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Zorg aan Zet
Eind januari gaven we het startschot voor
Zorg aan Zet. Op het discussieplatform
www.zorgaanzet.net kan iedereen ideeën
posten over zes uitdagingen voor de zorg
van de toekomst. In zorgorganisaties, gebruikersverenigingen, het onderwijs, in
steden en gemeenten … wordt er dit voorjaar druk gedebatteerd over zorg. Want
zorg, daar krijgt iedereen vroeg of laat
mee te maken. En velen van ons zijn op
dat moment kwetsbaar of weten niet goed
waar naartoe. Is onze gezondheidszorg
toekomstproof? Zeer zeker niet. Daarover zijn alle experten het al jaren eens.
De fundamenten van het systeem staan op
het spel. Hoe komt het dan dat zorg niet
echt een top of mind thema is in aanloop
naar de verkiezingen?
Met dit grote publieksdebat willen we
zorg bovenaan de politieke agenda zetten. Tijdens de voorbereidingsfase van
het project bleek duidelijk dat Zorg aan
Zet bij heel velen een gevoelige snaar
raakt. Zorgnet-Icuro nam het initiatief
voor dit grote publieksdebat. Dat meer
dan 25 federaties en koepelorganisaties
zich meteen bij dit initiatief aansloten,
inclusief vele gebruikersorganisaties,
is veelzeggend en bemoedigend.
Het gevoel vast te zitten, leeft sterk.
Eigenlijk wil iedereen verandering. We
zijn doordrongen van het besef dat er geen
andere weg is. Maar die noodzakelijke
koerswijziging komt er niet, of veel te
traag. Hoe komt dat? Net zoals de scholieren opstaan om te eisen dat politici naar
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hun noodkreet over het klimaat luisteren,
willen ook wij met velen duidelijk maken
dat zorg een belangrijk thema is, dat politici kleur moeten bekennen, dat onze
zorg meer verdient dan enkele boutades
over de noodzakelijke verandering. Om
dan vast te stellen dat ‘tussen droom en
daad wetten en praktische bezwaren in
de weg staan’.
We willen de dialoog met de samenleving
aangaan. Zorg aan Zet wil het brede
debat over zorg aanvuren. Het wil burgers, zorgverleners en gebruikers samen
laten nadenken en discussiëren over ons
zorgsysteem, waar we naartoe moeten,
hoeveel we ervoor over hebben … De breed
gedragen visie die daaruit resulteert,
zullen we presenteren aan het beleid.
Die gedragenheid is nodig. Ons zorgsysteem is ondoorzichtig en ingewikkeld.
Het berust nog hoofdzakelijk op een solidaire financiering, maar toch is de connectie met de burger weg. Velen begrijpen niet
waar al het geld naartoe gaat, terwijl er
toch zoveel onbeantwoorde noden blijven.
”Wanneer burgers met elkaar en met
experts het gesprek aangaan zullen ze
concrete, rationele oplossingen kunnen
formuleren voor maatschappelijke uitdagingen”, schreef David Van Reybrouck
(nav G1000). Precies die brede dialoog
wil Zorg aan Zet stimuleren. Zodat het
beleid echt kan gaan werken aan een visie
op lange termijn, en de mening van de
burger over zorg ernstig neemt. Het is de
enige krachtige hefboom die we hebben.

EDITORIAAL

Laat ons die maximaal inzetten.
Ik nodig iedereen uit om zijn stem te laten horen. Elke mening telt. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de komende
maanden de Zorg aan Zet is, en daarna
de komende jaren. Want zorg, dat beroert
iedereen.
Margot Cloet,
Gedelegeerd bestuurder

STUDIEDAG
Onbetaalde facturen

21 maart 2019, KBC Brussel

Zorgnet-Icuro deed een onderzoek naar het
inningsproces van ziekenhuisfacturen. De bevraging kadert in een project rond onbetaalde
facturen. Tijdens een studiedag gaan we daarop
dieper in. Ook de ethische en juridische kant,
net als de positie van de schuldeiser en de
schuldenaar komen aan bod.

Programma
–– 9u00: Ontvangst met koffie
–– 9u30 – 9u45: Inleiding door dr. Marc Geboers
en Annelies Verburgt (Zorgnet-Icuro)
–– 9u45 – 10u30: Prof. dr. Bea Cantillon, Directeur Centrum voor Sociaal Beleid Herman
Deleeck (Universiteit Antwerpen)
–– 10u30 – 11u00: Over de doorverwijzing en
onbetaalde facturen van mensen zonder
papieren en daklozen
–– 11u00 – 11u30: Pauze
–– 11u30 – 12u10: Prof. dr. Reinhard Steennot,
professor consumentenrecht en bankrecht
(UGent) – Invordering van onbetaalde facturen en bescherming van de consument
–– 12u10 – 13u15: Lunch
–– 13u15 – 13u45: Inge Ramboer, Algemeen
directeur CAW Centraal West-Vlaanderen
– Schulden, hoe voorkomen en genezen
–– 13u45 – 14u45: 2 praktijkcases (AZ Damiaan
& Alexianen Zorggroep Tienen)
–– 14u45 – 15u45: Debat rond ethisch verantwoord invorderen onder leiding van Michaël
Van Droogenbroeck
Meer info en inschrijven:
www.zorgneticuro.be > vorming >
onze opleidingen
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Oprichting VIVEL,
Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn
Op 14 januari werd in Brussel het Vlaams
Instituut voor de Eerste Lijn, kortweg
VIVEL, opgericht.
Het doel van de vzw VIVEL is de ondersteuning en versterking van de brede
eerste lijn in de gezondheids- en welzijnssector. Daarmee wil VIVEL werk
maken van een betere zorg voor iedere
Vlaming. Daartoe brengt VIVEL alle kennis
en expertise samen op vlak van welzijn,
gezondheidspromotie, preventie, curatie,
rehabilitatie en palliatie met een focus op
de eerste lijn. Het uiteindelijke doel is de
gezondheid en het welzijn van de bevolking en de zorg voor – en de samenwerking rond – de persoon met een zorg- en
ondersteuningsbehoefte te verbeteren.
Alle belanghebbende actoren binnen de
eerste lijn hebben samen de organisatie
opgericht. Daardoor zullen welzijns- en
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zorgactoren, vertegenwoordigers van
patiënten en mantelzorgers en lokale
besturen nauwer samen werken aan een
zorgzaam Vlaanderen. Ze bouwen zo verder mee aan de noodzakelijke hervorming
van de eerstelijnszorg, die de Vlaamse
regering principieel heeft goedgekeurd
in december.
Gerrit Rauws, directeur bij de Koning
Boudewijnstichting en voorzitter van
VIVEL: “De betrokkenheid van alle actoren van de eerste lijn bij VIVEL is uniek.
Ze toont aan dat er een grote wil bestaat om de samenwerking verder te
intensiveren. Daardoor moeten mensen
met een zorgvraag en mantelzorgers
de best mogelijke hulp kunnen krijgen.
We willen hiermee verder bouwen aan
een persoonsgerichte zorg voor iedere
Vlaming en, in het bijzonder, de meest
kwetsbare.”

Deze voorziening behaalde
een accreditatie.
Proficiat aan alle medewerkers
die dat samen realiseerden!

Behaalde accreditaties tussen
4/12/2018 en 28/1/2019

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Vanuit
VIVEL krijgt de eerste lijn een centraal
aanspreekpunt en een ruimte voor dialoog met het beleid en met de actoren
onderling. Het instituut moet in staat zijn
proactief te kijken naar veranderingen in
het landschap van zorg en welzijn en daar
adequaat op in te spelen.”

ZORG AAN ZET

Groot maatschappelijk debat
over de zorg van morgen

Ook jouw mening telt!

Zorg is belangrijk. Iedereen wordt er vroeg
of laat mee geconfronteerd en iedereen wil
graag kwaliteitsvolle zorg krijgen wanneer hij
die nodig heeft. En toch is zorg niet echt een
topthema in de media of een gegeven waarmee
de meeste partijen naar de kiezer trekken.
De grote publiekscampagne Zorg aan Zet,
die op 29 januari werd gelanceerd, wil daarin
verandering brengen.

