar 
in snel tempo op, met vaak zelfs meer-
dere veranderingen tegelijk. Daarom ook 
spreken we over ‘gepercipieerde’ rust: het 
gaat over het subjectieve gevoel. Essen-
tieel daarvoor is goede communicatie. 

Leidinggevenden moeten hun mensen 
mee krijgen en de organisatie moet daar-
voor het kader bieden. De organisatie kan 
bijvoorbeeld helpen door een aangename 
sfeer te creëren, door te luisteren naar de 
medewerkers, door meer autonomie te 
geven en door medewerkers te betrekken 
bij projecten en veranderingen. Een dui-
delijke missie helpt ook om medewerkers 
het gemeenschappelijke doel – betere 
zorg voor de patiënten – voor ogen te 
houden. Ziekenhuizen zijn zich daarvan 
meer en meer bewust. Leadership heb je 
niet alleen aan de top van het ziekenhuis 
nodig, maar doorheen de hele organisatie: 
bij de artsen, de hoofdverpleegkundigen, 
de diensthoofden …”
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“Het bewustzijn daarrond groeit, maar 
veel ziekenhuizen zijn nog altijd hiër-
archisch georganiseerd. Veel wordt nog 
top-down beslist. Gelukkig groeit het aan-
tal initiatieven om de medewerkers beter 
te betrekken. Dat helpt om het perspectief 
van de werknemers mee te nemen in je 
beleid. Dat loont. Studies tonen bijvoor-
beeld overtuigend aan dat goed leider-
schap een positieve impact heeft op het 
ziekteverzuim.”

Werk aan de winkel
“De ziekenhuisnetwerken zorgen voor een 
nieuwe context, zowel voor het strategi-
sche als het operationele beleid”, zegt 

prof. Cardoen. “Als we flexibiliteit bekij-
ken, bots je bijvoorbeeld op de vraag: hoe 
kan ik een medewerker van ziekenhuis 
A iets laten doen in ziekenhuis B? Dat is 
niet eenvoudig. Wie is op dat moment de 
leidinggevende? Hoe zit het met de ver-
loning? En met de verantwoordelijkheid? 
Welk uurrooster geldt? Het is een uitda-
ging om dat soort praktische vragen én de 
wetgeving daarover helder te krijgen. Dat 
moet op korte termijn gebeuren, anders 
komen de ziekenhuisnetwerken niet van 
de grond. Hoe vlugger er oplossingen ko-
men, hoe beter. Achter de schermen wordt 
daaraan gelukkig al gewerkt.”

Prof. Brecht Cardoen en Lies Schoonaert: “Een aantal ziekenhuizen heeft  
bijvoorbeeld zelfroostering ingevoerd; sommige met succes, andere zonder.  
Dat heeft met cultuur en veranderingsmanagement te maken.”

Operationele  
flexibiliteit en  

werkbaar werk
Vanuit operationeel perspectief zijn er 
verschillende manieren om in te spelen 
op de variabiliteit van de zorgvraag:
• flexibele personeelsinzet
• flexibele taakindeling
• flexibele personeelsplanning
• flexibele locatie
• inherente flexibiliteit

Vanuit hr-perspectief is flexibel werken 
een manier om medewerkers duur-
zaam tewerk te stellen door in te zetten 
op werkbaar werk en een aangename 
werkomgeving. Het witboek behandelt 
verschillende vormen van flexibiliteit die 
daartoe bijdragen:
• flexibele vaardigheden
• flexibele verloning en vakantierege-

lingen
• functionele flexibiliteit 
• flexibele werkarrangementen

Meer toelichting en praktische voorbeelden 
in Schoonaert L., Gemmel P. en Cardoen 
C. 2018. Flexibel werken in het ziekenhuis: 
OM en HRM perspectief. Vlerick Business 
School, HMC Onderzoeksrapport. Je kan 
het witboek gratis downloaden via www.
vlerick.com/nl/research-and-faculty/know-
ledge-items/knowledge/hoe-wordt-flexibel-
werken-in-ziekenhuizen-een-succes.
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“Ik ben David Bruyninckx, 35 jaar en ik ge-
loof enorm in sport en beweging.” En zo is 
toon van ons gesprek met de projectmede-
werker van Geestig gezond sporten me-
teen gezet. Jongeren met psychische 
kwetsbaarheden vinden moeizaam de 
weg naar een sportclub. Ze zijn bang dat 
ze bekeken of beoordeeld worden. Ze vre-
zen prestatiedruk. Of ze willen niet alleen 
gaan. Geestig gezond sporten doorbreekt 
taboes rond psychische kwetsbaarheden 
en roept sportclubs op om aandacht te 
hebben voor de problematiek. 

“Eén op drie jongeren heeft het psychisch 
moeilijk. Dat beseffen sportclubmedewer-
kers niet. ‘Bij ons is dat niet het geval’, zeg-
gen ze dan. Natuurlijk wel. Maar je ziet dat 
niet aan de jongeren”, steekt David Bruy-
ninckx van wal. Hij werkt al elf jaar met 
jongeren met gedragsproblemen, waarvan 
acht jaar op de forensische afdeling van het 
UPC KU Leuven. Dat combineert hij met 
een halftijdse job als projectmedewerker bij 
CGG PassAnt. “In het ziekenhuis koppelde 
ik al sport met de therapie die ik gaf. Je 
wil jongeren terug in de maatschappij in-
tegreren. Via de school, de jeugdbeweging 
… loopt dat moeilijk. Beweging is wel een 
manier om hen mee te krijgen. Maar de 
drempels zijn hoog. Ik ging vaak lopen met 
een van de jongeren. Hij was bang om naar 
een atletiekclub te gaan. Op een bepaald 
moment voelt hij zich sterker en stappen 
we samen naar de club. De trainer had 
nood aan ondersteuning, omdat hij wist dat 
de jongen hier opgenomen was. Daar sta je 
dan. Ik heb op hem ingepraat, we hebben 
afgesproken dat we samen de begeleiding 
gingen opnemen. En uiteindelijk liep dat 
fantastisch.Als nu een jongere atletiek wil 
doen, is hij meer dan welkom.” 

“In 2016 startte CGG PassAnt in samen-
werking met G-sport Vlaanderen, Paran-
tee-Psylos en Sporta – en naar aanleiding 
van Rode Neuzen Dag – met het project 
Geestig gezond sporten. Het krijgt finan-
ciële ondersteuning van de Koning Bou-
dewijnstichting. Vanuit mijn job en het feit 

GEESTIG GEZOND SPORTEN 

Inclusief sportaanbod  
voor kinderen en jongeren  

met psychische kwetsbaarheden

dat ik zelf een fervent sporter ben, was dat 
een match.”

“We hebben twee vragen onderzocht. Wat 
houdt jongeren tegen om te sporten? En 
waar liggen de drempels bij de sportclubs? 
Uit de gesprekken met de jongeren leer-

David Bruyninckx: “Zeg nooit tegen een kind dat hij iets 
niet kan. Zeg dat hij het nog niet kan.”

den we dat ze ooit een sport geprobeerd 
hebben, maar slechts weinigen jongeren 
met een psychische kwetsbaarheid nu nog 
steeds sport. De rest haakt af, dat is heel 
veel. Een voorbeeld. In een voetbalploeg 
moeten twee jongeren elk de achterste 
helft van het veld ‘bewaken’. Een van hen 
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“Jongeren met psychische 
kwetsbaarheden willen gewoon 
sporten, net zoals hun leeftijds-
genoten. Ze willen aanvaard 
worden en plezier maken.”

heeft autisme, de andere kwam regelmatig 
op ‘zijn’ deel en dat veroorzaakte strubbe-
ling, want hij had geleerd om ‘zijn’ linkse 
gedeelte te bewaken. In plaats van die jon-
gen van het veld te halen, praat je dat uit.” 