Zorg aan Zet is een groot maatschappelijk debat over de
zorg van morgen. De campagne www.zorgaanzet.net wil
zoveel mogelijk ideeën en meningen verzamelen: van
zorgorganisaties, zorgverleners, patiënten en gebruikers,
van de man in de straat … Wat vinden burgers belangrijk?
Waar knelt het schoentje? Wat willen we in de toekomst
en hoeveel hebben we daarvoor over? Zorg aan Zet wil
de discussie over de zorg aanvuren. Zodat het thema
zorg hoog op de politieke agenda komt in aanloop naar
de Vlaamse en federale verkiezingen. Want zorg, dat
beroert iedereen.
Waarom een participatietraject? Zorg is complex en
gelaagd. Alleen door de input van een grote diversiteit
aan ervaringen en perspectieven kunnen we zicht krijgen op wat er leeft in de samenleving, wat de noden
zijn en waar we in de toekomst naartoe moeten. Want
het zijn die persoonlijke ervaringen die zorg tastbaar
en concreet maken.
We willen aan de beleidsmakers duidelijk maken dat
de hervormingen die we vragen een breed draagvlak
hebben. We willen de signalen oppikken zodat we actief
en tijdig kunnen inspelen op veranderende contexten.
Het opzetten van deze grootschalige dialoog met de
samenleving en andere stakeholders, leidt tot een breed
gedragen rapport dat bij de parlementairen en beleidsmakers de verandering in de zorgsector moet voeden.
Zorg aan Zet is een initiatief van Zorgnet-Icuro met de
steun van een hele reeks partners. Je vindt de volledige
lijst op www.zorgaanzet.net

Zes publieksvragen: breed maatschappelijk debat
Aan de hand van zes grote publieksvragen wil Zorg aan
Zet tussen 29 januari en 4 maart zoveel mogelijk ideeën
verzamelen over de zorg van morgen. Iedereen kan
deelnemen. Je kan eenvoudig jouw antwoord op één
of meerdere vragen posten op www.zorgnaanzet.net of
reageren op de ideeën van andere deelnemers. Jouw
mening is ook welkom op sociale media via de hashtag
#zorgaanzet.
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Hoe zorgen we ervoor dat we ziekte en kwetsbaarheid
als een normaal deel van het leven gaan beschouwen?

Hoe kunnen we alle zorg die mensen nodig hebben goed
op elkaar afstemmen?

Lichamelijke, geestelijke en sociale kwetsbaarheid maken
deel uit van het leven. Toch hebben we vaak moeite om
daarmee om te gaan. Hoe maken we dat bespreekbaar
op de werkvloer, in scholen, buurten, wijken, verenigingen, gezinnen … ?

Wie zorg krijgt, wil graag dat die zorg naadloos verloopt.
De overgang van de ene zorgverlener naar de andere of
van de ene zorgvorm naar de andere moet vlot gaan.
Zonder breuklijnen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen
geen hindernissen ervaren?

2

Hoe zullen we onze zorg blijven betalen?
De financiering van de gezondheids- en welzijnszorg
staat onder druk. Er gaat steeds meer budget naar de
zorg, maar toch zijn er veel behoeften die onbeantwoord
blijven. Hoe duurzaam is ons systeem en hoe solidair
willen we zijn met elkaar?

3
Hoe kunnen mensen de juiste zorg krijgen?
Iedereen die zorg nodig heeft, heeft het recht op toegang
tot zorg op de juiste plaats, op het juiste moment, in de
juiste hoeveelheid. Toch slagen we er niet altijd in om
dat voor iedereen waar te maken. Hoe werken we de
drempels weg?
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5
Hoe zorgen we dat er voldoende zorgpersoneel is?
En hoe kunnen we maken dat zij voldoende tijd hebben
voor warme, kwaliteitsvolle zorg?
Te weinig jongeren kiezen voor een zorgberoep. Het zal de
komende jaren steeds moeilijker worden om zorgpersoneel
aan te werven. En dat terwijl de werkdruk nu al hoog is.
Medewerkers in de zorg geven aan dat ze met te weinig zijn
om goede en warme zorg te kunnen geven. Hoe houden
we de zorgberoepen aantrekkelijk?

6

Hoe ga je van een systeem dat mensen geneest en behandelt naar een systeem dat mensen gezond houdt?
Onze gezondheidzorg focust sterk op het ‘genezen’ of
ondersteunen van wie ziek is. Preventie krijgt veel minder
aandacht en middelen. Moeten we niet veel meer de nadruk leggen op ‘voorkomen’ dan genezen of behandelen?

Organiseer zelf een Zorg aan Zet-gesprek

Daarnaast is het de bedoeling dat
zoveel mogelijk zorgvoorzieningen,
beroepsorganisaties, onderwijs
instellingen, gebruikersorganisaties,
diensten … kleine of grote debat- en
dialoogmomenten organiseren aan
de hand van onze zes grote vragen.

Je kan ook zelf een Zorg aan Zet gesprek organiseren:
met vrienden, buren, collega’s, in de organisaties waarvan je deel uitmaakt … Daarvoor kan je gebruik maken
van vijf hiervoor speciaal ontworpen methodieken. Dat
kan in de cafetaria, de wachtzaal, aan het ziekbed, tijdens de les, een teamvergadering, aan de keukentafel …
Het kan in een gesprek tussen twee mensen, in kleine
groepen of in een grotere groep. Dat kan heel kort tijdens
een bezoekje, een pauze of een event, iets langer als
agendapunt tijdens een vergadering of aan het begin
van een les. Het kan ook tijdens een speciaal daarvoor
opgezet event.
3 goede redenen om een debat op te zetten:
–– Je laat mee je stem klinken in het debat over hoe de
zorg van de toekomst er uit zou moeten zien.
–– Uit de gesprekken haal je inzichten die interessant
kunnen zijn voor jezelf of voor je organisatie.
–– Als je ons laat weten waar en wanneer je iets organiseert, zetten we jullie initiatief op de nieuwspagina
op www.zorgaanzet.net. Als je vragen hebt in verband met de aanpak of organisatie, mail naar info@
zorgaanzet.net
Methodieken voor een debatmoment:
–– Zorg aan Zet-postkaart: een postkaart die je zelf kan
invullen, eenvoudiger kan niet
–– Zorg aan Zet-interview: een één-op-één gesprek
–– Zorg aan Zet-tafel: een tafelgesprek
–– Zorg aan Zet-gedachtestroom: een creatieve, uitdagende werkvorm die verrassende resultaten oplevert
–– Zorg aan Zet-café: een werkvorm voor grotere groepen, waarbij verschillende gesprekstafels tegelijk
doorgaan
Alle uitleg en templates vind je op www.zorgnaanzet.
net. Als je een Zorg aan Zet-gesprek organiseert, laat
het ons dan weten via info@zorgnaanzet.net. Dan kondigen we dat aan op de website. En vergeet nadien niet
om de resultaten van jouw Zorg aan Zet-gesprek in te
voeren op de website zodat we het zeker kunnen meenemen in de verwerking van alle gegevens in ons rapport.
Je kan de resultaten van je debat ook bezorgen op info@
zorgnaanzet.net.
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Avonden van de Zorg
Tijdens de eerste twee weken van maart verwerken
we alle ideeën en reacties in een tussentijds verslag.
Dat verslag gebruiken we als basis voor vijf provinciale
Avonden van de Zorg. Op die avonden reflecteren we
met een breed publiek op de resultaten van het breed
maatschappelijk debat. Daarna gaan we opnieuw aan
de slag. De reflecties van de Avonden van de Zorg op
de gezondheids- en welzijnszorg worden dan vertaald
in concrete ideeën en te nemen maatregelen voor het
beleid. Noteer alvast de data van de Avonden van de
Zorg in je agenda:
–– Dinsdag 19 maart in de provincie Antwerpen
–– Woensdag 20 maart in de provincie Oost-Vlaanderen
–– Maandag 25 maart in de provincie West-Vlaanderen
–– Dinsdag 26 maart in de provincie Limburg
–– Donderdag 28 maart in de provincie Vlaams-Brabant
Vanaf midden februari kan je je via www.zorgaanzet.net
inschrijven voor een van deze avonden.

Zorg aan Zet Festival
Na de Ronde van Vlaanderen brengen we alle resultaten, zowel van het breed maatschappelijk debat als
van de provinciale Avonden van de Zorg samen in een
eindrapport met aanbevelingen en conclusies voor de
toekomstige parlementen, regeringen en ministers.
Dat eindrapport staat centraal op het groots interactief
Zorg aan Zet Festival op 9 mei in Tour & Taxis in Brussel
(10u00 - 17u00). We sluiten het festival af met het grote
Zorgdebat tussen de partijkopstukken waarbij we hen
onze resultaten voorstellen en hun reactie vragen.

Wat kan jij doen?
–– Surf naar www.zorgaanzet.net en reageer op onze
uitdagingen.
–– Verspreid onze oproep om deel te nemen aan het debat.
Daarvoor kunnen we jou communicatiemateriaal
bezorgen.
–– Organiseer in je eigen organisatie kleine dialoog
momenten en laat ons de resultaten weten. Ook
daarvoor kunnen we jou een toolkit bezorgen.
–– Noteer de provinciale debatavonden in jouw agenda.
Vragen? Suggesties? Mail ze naar info@zorgaanzet.net
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Het is duidelijk,
de komende maanden
is Zorg aan Zet.