“Ik heb per provincie en per discipline ver-
schillende clubs gecontacteerd om samen 
te zitten. Daarbij kwamen een aantal bar-
rières bovendrijven. Vaak hebben zij een 
tekort aan geld, mensen, infrastructuur en 
opleiding. Het gaat vooral om vrijwilligers, 
en zij zijn in de eerste plaats bezig met het 
aanleren van een sport. Ik merk dat sport-
clubs zich onzeker voelen. Hoe moeten ze 
met psychisch kwetsbare jongeren om-
gaan? Wat bij een crisismoment? Of agres-
sie? Bovendien zijn sportclubmedewerkers 
vrijwilligers, we mogen/kunnen verwachten 
dat ze professionele zorg bieden. Maar dat 
is niet aan de orde, die jongens en meis-
jes willen gewoon sporten, net zoals hun 
leeftijdgenoten. Ze willen aanvaard worden 
en plezier maken. Het enige dat ze nodig is 
hebben, is één iemand die weet wie ze zijn 
en hoe ze zich voelen. En als ze iets nodig 
hebben, kunnen ze bij die persoon terecht. 
Anderen hoeven dat niet te weten. Geestig 
gezond sporten wil de sportclubs onder-
steunen, en handvatten en tools aanreiken. 
Moet die vertrouwenspersoon een trainer 
zijn? Nee. In een sportclub in Genk is dat 
de oma die de frieten bakt. Zij kent alle 
kinderen, en alle kinderen kennen haar. Het 
is zo stresserend om voor de eerste keer 
naar een sportclub te gaan. Voor ons ook. 
Je kent niemand. Maar wij gaan ervan uit 
dat we dat kunnen. Maar wat als je al jaren 
aan jezelf twijfelt, en je niet goed voelt in 
de maatschappij? Dan is zo’n vertrouwens-
persoon cruciaal. En zo zijn we al meteen 
bij het vierde punt van het charter beland: 
Ook wij sporten geestig gezond.” 

Charter met vijf pijlers
“We hebben een charter opgesteld. Door 
dat als sportclub, federatie, organisatie of 
individu te ondertekenen, geef je aan dat 
het voor jou belangrijk is om alle kinderen 

en jongeren gelijkwaardig te behandelen 
ondanks hun achtergrond of psychische 
bagage. Het charter berust op vijf pijlers: 

 – iedere sporter mag zich op zijn eigen 
ritme ontwikkelen

 – een warm onthaal aanbieden aan psy-
chisch kwetsbare sporters

 – de sportclub als veilige plek voor ieder-
een

 – een gemakkelijk bereikbare vertrou-
wenspersoon

 – de trainer heeft begrip voor de noden 
van alle spelers.”

“Het is zo essentieel om iedereen op zijn 
eigen tempo te laten groeien. Een kind van 
zes jaar kan groot of net nog klein zijn. Kijk 
maar naar het verschil tussen iemand die 
in januari of in december geboren is. Talent 
zal wel bovendrijven. Zeg nooit tegen een 
kind dat hij iets niet kan, zeg dat hij het nog 
niet kan. Dat woordje ‘nog’ is zo cruciaal. 
Je zegt: je gaat dat kunnen, maar je moet 
nog een beetje oefenen, en ik ga je helpen.” 

“Voor mij zijn ‘een veilige plek’ en ‘een 
warm welkom’ met elkaar verbonden. In 
een sportclub moet je je goed voelen. Dat 
lijkt evident, maar dat is niet altijd zo. Spor-
ten staat gelijk aan ontspannen, terwijl de 
focus vaak op presteren ligt. Een veilige 
plek betekent dat je fouten mag maken. 
Ik heb genoeg voorbeelden gehoord van 
kinderen die meteen van het veld gehaald 
worden als ze de volleybal tegen het net 
slaan. Een warm welkom kan je gemakke-
lijk realiseren. Als in september de nieuwe 
leden starten, zorg dan voor een buddy die 
hen verwelkomt, en die hen zegt waar de 
kleedkamers zijn bijvoorbeeld.”

“Over de vertrouwenspersoon heb ik al 
gesproken. Het laatste punt uit het char-
ter tenslotte gaat over de begeleiding en 
ondersteuning van trainers in de specifie-
ke aanpak van sporters met psychische 
kwetsbaarheden. Ikzelf sport graag en kan 
goed met kinderen overweg, maar de eer-
ste keer dat ik voor een groep van vijftien 

pagadders stond, heb ik afgezien. Coachen 
is niet eenvoudig. Daarom hebben we een 
boekje voor de sportclubs gemaakt, met 
allerlei tips en praktijkvoorbeelden. Een 
daarvan: als iemand na de training rond 
de coach blijft hangen, dan betekent dat 
iets. Stuur hem/haar dan niet weg, maar 
vraag wat er aan de hand is.” 

Mensen verbinden
“Het charter is een intentieverklaring, en 
wil sportclubs doen nadenken. Het maakt 
niet uit welke jongeren tot die één op drie 
psychisch kwetsbaren behoren, wees voor-
al alert voor psychische kwetsbaarheden. 
Het is net niet de bedoeling om hen anders 
te behandelen, zij willen gewoon meedoen. 
Het toeleiden van jongeren naar sportclubs 
moet in de eerste plaats door de clubs zelf 
gebeuren, maar in het algemeen vind ik 
wel dat we meer moeten investeren in de 
ondersteuning van jongeren. Zeg niet zo-
maar ‘ga naar de club’. Omdat het charter 
ook ‘hier is een plek voor jou’ zegt, kunnen 
jongeren het gebruiken om een geschikte 
sportclub te zoeken.”