NIEUW ETHISCH ADVIES OVER MORELE STRESS IN DE ZORG

“Zie het als een geschenk om tot
betere kwaliteit van zorg te komen”
TEKST: BJÖRN CRUL / BEELD: ALEXANDER VAN MAELE

Een job in de zorg is een waardevolle job,
waarvoor de meeste mensen doelbewust
kiezen. Uit motivatie, uit idealisme, uit
persoonlijk engagement. Toch stellen we
vast dat zo’n job ook morele stress met
zich kan meebrengen: een langdurige
stress met gevoelens van frustratie of
onmacht omdat de hulpverlener zijn
zorgopdracht niet lijkt te kunnen uitvoeren zoals hij dat eigenlijk voor ogen heeft.
De Commissie voor Ethiek van Zorgnet-
Icuro heeft daarover een ethisch advies
uitgewerkt, onder leiding van stafmedewerker ethiek prof. dr. Yvonne Denier.
Het nieuwste ethisch advies van de Commissie voor Ethiek brengt morele stress
onder de aandacht. Steeds vaker komen
er signalen uit de praktijk over een sterke
toename van het fenomeen. In 2019 wil
de commissie daarom sensibiliseren en
aanknopingspunten aanreiken om morele
stress om te buigen in veerkracht.
“Morele stress is een fenomeen waarbij
hulpverleners of betrokkenen een wrang
gevoel ervaren. Ze voelen zich niet goed
in die zorg, hebben de indruk dat er iets
niet klopt en dat de zorg die ze kunnen
aanbieden niet meer overeenstemt met
hun eigen waarden. Ze willen goed doen,
maar dat lukt om één of andere reden niet
meer. Daardoor zijn ze niet meer in staat
om hun zorgengagement te realiseren
en het leven van de bewoner, de patiënt,
de cliënt of zijn of haar familie met goede
zorg te ondersteunen. Er zijn dus belemmerende factoren die een goede, bezielde,
waardegedreven zorg in de weg staan.”
“Dat kan gaan om persoonlijke factoren:
hulpverleners kunnen privé veel aan hun
hoofd hebben, omdat er bijvoorbeeld een
zwaar zorgbehoevende persoon in hun om-

geving is, of omdat ze zelf door een moeilijke periode gaan. Anderen zijn dan weer
perfectionistisch ingesteld en leggen voor
zichzelf de lat van wat ethisch goede zorg is
erg hoog. Maar het kunnen ook omgevingsfactoren of institutionele beperkingen zijn.
Soms zijn bepaalde ethische kwesties niet
bespreekbaar in het zorgteam, of is er geen
klimaat dat ethische reflectie faciliteert.
Daarnaast is er de maatschappelijke druk
om efficiënter en sneller te werken. Ook
dat kan tot morele stress leiden, omdat de
zorgrealiteit vaak anders is.”
Morele stress werd voor het eerst beschreven in de literatuur in de jaren 1980.
De voorbije tien jaar lijkt er echter een
sterke stijging te zijn van het aantal
mensen dat ermee kampt. Komt morele
stress vaker voor? Of is het thema meer
bespreekbaar dan vroeger?
“Andrew Jameton lanceerde het concept
morele stress in 1984 en de laatste drie
decennia wordt er intensief onderzoek
naar gevoerd. In het begin spitste dat zich
voornamelijk toe op de verpleegkunde.
Wellicht is dat te verklaren door een toen
nog veeleer paternalistische zorgvisie
waarbij de arts een bijna ongenaakbare
positie genoot en hiërarchisch boven de
verpleegkundige stond. Veel zaken waren
onbespreekbaar – een arts tegenspreken
was al helemaal uit den boze – en die cultuur leidde tot morele stress bij verpleegkundigen.”
“Intussen is het hiërarchisch, paternalistisch zorgklimaat – gelukkig maar – afgenomen en hebben zorgteams een grotere
rol gekregen met meer overleg tussen
diverse betrokkenen. Sinds die evolutie
zien we dat morele stress zich ook in een
andere context kan manifesteren, ook bij

andere hulpverleners, zorgvragers en hun
naasten en bij de artsen zelf. Het thema
is dus breder bekend en zeker meer bespreekbaar geworden.”
“Daarnaast is onze maatschappelijke
visie op zorg geëvolueerd en zijn er nieuwe
uitdagingen: hogere werkdruk, de vergrijzing, de toenemende complexiteit
en veel meer technologische mogelijk
heden die ook tot ethische keuzes leiden.
We kunnen almaar meer en beter, maar
moet dat ook? Soms lijkt het alsof we
allemaal zorghelden moeten zijn als we
ethisch goede zorg willen verlenen. Dat
zet de zorg en de zorgverleners onder
druk. Ook daardoor komt morele stress
zeker vaker voor dan vroeger.”
Morele stress komt bovenop stress door
werkdruk en emotionele stress in de zorg.
Dat vraagt om veerkrachtige zorgver
leners. Welke factoren hebben een impact
op de morele stressbestendigheid?
“We verschillen allemaal, gelukkig maar.
De ene persoon is gevoeliger, de andere
meer stressbestendig. Het ervaren van
morele stress – “ik voel me hier niet goed
bij, hier moet iets veranderen” – heeft
uiteraard met je persoonlijkheid en je
karakter te maken. Maar het gaat veel
verder dan dat. Het is niet omdat iemand
minder morele stress ervaart, dat hij of
zij minder betrokken zou zijn. In een team
zijn er altijd mensen die gemakkelijker
spreken over wat ze als een moreel probleem ervaren, anderen doen dat minder.
Iedereen is anders.”
“Het heeft ook te maken met je eigen
waardekader, je eigen bezieling. Waarom
koos ik voor de zorg? En strookt dat met
wat ik vandaag doe en hoe ik dat moet
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Yvonne Denier: "In eerste instantie moet er in het zorgteam en onder de collega’s
de bereidheid zijn om het thema bespreekbaar te maken."

doen? Ook op dat vlak verschillen we
sterk van elkaar. Vergeet niet dat de ene
zorgverlener ook makkelijker zijn zorgen
opzij kan zetten, terwijl iemand anders
daarvoor zijn slaap laat. Wie dan morele
stress ervaart, hoeft niet harder te worden
of meer eelt op zijn ziel te kweken. Hij of
zij moet vooral die ervaring bespreekbaar
kunnen maken, in een rustige, open en
veilige omgeving. Want het is niet omdat
er in een team niet over wordt gesproken,
dat er geen morele stress is.”
Hoe pak je zoiets aan als leidinggevende?
“Het is belangrijk dat je daarvoor open
staat en daar voldoende belang aan
hecht. Wanneer een collega het probleem
aankaart, is de slechtst denkbare reactie:
“Trek het je toch niet te veel aan, anders
hou je het niet vol”. Nee, vraag aan mensen om hun verhaal te doen. Luister naar
welke zaken voor hen tot dat fundamentele
ongenoegen leiden. Net dan komt er naar
boven wat in tegenspraak is met de kwaliteitsvolle en medemenselijke zorg waar
die hulpverleners nog altijd naar streven.”
“Een goede, warmmenselijke hulpverlener
is een skilled companion, of een deskundige tochtgenoot. Een professional met
veel expertise, die een bewoner perfect
kan verzorgen of een patiënt perfect kan
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opereren. Dat spreekt voor zich. Maar het
zijn tegelijk mensen die zich kwetsbaar
opstellen en meeleven, die dus een companion zijn. Als leidinggevende moet je
ervoor zorgen dat je medewerkers op een
waardegedreven, empathische manier
hun job kunnen uitoefenen en voldoende
aandacht blijven hebben voor het persoonlijke contact.”
“En je moet ook een cultuur creëren
waarin mensen duidelijk voelen dat ze
zich kunnen uitspreken als ze bijvoorbeeld
vinden dat het menselijke of persoonlijke
aspect in het gedrang komt, of wanneer er
zich op een andere manier iets voordoet
dat volgens hen niet overeenkomt met
goede zorg. Zo komt morele stress tijdig
onder de aandacht.”
Voor elk zorgteam is dat een belangrijk
punt. Want onderzoek wijst ook uit dat morele stress een katalysator voor positieve
verandering kan zijn…
“De beste manier om met morele stress
om te gaan, is om het als een geschenk
te bekijken. Wanneer hulpverleners dat
ervaren en dat ook uiten, betekent dat
dat ze het zich aantrekken. En dat ze hun
bekommernis voor de zorg niet zomaar
willen opgeven. Het is een signaal dat

er iets aan gedaan moet worden, maar
dat ze zelf niet meteen een uitweg zien.
Daar moeten we dus iets mee doen, want
anders zou het kunnen leiden tot een soort
van ethische verstilling – “Ik trek het me
niet meer aan, het heeft toch geen zin” – of
cynisme: “Zie je wel, daar gaan we weer”.
In het ergste geval leidt morele stress tot
burn-out, het verlaten van het team, de
organisatie, of zelfs de zorg tout court.
En dat willen we niet.”
“Daarom moet je die ervaring aangrijpen
om de hulpverlening te bespreken en te
kijken hoe het anders en beter kan. Als je
zo in je team en je organisatie een open
dialoog over waardegedreven hulpverlening bereikt, is dat toch een geschenk?
Daardoor krijg je aan het einde van de
rit een betere kwaliteit van de zorg, waar
medewerkers bezield en bekommerd blijven om hun bewoner, patiënt of cliënt.
Zie morele stress als een kanarie in de
koolmijn en ga er constructief mee om!”
Welke concrete stappen kan je zetten om
zo’n positieve dynamiek te ontwikkelen?
“In eerste instantie moet er in het zorgteam en onder de collega’s de bereidheid
zijn om het thema bespreekbaar te maken.
Hoe verlopen onze briefings en besprekingen? Zijn er momenten waarop mensen

“Soms lijkt het alsof we allemaal
zorghelden moeten zijn als we
ethisch goede zorg willen verlenen.”

dergelijke problemen kunnen signaleren?
Ik denk bijvoorbeeld aan Roger Burggraeve,
de bekende theoloog en ethicus die veel
woonzorgcentra en voorzieningen voor
personen met een beperking begeleidt.
Hij vertelt dat hij veel vergaderingen begint met een moment voor ‘vuile klap’.
Daarmee bedoelt hij: praat eens over
situaties uit je werkomgeving waarbij je
je niet goed voelde. Die aanpak blijkt te
werken, dus ze is zeker de moeite waard
om te overwegen.”
“Zoiets hoeft niet meteen een vast
agendapunt te worden, anders zou het
misschien geforceerd kunnen overkomen.
Dat is voor elk team, overleg, intervisiemoment anders. Het is voor mij vooral
belangrijk dat er in het team en de hele
organisatie een klimaat heerst waarin
mensen zich voldoende vertrouwd en
veilig voelen om op een bewuste manier
over hun morele stress te spreken. Om
te kunnen zeggen wanneer de zorg niet
goed loopt, en daar ook iets mee kunnen
doen. En zoiets kan evengoed spontaan in
de koffiehoek gebeuren, tijdens een overdracht of tijdens een maandelijks overleg.
In welke vorm dan ook: als het maar kan
én als het maar gebeurt!”
Zoiets vergt ethisch leiderschap, met
leidinggevenden die opkomen voor zorgzaamheid en waarden…
“Een leidinggevende in een zorgteam is
de coach, die het ethisch leiderschap uitdraagt. Voor hem of haar is het waarde
gedreven kader met aandacht voor de
zorgrelatie heel belangrijk. Hoe je het
ook draait of keert, als leidinggevende
heb je een voorbeeldfunctie. Als je zelf die
waardegedreven zorgvisie niet uitdraagt,
mag je dat ook van je medewerkers niet
verwachten. Breng dus die visie naar voor
en wijs je medewerkers op het belang
ervan. Maak het bespreekbaar en zorg
dat ze de mogelijkheid hebben om hun
bezorgdheden open en veilig op tafel te
brengen. Door er open over te dialogeren,
wint iedereen erbij.”

De aanpak van Home Sint-Jozef
Zorgvoorzieningen besteden al een tijd
meer aandacht aan morele stress. Het
woonzorgcentrum Home Sint-Jozef in
Berchem nam een aantal initiatieven om
de bespreekbaarheid van gevoelige thema’s en het uitwisselen van ervaringen
onder collega’s te stimuleren. “Als directie faciliteren we dat, maar we laten onze
medewerkers vooral zelf het initiatief
nemen”, getuigt directeur Luc De Wulf.
De tijden zijn veranderd. En toch heeft
Luc De Wulf niet de indruk dat zijn medewerkers makkelijker dan vroeger praten over morele stress. “Zorgkundigen
en verpleegkundigen ervaren nog steeds
een barrière om te spreken over zaken
waarvan ze aanvoelen dat het niet goed zit.
Het komt meestal eerder op een indirecte
manier aan het licht.”
“Daarom vragen we onze afdelingshoofden,
die het dichtst bij de mensen staan, om
daarvoor oog te hebben, zodat ze snel kunnen detecteren of er iets meer aan de hand
is dan gewoon een vloek of een collega die
een mindere dag heeft. De alertheid van
ons middenkader blijkt een absolute noodzaak om de problemen te ondervangen.”
Die aanpak levert ook resultaten op. In
een recente tevredenheidsenquête kregen
de leidinggevenden goeie scores. “Tegelijk gaven onze medewerkers aan dat ze
doorgaans maar weinig morele stress
ervaren. Die twee resultaten houden voor
mij duidelijk verband met elkaar. Onze
mensen voelen aan dat ze terecht kunnen
bij hun leidinggevenden. Maar eigenlijk
moeten we nog een stap verder gaan. We
moeten onze medewerkers leren hoe ze
op een serene manier hun morele stress

kunnen uiten. We moeten hen een taal
leren om dat bespreekbaar te maken.”

Zelfsturing en intervisiecafé
Teams meer zelfsturing geven is een van
de elementen waar Home Sint-Jozef Berchem werk van maakte. “Je moet leidinggevenden ondersteunen, niet alleen om
met morele stress om te gaan, maar ook
om hen toe te laten er iets aan te doen”,
vindt Luc De Wulf. “Ze krijgen de ruimte
om zelf beslissingen te nemen en hun
organisatie bij te sturen.”
Die grotere autonomie in het dagelijkse
reilen en zeilen helpt hen om snel een
pijnpunt aan te pakken. “Als het om een
structureel probleem gaat, kunnen zij er
met de directie over praten. We kijken dan
of we meteen actie kunnen ondernemen,
rekening houdend met de tijd die daarvoor
soms nodig is, of leggen uit waarom iets
niet mogelijk is. Zo proberen ook wij morele stress om te zetten in iets positiefs.”
In het woonzorgcentrum maken we ook
tijd voor open gesprekken. “Een tijdje
geleden leefde het gevoel dat we de zorg
rond het levenseinde anders moesten
aanpakken, dat het beter kon. Daarom
zijn we begonnen met een intervisiecafé.
Een keer per maand zitten medewerkers
nu op uitnodiging van de kwaliteitsverantwoordelijke samen om over dergelijke thema’s te spreken. Directie noch
leidinggevenden wonen dat overleg bij,
om op die manier aan oplossingen in een
vertrouwenwekkende omgeving te werken.
We merken dat die aanpak de mensen
individueel en de teams collectief sterker
maakt in hun omgang met elkaar en met
gevoelige problematieken.”

zorgwijzer | 12

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 WMTYdag op 6 juni 2019.

Toertje in de buurt met het woonzorgcentrum Maria’s Rustoord Dadizele
“Na een grondige bevraging bij onze bewoners stelden we vast
dat de buurt een heel belangrijke rol in hun leven speelt. Vaak
hebben ze weinig of geen sociaal contact meer buitenshuis.
Toch is er in een dorp voldoende potentieel om te zorgen dat
onze bewoners ‘erbij’ blijven horen”, vertelt directeur zorg
Marleen Boulangier.
“Toertje in de buurt betekent dat we wekelijks met enkele
bewoners en vrijwilligers op bezoek gaan bij iemand uit de
buurt. De gastvrije buurtbewoner ontvangt een kleine groep
thuis in de tuin, het woonzorgcentrum biedt iedereen een
drankje en enkele door ons ter plaatse klaargemaakte hapjes
aan. In het begin vervoerden we het drink- en eetgerei met een
eenvoudige aperitiefkar. In 2018 ontwierp de thuiszorgwinkel
een ‘mobiele picknickmand met uitklapbaar tafeltje’.
Het contact tussen de bewoners, de vrijwilligers en het gastgezin is hartverwarmend. Onze bewoners genieten met volle
teugen van de buitenlucht, een andere omgeving, de gastvrijheid, mooie gemeenschappelijke herinneringen … Van kleine
dingen zoals de geur van lavendel, een baby op bezoek of een
schildpad in de tuin … Ook de buurtbewoners kijken uit naar
onze bezoekjes.
Toertje in de buurt maakt van het woonzorgcentrum een
bruisende woon-en leefgemeenschap en vormt meteen een
brugfunctie met onze omgeving. Het heeft een grote positieve
weerslag op het welbevinden van de bewoner, de vrijwilliger,
de buurt en het woonzorgcentrum.
Elk seizoen eindigt met een Toertje in de buurt-boekje over
alle leuke en gezellige gebeurtenissen. Ook worden alle bezochte buren uitgenodigd voor een hapje en drankje in het
woonzorgcentrum. Alweer een onvergetelijke ontmoeting
met onze buurt.”