“Mensen samenbrengen, daarin schuilt 
voor mij de kracht van sport. Ook psychi-
ater Dirk De Wachter heeft het charter 
onder tekend. Hij is niet sportief, maar ge-
looft in de verbinding van sport. Bewegen 
houdt ons gezond. Maar naast het fysieke 
vlak speelt ook het psychische, sociale 
en maatschappelijke. Volgens mij moe-
ten sportclubs vooral op dat psychische 
en sociale inzetten. Niet iedereen moet 
topsporter worden. Maak plezier. Ontspan. 
We hoeven niet allemaal de grote ster zijn, 
maar we kunnen wel allemaal stralen.” 

“Naast het promoten en verdelen van het 
charter wil Geestig gezond sporten ook 
sensibiliseren, vorming ontwikkelen en een 
contactpunt organiseren. Via dat meldpunt 
krijgen we veel vragen van sportclubs, jon-
geren, bestuurders en ouders.”  

“Het project stopt op 1 oktober 2018, maar 
ik hoop dat een van de partners het verder 
kan opnemen in zijn werking. We hebben 
een mentaliteitswijziging bereikt. De jon-
gen waarover ik in het begin sprak, sport 
nog steeds. En hij kreeg onlangs spikes 
van de club omdat hij ze niet kon betalen. 
Fier dat hij is. Al 1.189 personen en clubs 
hebben het charter ondertekend. Bijna elke 
federatie is vertegenwoordigd, en we zitten 
aan zo’n 700 sportclubs. Ook individuen 
kunnen het charter tekenen, minister van 
Sport Philippe Muyters is één van hen.”

Op www.geestiggezondsporten.be vind je 
heel wat filmpjes met mooie voorbeelden. 
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Patiënten zo dicht mogelijk bij hun eigen 
thuiscontext helpen en residentiële op-
names zo beperkt en zo kort mogelijk 
houden. Dat is in een notendop waar de 
vermaatschappelijking van de geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ) op aanstuurt. De 
mobiele teams hebben hun plek in de 
GGZ-netwerken ondertussen veroverd. 
Maar het aanbod dagbehandeling blijft 
vaak nog wat onderbelicht. Toch spe-
len ook de dagcentra een cruciale rol in 
de vermaatschappelijking. Al botsen ze 
daarbij wel op rigide wettelijke kaders. 
Wij staken ons licht op bij drie dagcentra 
in Sint-Niklaas, elk met hun eigen in-
valshoek en aanpak: Moderato en Largo 
van PC Hiëronymus en Dagziekenhuis 
Beveren van APZ Sint-Lucia.

Deeltijdbehandeling, dagziekenhuis of 
dagcentrum: het is een zorgvorm in vol-
le ontwikkeling. Bedden worden afge-
bouwd in de psychiatrie en veel aandacht 
gaat naar de mobiele teams die mensen 

Psychiatrische  
dagbehandeling

in hun thuiscontext helpen. De moge-
lijkheden van deeltijdbehandeling zijn 
minder bekend. Nochtans heeft ook die 
zorgvorm als schakel in het globale aan-
bod specifieke troeven. De ‘Contactgroep 
Psychiatrische Deeltijdbehandeling’ van 
Zorgnet-Icuro werkte daarom aan een 
gezamenlijke visietekst. Daarin pleiten 
de dagcentra vooral voor meer flexibiliteit 
in het wetgevend kader en een ruimere 
bekendheid van de mogelijkheden bij ver-
wijzers en patiënten.

Bram Van Hoyweghen, Marnix Mys en Bea 
Fouquaert maken deel uit van de contact-
groep die de visietekst maakte. Wij gin-
gen even bij hen aankloppen en maakten 
meteen ook kennis met de grote diver-
siteit onder de dagcentra. Dagcentrum 
Moderato en Largo zijn beide verbonden 
met het PC Sint-Hiëronymus, maar terwijl 
Moderato integraal deel uitmaakt van het 
ziekenhuis, staat Largo deels erbuiten. 
Het Dagziekenhuis Beveren staat zelfs 

helemaal los van het moederziekenhuis 
APZ Sint-Lucia. Alle drie de dagcentra 
hebben hun eigen verhaal.