13 | februari 2019

De VR-bril van het Prosateam
in UZ Leuven
Het Prosa-team van UZ Leuven zet een virtualrealitybril in bij
kinderen van 6 tot 16 jaar om hun pijn en angst te bestrijden.
De nieuwe technologie heeft een groot effect.
Koen Vanhonsebrouck van het Prosa-team vertelt meer. “We gebruiken de VR-bril voornamelijk bij kinderen die een prik moeten
krijgen, bijvoorbeeld voor een bloedafname, het plaatsen van
een infuus of het toedienen van een subcutane injectie. De VRbril zorgt voor afleiding, waardoor ze minder gefocust zijn op de
handeling (wondzorg, een onderzoek …) waar ze tegenop kijken.
Met de bril op spelen de kinderen een eenvoudig spel, waarbij
ze met een bal beertjes moeten aantikken. Daardoor zijn hun
hersenen zodanig afgeleid, dat ze de prik nog nauwelijks voelen.
De bril is een bijkomend middel in de strijd tegen pijn bij het
prikken, naast lokaal verdovende gels en pleisters of lachgas.
In de praktijk zien we dat kinderen die bij voorgaande bloedafname
vastgehouden of gefixeerd moesten worden, nu met de VR-bril
na wat uitleg en het winnen van hun vertrouwen, bijna spontaan
hun arm aanbieden. Als ze opnieuw langskomen, vragen ze zelf
naar de bril en is de angst voor de prik al heel wat minder.
Er liggen brillen op de raadpleging, de dagzaal, verschillende
hospitalisatie-eenheden en ook op spoedgevallen waar er jaarlijks tot 10.000 kinderen onder de 16 jaar binnenkomen.
Ondertussen breidt de vraag naar en het gebruik van de VRbril in UZ Leuven zich verder uit naar de volwassen patiënten
populatie. We worden meermaals gecontacteerd om volwassen
patiënten te helpen. Dankzij de bril kunnen we hen afleiden
van de pijn en de soms pijnlijke verzorging toch wat meer
comfortabel maken.”

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

INTERVIEW DIRECTEURS GEZONDHEID EN WELZIJN
CHRISTELIJKE EN SOCIALISTISCHE ZIEKENFONDSEN

“We moeten de
hervormingen verankeren”
TEKST: FILIP DECRUYNAERE / BEELD: JAN LOCUS

Karin Van Mossevelde (SocMut) en Katrien Van Kets (CM): “Het is goed om het hokjesdenken te doorbreken in zorg en welzijn. We werken nog te veel als silo’s naast elkaar."
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Met de Vlaamse Sociale Bescherming
(VSB) krijgen de ziekenfondsen met de
zorgkassen er extra taken bij. Het gaat
om een van de vele recente hervormingen
van de Vlaamse overheid. Nu minister van
Welzijn Jo Vandeurzen heeft aangekondigd
geen nieuwe termijn te ambiëren, is er
her en der enige ongerustheid over de
voortzetting van die hervormingen. Ook bij
Katrien Van Kets en Karin Van Mossevelde,
directeurs Gezondheid en Welzijn bij respectievelijk de Christelijke Mutualiteiten en de Socialistische Mutualiteiten.
“De trein is net vertrokken: de Vlaamse
Sociale Bescherming, de persoonsvolgende financiering, de eerstelijnszones …
We kunnen niet alweer van richting veranderen. We moeten de veranderingen
fundamenteel verankeren.”
Karin Van Mossevelde (SocMut): De
Vlaamse Sociale Bescherming is een van
de mooiste initiatieven van de jongste jaren
in Vlaanderen. Ze creëert de mogelijkheid
van een echt sociaal beleid in de Vlaamse
gezondheidszorg en welzijn. Met één grote
kritiek weliswaar: de forfaitaire bijdrage.
Die bedraagt nu 52 euro – 26 euro voor
mensen met de verhoogde tegemoet
koming – maar als ze stijgt, dan moet ze
inkomensafhankelijk worden.
Katrien Van Kets (CM): Ik ben het daarmee
absoluut eens. De VSB is een nieuw, zeer
waardevol, maar pril systeem. We moeten
dat verder uitbouwen. Er komen veel uitdagingen op ons af. We zullen keuzes moeten
maken: wat vergoedt de VSB en wat niet? Er
zijn veel noden, maar de middelen zijn altijd
beperkt. De praktijk zal moeten uitwijzen
hoe sterk we de VSB kunnen maken.
Van Mossevelde: De persoonsvolgende
financiering (PVF) wordt nog een zware dobber. In theorie klinkt dat mooi: de
patiënt of de cliënt krijgt zelfbeschikkingsrecht en kiest zelf zijn zorg op basis
van zijn levensdoelen. De praktijk is iets
weerbarstiger. De wachtlijsten worden
in elk geval niet opgelost met de PVF. We
moeten leren uit de ervaringen van de
sector voor personen met een beperking.
Van Kets: Al mogen we daar ook niet te
veel conclusies aan verbinden, denk ik.
De PVF is een mooie kans om een beter
zorgcontinuüm te organiseren. Met één
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inschaling – de BelRAI – over alle sectoren heen. Nu heeft elke sector zijn eigen
systeem, wat alleen maar voor verwarring
zorgt en samenwerking in de weg staat.
Een grote verdienste van de PVF is het
wegwerken van de muurtjes.
Van Mossevelde: Je hebt de PVF niet nodig
voor een beter zorgcontinuüm met één
inschaling. Ik vrees vooral dat het foutloopt als mensen een financieel rugzakje
krijgen en zelf vrij de middelen mogen
besteden. Misbruik, verkeerde keuzes …
Het geld moet in principe naar zorg gaan,
maar wat als iemand op het einde van de
maand de eindjes moeilijk aan elkaar kan
knopen en het geld voor andere dingen
gebruikt? Bovendien gaan we sowieso
altijd collectieve diensten nodig hebben.
Bijvoorbeeld om kansarmoede te bestrijden. Je moet dus tegelijk blijven investeren in die overkoepelende dienstverlening.
Ik dacht niet dat het de bedoeling was om
met de PVF in de ouderenzorg cash geld
uit te keren?
Van Kets: Neen, en ik zou daarvan ook
geen voorstander zijn. Je kan de doelgroep
ouderen niet zomaar vergelijken met de
doelgroep personen met een beperking.
Zorgbehoevende ouderen zijn vaak heel
kwetsbaar, op een andere manier dan
mensen met een beperking. Maar een
voucher of systeem met trekkingsrechten
kan een goede oplossing zijn. De zorgkassen zouden dan als een soort van beheerplatform kunnen functioneren en de
voorzieningen uitbetalen.
Van Mossevelde: Laat ons hopen dat dat
inderdaad zo kan lopen. We moeten een
evenwicht nastreven. Een basissubsidie
voor de bestaande diensten is sowieso
nodig. Je begint niet met een wit blad: het
licht moet blijven branden. Zowel in de
thuiszorg als in de residentiële zorg. Met
het openbreken van de markt of meer zorg
op maat heb ik uiteraard geen problemen.

Gezondheidsfonds
Wat is de rol van de ziekenfondsen in de
VSB?
Van Kets: De basis van de VSB is gelegd
rond de eeuwwisseling. Het was een politieke keuze om de VSB niet vanuit de

ziekenfondsen zelf te organiseren. Daarom
zijn de zorgkassen in het leven geroepen. Ook private verzekeraars mogen een
zorgkas organiseren. Enkelen hebben dat
geprobeerd. Maar ze zijn ondertussen
allemaal gestopt. Omdat het niet rendabel
genoeg was.
Van Mossevelde: Dat zegt genoeg, niet? De
zorgkassen zijn gecreëerd door een groene
minister die zich wou afzetten tegen de
verzuiling. Maar wat bleek: onze administratiekosten liggen een pak lager dan die
van de privé. Die aparte regelgeving was
achteraf gezien dus helemaal niet nodig.
De zorgkas moet één loket zijn, waar mensen met al hun vragen terechtkunnen. Wel,
de ziekenfondsen hebben zo’n loket met
een volledige dienstverlening.
Van Kets: Onze leden hebben er geen
boodschap aan wat er achter de schermen allemaal gebeurt. De ziekenfondsen
en zorgkassen hebben de voorbije jaren
keihard samengewerkt met de Vlaamse
overheid om de zesde staatshervorming
in de praktijk te organiseren. Dat is een
gigantische opdracht! Heel veel werk achter de schermen, maar voor de mensen is
er één loket. Zo hoort het. De staatshervorming was geen cadeau voor ons. Het
resultaat daarvan is bijzonder complex,
maar wij moeten het voor de mensen
transparant maken.
De VSB is de kroon op het werk van de
hervorming van de Vlaamse zorg- en welzijnssector. Met meer regie bij de patiënt,
vermaatschappelijking en meer aandacht
voor de levenskwaliteit en de participatie
van mensen. Dat laatste sluit mooi aan
bij het concept van ‘positieve gezondheid’
waarmee CM zich profileert?
Van Kets: CM wil een gezondheidsfonds
zijn in plaats van een ziekenfonds. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van
ziekte. Het gaat ook om gelukkig zijn, je
goed voelen, niet eenzaam zijn, mentaal
voldoende fit zijn … Dat nieuwe perspectief
heeft ook te maken met de verschuiving
van klemtoon van acute naar chronische
zorg door de vergrijzing.
Van Mossevelde: Die verandering is al
jaren aan de gang. Ziekenfondsen zijn
al lang veel meer dan uitbetalings

organisaties. We begeleiden onze leden
doorheen het leven. Zo nieuw is dat niet.
Preventie, vroegdetectie, gezond leven …
Elk ziekenfonds gaat daar op zijn manier
mee om. Ook met het invullen van onze
socioculturele organisaties. Gezondheid
is altijd positief.

tegenover, maar met een ledenbijdrage
van iets meer dan zeven euro per maand
behoort CM nog altijd tot de goedkopere
op de markt.

Van Mossevelde: Dat begrijp ik. Vergelijk alleen nog maar de budgetten voor
preventie met die voor de cure. Er is een
immense kloof. Preventie en gezonde levensstijl verdienen terecht meer aandacht.

Van Mossevelde: Je moet ook altijd goed
kijken wat er in de aanvullende verzekering zit. Wij zijn grote voorstanders van
een zo uitgebreid mogelijke algemene
en verplichte ziekteverzekering. Daar
moet de focus liggen. Gelijke toegang tot
de gezondheidszorg voor iedereen. Met
de aanvullende verzekering leggen we
accenten. Maar de echte noden moeten
in de verplichte ziekteverzekering zitten.
Vandaar, maak de ereloonsupplementen op eenpersoonskamers overbodig,
dan kunnen we ook de hospitalisatiever
zekeringen overbodig maken.

Er kwam ook kritiek op die nieuwe visie. Dr.
Luc Bonneux was niet mals in De Standaard:
“Zorgverzekeraars gooien zich nog meer
dan vroeger op luxefrullen om klanten uit
de kerngezonde middenklasse te lokken.”

Van Kets: Helemaal akkoord. Alles hangt
aan elkaar vast, als dominosteentjes die
samen moeten vallen: de financiering van
de artsen, de financiering van de ziekenhuizen, de verzekeringen …

Van Mossevelde: Daarover gaat het toch
helemaal niet? En dat uit de mond van een
arts! Gezondheid gaat samen met fysiek
en mentaal welzijn. We zetten uiteraard
niet alleen in op preventie. Als mensen
ziek zijn, dan moeten we hen helpen. Dat
is evident. Maar het is een kwestie van
klemtonen. Het is geen luxe om na te denken over hoe we het psychisch welzijn van
mensen kunnen versterken.

Van Mossevelde: Ons doel is om in fasen
komaf te maken met de ereloonsupplementen. Eerst moeten we ze transparant
maken en aftoppen. Daarna kunnen we ze
via bijkomende investeringen afbouwen en
er helemaal mee stoppen. Tegelijk moeten
we de artsen en de ziekenhuizen anders
financieren. Ereloonsupplementen zijn
niet meer van deze tijd.

Van Kets: CM wil uitdrukkelijk een ‘gezondheidsfonds’ zijn voor haar leden. Veel
mensen denken nog te eng over gezondheid. We willen die nieuwe brede visie op
gezondheid uitdragen.

Van Kets: Ook voor mensen met chronische aandoeningen is de klemtoon op
kwaliteit van leven geen luxe. Chronische
aandoeningen genezen niet. Je moet ermee leren omgaan en ondanks eventuele
beperkingen toch een kwaliteitsvol leven
nastreven.

Eenpersoonskamers de norm
De kostprijs van de aanvullende verzekering is begin dit jaar zowat overal gestegen.
Gemiddeld met 6% en met uitschieters tot
20%. Hoe verklaar je die prijsstijgingen?
Van Kets: CM kiest vanaf dit jaar in heel
Vlaanderen voor eenzelfde pakket diensten en voordelen. Daarbij willen we als
gezondheidsfonds inzetten op die zaken
waarmee we het grootste gezondheids
effect bereiken en waarvan onze leden zelf
aangeven dat ze er veel belang aan hechten. Dat heeft een uitgebreid pakket van
diensten en voordelen opgeleverd. Daar
stond in veel regio’s een prijsverhoging

Van Kets: Eenpersoonskamers zouden de
norm moeten worden.
Van Mossevelde: Kijk hoe streng de nieuwe privacywetgeving GDPR is. Pas dat
ook eens toe op de fysieke situatie: twee
of drie patiënten op een kamer en de arts
die gewoon een gordijntje dichttrekt en
een patiënt begint te onderzoeken, vragen stelt, opmerkingen geeft … In het
bijzijn van een andere patiënt. Dat kan
toch niet meer!
In mei zijn er verkiezingen. De N-VA heeft
recent nog maar eens herhaald dat de
“ziekenfondsen structureel overgefinancierd” zijn en dat hun rol herbekeken moet
worden. Maakt dat jullie zenuwachtig?
Van Mossevelde: Zenuwachtig niet, maar
ik word er ambetant van. Wees toch eens
concreet! Wat is eigenlijk het probleem?
We werken net goedkoper dan vele anderen en horen bij de meest gecontroleerde
instanties van het land.

Van Kets: Wat is werkelijk het probleem?
Dat er verschillende ziekenfondsen bestaan? Er bestaan toch ook verschillende
banken of zorgvoorzieningen? En verschillende privéverzekeraars? Die diversiteit
houdt de kwaliteit hoog. Mensen moeten
keuzes kunnen maken. Het is een trigger
om goed werk te blijven leveren en efficiënt
te zijn. Het huidige systeem is gebaseerd
op solidariteit tussen leden. Onderzoek
wijst uit dat de Vlaming daarvan grote
voorstander is. Stemmen, soms politiek
gestuurd, die aangeven dat ieder beter
voor zichzelf kan zorgen, worden door onze
samenleving niet gedragen. Zelfs in een
tijd waarin de solidariteit soms in vraag
wordt gesteld, moeten wij krachtig ons
model verdedigen en niet kiezen voor een
extreem individualistische aanpak: alleen
mijn eigen deur telt, niet de buren. Dat is
niet de samenleving waarvoor wij kiezen.
Vanuit het middenveld houden wij de samenleving alert en creëren we verbinding.
Minister Vandeurzen heeft de afgelopen
beleidsperiodes de standpunten van het
middenveld steeds goed beluisterd. Hij
heeft ons niet altijd onze zin gegeven, maar
hij heeft tenminste geluisterd.
Van Mossevelde: Dat klopt. Zijn beleid
is dan ook breed gedragen. Vandeurzen
is een degelijke minister van Welzijn.
Hij heeft niet alle problemen voldoende
aangepakt. Denk maar aan de geestelijke
gezondheidszorg en de jeugdzorg. Maar
hij probeert rekening te houden met wat
er leeft op het werkveld. Op het terrein
werken de ziekenfondsen trouwens erg
goed samen. Veel beter dan de mensen
vermoeden. Zowel federaal in het Intermutualistisch Agentschap en MyCareNet
als Vlaams. Bijvoorbeeld rond de BelRAI,
ICT, de zorgkassen, het Geïntegreerd
Breed Onthaal … We vertegenwoordigen
elkaar zelfs op verschillende fora. Achter
de schermen is er veel samenwerking.
Van Kets: Op Vlaams niveau is er het
Vlaams Intermutualistisch College waarin we onder meer gemeenschappelijke
standpunten formuleren voor het beleid.
We zetten daar sterk op in en de samenwerking is de jongste jaren fel toegenomen. Tegelijk blijft het belangrijk dat de
burgers kunnen kiezen. Zo houden ze ons
ook scherp.

Eerstelijnszones
Hoe kijken jullie naar de ontwikkeling van
de eerstelijnszones?
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"We maken dezelfde
analyses. Solidariteit is
belangrijk, mensen zijn
gelijkwaardig en het
middenveld verbindt."
Van Mossevelde: Dat is alweer een mooi
theoretisch concept, maar in de praktijk
hebben we nog maar de eerste stapjes
gezet. Hetzelfde geldt voor het Vlaams
Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL). Het is
goed om het hokjesdenken te doorbreken
in zorg en welzijn. We werken nog te veel
als silo’s naast elkaar. Maar dat heeft ook
te maken met de subsidiëring. We moeten de eerstelijnszones goed aanpakken
op het uitvoerende niveau. Het is aan de
overheid om de krijtlijnen te bepalen en
dan is het aan de zorgraden om dat uit te
voeren in de eerstelijnszones.
Van Kets: Wat me zorgen baart, is dat het
grootste deel van de financiering van de
eerste lijn federaal is: de thuisverpleegkunde, de huisartsen … Vlaanderen heeft
dus maar beperkte hefbomen om zijn
beleid waar te maken. Dat is een groot
risico, zeker vanuit het perspectief van
geïntegreerde zorg.
Van Mossevelde: Een tweede risico is de
verspreiding over 60 eerstelijnszones en
evenveel zorgraden. Hoe gaan we daarin
blijven investeren? Al die zorgraden moeten worden bemand. Liefst met mensen
die van aanpakken weten. Maar die hebben we nodig op het terrein: de huisartsen,
de thuisverpleegkundigen ... Er is nu al
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een tekort. Gaan zij naar de vergaderingen
komen? Maken we het niet bureaucra
tischer dan nodig?
Hoe kan je dat voorkomen?
Van Mossevelde: Door de krijtlijnen niet
te breed te laten. Laat Vlaanderen maar
de visie bepalen en de zorgraden het uitvoerende werk doen.
Van Kets: Met de mogelijkheid om regionale accenten te leggen, uiteraard.