Moderato
“Dagcentrum Moderato maakt deel uit van 
het ruimere zorgprogramma Verslaving 
en Persoonlijkheidsstoornissen”, zegt 
hoofdverpleegkundige Bram Van Hoy-
weghen. “Sommige patiënten worden 
rechtstreeks naar hier verwezen, voor 
anderen is het een onderdeel van een lan-
ger traject, bijvoorbeeld na een opname in 
de residentiële afdeling Da Capo. De cliënt 
krijgt trouwens inspraak. Voor sommige 
mensen is een opname geen optie, omdat 
er kinderen zijn, voor het werk of gewoon 
omdat ze dat niet zien zitten. Er hoeft dus 
niet altijd een residentiële opname aan 
de dagbehandeling vooraf te gaan. Een 
geheel vrije keuze is dat natuurlijk niet: 
afhankelijk van de ernst van de situatie 
zijn de opties beperkt.”

Marnix Mys: “De nieuwe 
aanpak vergt een flexibele 
inzet van mensen en 
middelen en een intensief 
overleg. Vandaag botsen 
we daarbij op het 
wettelijk kader.”

CRUCIALE SCHAKEL IN GGZ-NETWERKEN
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“Belangrijk in ons aanbod is de hoge con-
tinuïteit over het hele zorgprogramma. 
Het therapeutisch programma, gebaseerd 
op de dialectische gedragstherapie, is 
hetzelfde. Ook de artsen zijn dezelfde in 
Moderato en Da Capo. De psychologen, 
de ergotherapeuten… iedereen zit op één 
lijn. Die continuïteit vormt de kracht van 
ons aanbod.” 

“Het programma in het dagcentrum loopt 
doorgaans over vier dagen, telkens van 
8.30 uur tot 15.30 uur. Zeven uur per dag 
is een wettelijke vereiste. En daar botsen 
we op de realiteit en op de echte noden 
van de mensen. We hebben meer flexibi-
liteit nodig. Aan het einde van een traject 
is het goed om geleidelijk af te bouwen, in 
plaats van bruusk te stoppen. Maar voor de 
letter van de wet mag dat niet. Daarnaast 
zijn niet alle mensen gebaat bij hetzelfde 
programma. Beter zou zijn als we bepaal-
de trainingen als aparte modules konden 
aanbieden. Meer differentiatie dus, op 

maat van de cliënt en voor uiteenlopende 
doelgroepen. Mensen die minder zorg no-
dig hebben, moeten toch niet per se vier 
dagen per week zeven uur per dag komen.”

“Daarnaast streven we naar een betere 
bekendheid van de mogelijkheden van het 
dagcentrum. Huisartsen, psychologen, 
centra geestelijke gezondheidszorg (CGG) 
en andere verwijzers denken nog te snel 
aan een residentiële opname als enige 
optie. Maar vandaag bestaat er een grote 
diversiteit aan mogelijkheden en kunnen 
we meer op maat van de context en de 
noden en de wensen van de cliënt werken. 
Zo zouden wij de CGG kunnen ontlasten, 
zodat de wachtlijsten verdwijnen. Zeker 
als we meer flexibiliteit krijgen, zijn de 
mogelijkheden groot. Onbekend is onbe-
mind. Daar willen we iets aan veranderen.”

Largo
“Largo is een dagcentrum voor herstelge-

Bea Fouquaert: “De klein-
schaligheid van ons dag-
centrum maakt het niet 
alleen laagdrempeliger 
voor patiënten, maar komt 
ook de werking ten goede.”

richte zorg. Onze doelgroep zijn mensen 
met een psychosegevoeligheid en mensen 
met een ernstige psychiatrische aandoe-
ning (EPA)”, vertelt diensthoofd Marnix 
Mys. “Specifiek aan onze aanpak is dat 
we uitsluitend individuele therapie geven, 
geen groepstherapie. We tellen een 45-tal 
patiënten, elk met hun eigen programma 
op maat. De problematieken gaan rui-
mer dan geestelijke gezondheid. Mensen 
met een ernstige, langdurige aandoening 
worstelen met veel verlieservaringen: ze 
zijn hun werk kwijt, hun vriendenkring 
krimpt, ze hebben financiële problemen, 
ze moeten op zoek naar huisvestiging… 
Daarom werken we nauw samen met 
partners zoals de mobiele teams of de 
reguliere thuishulp. 