Van Kets: Dat is inderdaad een belangrijk aandachtspunt. Er staan veel goede
zaken in de startblokken. We zitten echt
in een overgangsfase. We moeten die lijn
nu resoluut voortzetten. De trein is net
vertrokken: de VSB, de PVF, de eerstelijnszones … We kunnen niet alweer van
richting veranderen. We moeten de veranderingen fundamenteel verankeren.
Verschillen jullie over sommige thema’s
wel nog van mening?

Van Mossevelde: Overleg in de zorgraden
moet over cliënten gaan, niet over structuren en wie er al dan niet moet in zitten.

Van Mossevelde: Als het gaat over de
rechten en de waarden waarvoor we moeten vechten, dan zie ik vandaag weinig
verschillen.

Van Kets: Volkomen mee eens. We mogen
geen nieuwe vergadercultuur installeren.
Het is een blijvend aandachtspunt.

Van Kets: We maken dezelfde analyses.
Solidariteit is belangrijk, mensen zijn gelijkwaardig en het middenveld verbindt.

Van Mossevelde: Minister Vandeurzen
heeft heel veel op de sporen gezet, maar
nog niet alle wagons rijden. Bovendien:
het is pas als de trein helemaal rijdt, dat
we zullen zien hoeveel alles kost. Er zullen
bijkomende investeringen nodig zijn. Er
dreigen tekorten in de begroting, dat weet
ik zeker. En straks komt er een nieuwe
minister en die wil uiteraard weer eigen
accenten leggen. En wat dan?

Van Mossevelde: Op ethisch vlak en in
onze dienstverlening leggen we uiteraard
eigen accenten.
Van Kets: Maar het belangrijkste is dat we
samen opkomen voor alle mensen, maar
zeker voor de meest kwetsbare mensen
in onze samenleving.

INTERVIEW MET AXEL KERKHOFS, VOORZITTER WERKGROEP ICT

“Efficiënte en geïntegreerde
transmurale gegevensdeling
blijft grote uitdaging”
TEKST: FILIP DECRUYNAERE / BEELD: PETER DE SCHRYVER

De ICT-ontwikkelingen in ziekenhuizen
en in de bredere gezondheidszorg gaan
razendsnel. Transmurale gegevens
deling, persoonsgegevensbescherming,
de integratie van ICT-systemen in de ziekenhuisnetwerken … Het zijn stuk voor
stuk enorme uitdagingen. Niet alleen
technisch en financieel, maar ook op het
vlak van veranderingsmanagement. “We
hebben dan ook een strategie op langere termijn nodig”, zegt Axel Kerkhofs,
voorzitter van de werkgroep ICT van
Zorgnet-Icuro. Samen met hem overschouwen we enkele belangrijke werven
voor vandaag en de komende jaren.
Axel Kerkhofs werkt al 25 jaar in AZ
Sint-Maria in Halle. Eerst enkele jaren als
stafmedewerker, daarna bijna 20 jaar als
directeur Financiën & IT en sinds oktober
2015 als algemeen directeur. “De jarenlange combinatie van IT en financiën geeft
me een helikopterview. IT is een rode draad
doorheen al die jaren. Ook vandaag nog
rapporteert de dienst IT rechtstreeks aan
mij als algemeen directeur.”
Axel Kerkhofs zit voor AZ Sint-Maria de
Algemene Vergadering van de Cegeka-
ziekenhuizen voor, een groep van een tiental
ziekenhuizen die met de klinische software
van Cegeka werken. Hij is ook lid van het
begeleidingscomité Belgian Meaningful Use
Criteria van de FOD. Dat comité volgt op
hoe de ziekenhuizen tot een geïntegreerd
elektronisch patiëntendossier (EPD) komen.
Sinds 2018 is hij voorzitter van de werkgroep ICT van Zorgnet-Icuro. “Vanuit mijn
positie en ervaring kan ik een brugfunctie
vervullen tussen de ICT en de algemene
directies via het sectoraal bestuurscollege.

Ik wil zeker niet veralgemenen, maar veel
algemeen directeurs hebben minder interesse voor informatica. Ze zien het vooral
ook als een kostenpost, terwijl ICT zoveel
te bieden heeft.”
“De werkgroep ICT volgde tot voor kort
de actuele ICT-kwesties op. Dat blijven
we uiteraard doen. Er zijn veel evoluties
die onze aandacht opeisen. De overheid
moet de sector daar tijdig bij betrekken.
Er is voorafgaande inspraak nodig. Die is
er vandaag vaak niet. En dan moeten wij
maar zien uit te voeren wat de overheid
heeft beslist. Dat leidt soms tot onwerkbare situaties of tot ontevredenheid, ook
bij de patiënt. Daarvoor moeten we dan ad
hoc subwerkgroepen organiseren, zodat
we met gefundeerde antwoorden constructief kunnen wegen op de overheid,
leveranciers of belangengroepen.”
“Daarnaast heb ik voorgesteld om met de
werkgroep ICT ook een meer strategische
blik te hanteren. Waar zou ICT voor de
gezondheidszorg over tien jaar moeten
staan? Met welke ontwikkelingen en tendensen die zich momenteel voordoen in
de maatschappij qua ICT moeten we vandaag al rekening houden? Moeten we in de
ziekenhuizen bijvoorbeeld nu al aandacht
besteden aan Artificiële Intelligentie?
Dit jaar starten we met die visionaire blik.”
“We willen een houvast en een baken
creëren met een dynamisch memorandum voor transmurale gegevensdeling.
Dynamisch, omdat de evoluties snel blijven gaan. Transmuraal, omdat de toekomst ligt in samenwerking over alle
lijnen van gezondheidszorg en welzijn
heen. De gegevensuitwisseling zoals die

vandaag groeit, is een kluwen. Met de
beste bedoelingen gemaakt, maar het is
een uitdaging om in al die complexiteit
nog helder te zien. Het memorandum
wil een totaalkijk bieden, een leidraad
waarop we terug kunnen vallen. Nu is er
veel fragmentatie, vaak uitgaande van
verschillende overheden: de ene dag
werken we aan onze communicatie met
Vitalink, dan weer aan de connectie met de
woonzorgcentra, daarna bespreken we de
werking van MyHealthViewer … We hebben
nood aan één duidelijke visie, één beleid
dat streeft naar optimale integratie. In AZ
Sint-Maria hebben we een sterke traditie
van goede relaties met de huisartsen, ook
voor gegevensdeling. We zijn op dat vlak
altijd voortrekkers geweest. Maar zelfs
wij ervaren hoe moeilijk het is om alle
ontwikkelingen te volgen en daarvan een
goed begrijpbaar geheel te maken."

Netwerken
“ICT zal een heel belangrijke rol spelen in
de efficiëntie en de verdere uitbouw van de
ziekenhuisnetwerken. Eenvoudig wordt dat
niet. Ziekenhuizen in een netwerk hebben
elk hun eigen verleden. Ze hebben vaak
geïnvesteerd in verschillende oplossingen voor eenzelfde probleem. Voor een
optimale kwaliteit en efficiëntie zouden
we best al die systemen zoveel mogelijk
in overeenstemming brengen.”
“Het is jammer dat de overheid de evolutie naar geïntegreerde elektronische
patiëntendossiers niet voldoende heeft
afgestemd op de ontwikkeling van de ziekenhuisnetwerken. We zien nu vaak dat
er verschillende EPD’s in één netwerk
aanwezig zijn. Er zijn mogelijkheden voor

zorgwijzer | 18

gegevensdeling, bijvoorbeeld via de HUB’s,
maar optimaal is dat toch niet. Denk aan
de artsen die in de toekomst allicht in verschillende ziekenhuizen van het netwerk
zullen werken. Zij moeten dan de verschillende EPD’s kennen en zich iedere keer
aanpassen aan de omgeving.”
“We mogen nooit uit het oog verliezen dat
de netwerken klinische netwerken zijn.
Dat betekent dat we eerst een klinische
basis moeten uitwerken. Elk netwerk
volgt daarbij uiteraard zijn eigen tempo
en sommige staan dus al verder dan anderen. Niettemin werkt dit jaar iedereen
aan een regionaal zorgstrategisch plan om
vraag en aanbod in de eigen regio goed af
te stemmen tussen de ziekenhuizen én
transmuraal. Eigenlijk moeten we eerst
die oefening doen, voor we werk maken
van de ICT-integratie. ICT werkt immers
ondersteunend en faciliterend. ICT kan
veel bijdragen tot een goede werking van
de ziekenhuisnetwerken. ICT is een enabler.
Maar dan moeten we eerst een klinische
strategie uittekenen. Dat betekent niet dat
we nu volledig op de pauzeknop moeten
duwen voor beschouwingen rond ICT-
integratie. We hebben nog veel denkwerk
voor de boeg. Maar met beslissingen en
de eigenlijke uitvoering wachten we beter
tot de klinische strategie echt duidelijk is.”