De combinatie dagcentrum en mobiel 
team geeft goede resultaten. Er is een 
duidelijke afbakening, maar we overleg-
gen continu met elkaar en met andere 
instanties binnen en buiten de zorg. Uit 



die samenwerking ontstaan ook nieuwe 
initiatieven. Zo hebben we met enkele 
partners BOTS opgestart: een plek waar 
mensen met een psychosegevoeligheid 
laagdrempelig kunnen binnenstappen, 
zowel voor therapie als voor recreatie-
ve activiteiten. BOTS is gehuisvest in 
een pand op een halve kilometer van 
het ziekenhuis, in een interieurwinkel. 
Die context maakt een enorm verschil. 
Er ontstaan meer en meer tussenvor-
men. Een patiënt van het dagcentrum 
die toch even wat meer ondersteuning 
nodig heeft, kan tijdelijk even opgeno-
men worden. Die continuïteit proberen 
we vorm te geven met partners binnen 
en buiten het ziekenhuis.”

“Die nieuwe aanpak vergt een flexibele 
inzet van mensen en middelen en een 
intensief overleg. Vandaag botsen we 
daarbij op het wettelijk kader. Largo heeft 
een erkenning voor 25 ‘stoelen’. In prin-
cipe zouden we dus 25 patiënten moeten 
helpen die elk vier of vijf dagen per week 
zeven uur per dag komen. Maar zo gaat 
het niet in de realiteit. Mensen met een 
psychose zijn gevoelig voor prikkels; 
sommigen hebben er baat bij om niet tij-
dens de drukke spits naar hier te komen. 
Daarnaast moeten wij onze maatschap-
pelijke opdracht kunnen waarmaken. Het 
is goed als patiënten tijd doorbrengen 

met hun gezin, vrijwilligerswerk doen 
of sociale contacten en vaardigheden 
ontwikkelen in een of andere werkvorm.”

“Wij gaan hier in de praktijk flexibel mee 
om, maar we botsen ook op onze grenzen. 
Omdat we maar erkend zijn voor 25 stoe-
len, is onze bestaffing daarop aangepast. 
In de praktijk helpen we echter continu  
40 à 45 mensen in plaats van 25. Dat is 
voor iedereen beter maar de bestaffing 
is er niet op voorzien. Werken als hulp-
verlener in een dagcentrum vergt veel 
flexibiliteit en creativiteit, maar we kunnen 
het verschil maken voor de patiënt.”

Dagziekenhuis Beveren
Het dagziekenhuis Beveren is verbon-
den met APZ Sint-Lucia en in associatie 
met AZ Nikolaas maar bevindt zich in 
een pand op ongeveer twaalf km van 
het ziekenhuis. “Dat is een bewuste 
keuze”, zegt hoofdverpleegkundige Bea 
Fouquaert. “In de regio Sint-Niklaas – 
Dendermonde is er een vrij groot aan-
bod GGZ, maar Beveren was een blinde 
vlek. Voor dagbehandeling zijn nabijheid 
en bereikbaarheid grote troeven. Het is 
niet toevallig dat we vlakbij het station 
liggen. Bovendien maakt de afstand tot 
het psychiatrisch ziekenhuis dit centrum 
heel laagdrempelig. We merken dat 

ook: familie, kinderen en zelfs mensen 
uit de buurt aarzelen niet om hier even 
binnen te lopen. Alleen als een patiënt 
plots een crisis doormaakt, speelt de 
afstand tot het ziekenhuis ons parten. 
Maar dat nadeel weegt niet op tegen de 
vele voordelen. Dat we hier geen ‘bedden’ 
ter beschikking hebben, dwingt ons om 
creatiever voor de dag te komen.”

“Wij werken herstelgericht. We probe-
ren inzicht te krijgen in de sterktes en 
de zwaktes op diverse levensdomeinen 
en elke week streven we naar kleine, 
gerichte doelstellingen die de patiënt 
stapje voor stapje meer vooruitzicht bie-
den. Ons aanbod bestaat uit drie grote 
luiken: de structuurgroep biedt mensen 
structuur; de procesgroep gaat aan de 
slag met mensen die in crisis verkeren; 
de veranderingsgerichte groep focust op 
groeiprocessen. In die groepen werken 
we niet met vaste programma’s van zes 
maanden, maar helemaal op maat van 
elke cliënt. Doorgaans starten we met 
een programma van vijf dagen per week, 
maar we bouwen geleidelijk af tot twee 
of uiteindelijk maar één dag per week. 
Door dat maatwerk slagen we erin om 
geen wachtlijsten te hebben. Wie zich aan-
biedt, kunnen we binnen de twee weken 
perspectief geven.”

“De kleinschaligheid van ons dagcentrum 
maakt het niet alleen laagdrempeliger 
voor patiënten, maar komt ook de werking 
ten goede. Interdisciplinaire samenwer-
king en transparantie zijn hier evident. 
Door de rigide wetgeving ligt de werkdruk 
wel hoog. We hebben een bestaffing voor 
30 cliënten, maar dankzij ons maatwerk 
kunnen we veel meer mensen helpen. 
Dat weegt wel op de organisatie, want we 
hebben hier bijvoorbeeld ook ons eigen 
opnamebeleid, los van het ziekenhuis. Die 
autonomie geeft ons meer mogelijkheden 
en zorgt ook voor meer voldoening, maar 
het is hard werken.”

“Ondertussen hebben we aan onze bekend-
heid gewerkt. We hebben met verwijzers 
gepraat en een opendeurdag georgani-
seerd voor verenigingen en de buurt. Dat 
heeft geholpen. Vroeger kwam 80% van 
de patiënten hier op doorverwijzing vanuit 
het ziekenhuis of een andere organisatie, 
slechts 20% rechtstreeks. Vandaag komt 
70% rechtstreeks naar het dagcentrum. We 
hebben onszelf op de kaart gezet. We staan 
veel dichter bij de eerste lijn nu, maar we 
krijgen ook verwijzingen vanuit verschil-
lende PAAZ-diensten. De samenwerking 
met alle partners verloopt heel collegiaal.”

Bram Van Hoyweghen: 
“Vandaag bestaat er 
een grote diversiteit aan 
mogelijkheden en kunnen we 
meer werken op maat van 
de context, en de noden en 
wensen van de cliënt.” 
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Van 6 september tot 5 oktober zetten 
we het initiatief van Thuiszorgcentrum 
Socialistische Mutualiteit Brabant in de 
bloemetjes. 

Samen met de cursisten van de opleiding 
polyvalent verzorgende/zorgkundige in 
Aarschot ontving het Thuiszorgcentrum 
cliënten met hun mantelzorger of verzor-
gende voor een gezellige namiddag met 
pannenkoeken, tombola, handmassages, 
kaartspellen en muziek uit de oude doos.

Sabine Lösken, coördinator van het 
Thuiszorgcentrum, licht toe. “Vorig jaar 
hebben we voor de eerste keer deel-
genomen aan What Matters to You. Toen 
stelden onze zorgverleners hun cliënten 
de vraag: “Is er nog iets dat ik je niet 
gevraagd heb, maar dat je me wil ver-
tellen?”. Ze schreven alle verhalen op 

Een gezellige namiddag met Thuiszorgcentrum  
Socialistische Mutualiteit Brabant

en brachten verschillende wensen in 
vervulling. Dit jaar zijn we gestart vanuit 
onze opleiding polyvalent verzorgende/
zorgkundige. Warme zorg is enorm be-
langrijk. Dat willen we aan onze studen-
ten in opleiding meegeven zodat ook zij 
later die boodschap kunnen uitdragen in 
het werkveld.”

Zorgvrager en mantelzorger 
‘vertroetelen’
“Tijdens een brainstorm kwamen we al 
snel uit op een gezellige namiddag weg 
van de zorgsituatie. Een rustmoment voor 
de mantelzorger, even uit het isolement 
voor de zorgvrager.”

“Op 6 juni zetten onze studenten en ver-
zorgenden hun beste beentje voor om de 
cliënten een fijne namiddag te bezorgen. 

Er waren ongeveer 30 personen aanwe-
zig. Naast een handmassage, handver-
zorging, nagels lakken en een kaartspel 
kon een hapje en tapje niet ontbreken.  
De studenten hadden een dessertenbuffet 
gemaakt met voor ieder wat wils. Muziek 
uit de tijd van toen maakte de sfeer af. 
Om niemand met lege handen naar huis 
te sturen, kreeg iedereen een lotje en 
organiseerden we op het einde van de 
namiddag een tombola.”

“De reacties waren erg positief, zowel 
van de zorgvragers die sociaal contact 
konden leggen als van de mantelzorgers 
die even ontlast werden van het werk.”

Gesteund door de lovende reacties gaat 
Thuiszorgcentrum Socialistische Mutua-
liteit Brabant volgend jaar opnieuw mee-
doen met What Matters To You. 

Op www.whatmatterstoyou.be  
en de Facebookpagina vind je meer foto’s.

What Matters to You: 
11 projecten in de kijker

Op 6 juni 2018 nam Vlaanderen voor de tweede keer deel aan de internationale What 
Matters To You-dag. Meer dan 80 organisaties hebben één of meerdere initiatieven 
gemeld. Daaruit selecteerde Zorgnet-Icuro elf projecten. Elke zesde van de maand zetten 
we gedurende één maand één project in de kijker, en dat tot de volgende WMTY-dag op  
6 juni 2019. 
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Zorgnet-Icuro organiseert samen met PM 
Risk-Crisis-Change op 22 november 2018 
opnieuw praktische workshops over crisis-
beheer in zorgorganisaties. Drie parallelle 
workshops in kleine groepen focussen op:

 – interne noodplanning
 – beleid en strategische coördinatie
 – crisiscommunicatie 

Ben je er klaar voor wanneer er zich in 
jouw voorziening een crisis voordoet?  
Crisissen zijn vaak een mentale uit-
puttingsslag. De verwachtingen van de 
betrokkenen en de brede samenleving 
zijn niet min: leidinggevenden worden 
verondersteld adequaat te handelen en 
transparant te communiceren. Een goede 
voorbereiding op mogelijke crisissen is 
essentieel. Die bestaat vaak niet in het uit-
schrijven van een gedetailleerd plan, maar 
wel in het opleiden en trainen van wend-
bare teams die goed samenwerken op 
het moment dat zich een crisis aandient. 
Het crisis adviesbureau PM ontwikkelde 

hiervoor de methodiek van de “gouden 
driehoek”, een geïntegreerde benadering 
van operaties, beleid en communicatie. 
De deelnemers gaan met die methodiek 
in de workshops concreet aan de slag.

De workshops zijn heel praktisch gericht. 
De trainingen zijn zo opgevat dat zowel 
deelnemers uit grote als kleine voorzie-
ningen aan hun trekken komen. Je krijgt 
praktische handvatten en technieken 
aangereikt die in elke soort crisis kunnen 
worden toegepast. Het is ideaal om met 
drie personen van dezelfde voorziening 
deel te nemen: de verantwoordelijken 
voor operaties, beleid en communicatie.  
Zo kan je achteraf meteen in je voorziening 
gaan oefenen.

De workshops werden vroeger dit jaar al 
aangeboden. Lees de getuigenis van Sofie 
Blancquaert van Revalidatieziekenhuis In-
kendaal in Zorgwijzer 75. Zij ging sindsdien 
concreet met de methodiek aan de slag.

Praktisch
Donderdag 22 november 2018
van 9u00 tot 17u00
Monasterium Poortackere
Oude Houtlei 56
9000 Gent

Kostprijs
Leden Zorgnet-Icuro: 300 euro
Niet-leden: 350 euro

Meer info en inschrijven via 
www.zorgneticuro.be >  
onze opleidingen

Overal in Vlaanderen groeien initiatieven 
om warme, zorgzame buurten te ontwik-
kelen. Ontstaan zowel vanuit burgers als 
lokale besturen en zorgvoorzieningen. 
Nieuwe methodes worden uitgetest om 
in partnerschap met lokale besturen, 
zorgvoorzieningen, vrijwilligers, buren 
en verenigingen het samenleven te ontwik-
kelen tot een dynamische buurt waar het 
goed om leven is en waar bewoners elkaar 
ondersteunen en zorg dragen voor elkaar.

NIEUWE WORKSHOPS  
‘CRISISBEHEER IN ZORGORGANISATIES’ 
Gent, 22 november 2018

ZORGZAME BUURTEN: EEN KLEURRIJK PALET  
INSPIRATIE-EN PRAKTIJK-DAG  
Antwerpen, 9 november 2018

Daarom organiseren Zorgzame straten 
(een Antwerps burgerinitiatief), Zorgnet- 
Icuro en VVSG deze inspiratie- en prak-
tijk-dag. Om elkaar vanuit die rijke ver-
scheidenheid aan initiatieven te inspireren 
en vandaaruit te onderzoeken hoe beleid 
en praktijk elkaar versterken.

Meer info en inschrijven via
www.zorgneticuro.be > onze opleidingen.
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