Bedrijfscontinuïteit
“Een ander belangrijk thema blijft de
beveiliging van de persoonsgegevens
en de ICT-omgeving in het algemeen.
Patiëntengegevens zijn heel delicaat.
Ze zijn gegeerd door mensen en bedrijven
met minder goede bedoelingen. Een goede
beveiliging is altijd belangrijk, maar de
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Axel Kerkhofs: “Ziekenhuisnetwerken zijn in de eerste plaats klinische netwerken.
De ICT-integratie moet ondersteunend zijn.”

"We mogen niet
blind zijn voor de
vele voordelen
van degelijke ICToplossingen voor
de kwaliteit en
patiëntveiligheid."

creativiteit en de inventiviteit van onrechtmatige gegevensverwerving is grenzeloos.
We moeten dus meer en meer alert zijn.
Daarbij komt dat ziekenhuizen, met alle
ICT-ontwikkelingen en de integratie van
systemen, steeds meer afhankelijk worden
van software voor hun werking. Als ICT niet
beschikbaar is, dan kan dat de continuïteit
van de zorgen bemoeilijken. En dat mag natuurlijk niet. Daarom moeten we oog blijven
hebben voor kritieke punten (single point
of failures) en investeren in ontdubbelde
systemen: als het ene systeem uitvalt, moet
een ander systeem het onmiddellijk kunnen overnemen. Dat lijkt vaak eenvoudiger
dan het in praktijk is. We moeten ook oog
hebben voor geactualiseerde noodplannen,
met afspraken en procedures voor als we
moeten overschakelen op manuele oplossingen. Hoe verder de informatisering
oprukt, hoe moeilijker dat wordt.”
“De start van de GDPR-wetgeving vorig
jaar heeft voor de ziekenhuizen veel extra
werk met zich meegebracht. Positief is
dat het de geesten opnieuw heeft aan
gescherpt: zijn we wel goed bezig? Het
heeft voor een nieuw elan gezorgd, ook bij
de leveranciers van softwareoplossingen.
Aan de andere kant blijft het moeilijk om
een goed evenwicht te vinden tussen een
haalbare werking en de privacy.”
“Wat gaan we trouwens met al die waarde
volle gegevens doen in de toekomst?

De mogelijkheden zijn groot, als we
het op de juiste manier aanpakken. Op
basis van de massa data waarover we
beschikken, kunnen we het beleid versterken en bijsturen waar nodig. Zowel
op ziekenhuisniveau als op overheidsniveau. Ook bedrijven hebben interesse in
‘gepseudonimiseerde’ gegevens. Met heel
waardevolle mogelijkheden voor zorg
onderzoek en -ontwikkeling, maar waaraan ook commerciële aspecten kunnen
verbonden zijn. Dan botsen we mogelijks
op ethische vragen.”

zetten in de digitale communicatie met
een zorgverstrekker. Ook monitoring en
behandeling op afstand komen dichterbij. Maar de weg is nog lang en complex.
Zowel technisch als voor de financiering
ervan. Daarbij moeten we altijd rekening
houden met oudere patiënten met minder
ICT-vertrouwdheid. We moeten de complexe systemen zo eenvoudig mogelijk
maken qua gebruik. Ook de overheid, trouwens. Het plan eGezondheid moest door
negen ministers worden goedgekeurd. Dat
werkt de vereenvoudiging niet in de hand.”

Betaalbaarheid?

“Tot slot nog iets over de betaalbaarheid
van ICT in de zorg. Sinds kort is er een
ICT-budget in het Budget van Financiële
Middelen (BFM) dat de ziekenhuizen van
de overheid krijgen, mits een uitgebreid
ICT-plan. Maar hoe nuttig en belangrijk die
bijdrage ook is, ze volstaat helemaal niet
voor de nodige investeringen en werking
van ICT in een ziekenhuis. Als de overheid
echt wil inzetten op ICT als enabler in de
zorgsector, ook transmuraal en op het
vlak van screening en preventie, dan zijn
veel grotere budgetten nodig. Wij kijken
er alvast naar uit.”

“Met alle evoluties moeten we ook meer
en meer investeren in opleiding. In ziekenhuizen werkt nog een generatie van
mensen die minder met ICT zijn opgegroeid. We moeten die mensen blijven opleiden en betrekken, want we hebben een
draagvlak nodig voor alle veranderingen.
Digitaal is vaak onbekend en onbekend
maakt onbemind. Maar we mogen niet
blind zijn voor de vele voordelen van dege
lijke ICT-oplossingen voor de kwaliteit
en patiëntveiligheid. Goed veranderings
management is nodig.”
“Ook de patiënt moeten we betrekken.
Hij ziet uiteraard ook veel ICT op zich
afkomen. Positief is dat hij stilaan zijn
eigen gegevens kan raadplegen en in beperkte mate soms al eens een stap kan
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DATA PROTECTION OFFICER

FILIP GOYENS
IN UZA

Filip Goyens: “GDPR blijft een gigantische klus.”
Ik was twaalf jaar IT-manager in AZ Turnhout. Toen de overheid besliste dat elk
ziekenhuis een informatieveiligheidsconsulent moest hebben, heb ik in AZ Turnhout een carrièreswitch gemaakt. Vier jaar
geleden ben ik dan voltijds informatie
veiligheidsconsulent geworden in het
UZA en van daaruit ook voor de gelieerde
ziekenhuizen AZ Monica, AZ Klina en AZ
Rivierenland. Mijn focus lag vooral op het
implementeren van de ISO27001-norm
voor Informatieveiligheid*.
Drie jaar geleden kwam GDPR (of AVG
– Algemene Verordening Gegevens
bescherming), de nieuwe privacywetgeving, ter sprake. Mijn focus verschoof
opnieuw. De GDPR trad in werking op
25 mei 2018 en vergde heel wat aandacht.
Elk ziekenhuis moest voortaan ook een
Data Protection Officer (of Functionaris
Gegevensbescherming) in dienst hebben.
Na een DPO-opleiding heb ik die functie
in het UZA opgenomen.

Gigantische klus
In België hadden we eigenlijk al een vrij
strenge privacywet. Toch zorgde de GDPR
voor nieuwe accenten en een strikter beleid. De focus ligt nu op de verwerking
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van persoonsgegevens. Dat mag je breed
interpreteren: zelfs het zien van persoonsgegevens op een scherm wordt door de
GDPR al als een verwerking geïnterpreteerd. En persoonsgegevens zijn niet alleen de gegevens van patiënten, maar ook
die van de medewerkers.
De DPO geeft advies over en kijkt toe op
de verwerkingsprocessen van alle persoonsgegevens. Hij zorgt ervoor dat het
ziekenhuis een privacy policy heeft die
duidelijk zegt wat er met de persoons
gegevens gebeurt en waarom. We moeten
ook beleidsdocumenten opmaken met
interne afspraken over het omgaan met
persoonsgegevens. Verder moet het ziekenhuis een verwerkingsregister bijhouden: voor elk proces moeten we tot in detail uitschrijven welke persoonsgegevens
we verwerken, waarom, hoe, voor wie
... Dat moet voor elk verwerkingsproces
gebeuren! Een grote klus. Medische toestellen, softwaretoepassingen – overal
waar persoonsgegevens worden verwerkt
– moet er worden geregistreerd. Die opdracht zal nooit af zijn, want er komen
voortdurend nieuwe toepassingen en
toestellen bij. Als we nieuwe technologie
gebruiken, moet er overigens eerst een
risicoanalyse worden gemaakt.

Vandaag zijn de gegevens beter beschermd
dan vroeger. Dat is zeker. Het gebruik van
toepassingen met gevoelige informatie
moeten we regelen met toegangsrechten
en een logging van het effectieve gebruik
van de toepassingen. Het toezicht is veel
strenger geworden. De rechten van alle
betrokkenen, zoals het recht op inzage of
een afschrift, moeten we ook waarborgen.
Ook voor derden die in contact komen
met persoonsgegevens van het ziekenhuis moeten we maatregelen treffen. Met
veel leveranciers hebben we verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Gelukkig is
in de schoot van Zorgnet-Icuro een werkgroep opgericht die vorig jaar een GDPR-
gedragscode voor zorgorganisaties heeft
opgesteld en een aantal tools heeft ontwikkeld. Dat maakt het werk toch iets gemakkelijker. Niet alleen voor de ziekenhuizen,
maar ook voor de leveranciers. Meestal
werken zij voor verschillende ziekenhuizen.
Ook zij hebben belang bij eenvormige formulieren. Toch blijft het een hele karwei.
Ik ben er nog eventjes zoet mee.
*Een informatiebeveiligingssysteem is een
basisvoorwaarde om de juistheid, volledigheid, beschikbaarheid en confidentialiteit
van bedrijfsinformatie te garanderen.

Het beroepsgeheim is te belangrijk om
het zomaar te laten uithollen. Vertrouwen is immers waar het allemaal om
draait. Prof. Freya Vander Laenen zette
haar pleidooi op het symposium Beroepsgeheim: onze zorg (19/10/2018) kracht bij
met heel wat casussen. Wij zochten haar
op voor een gesprek.
Wat was uw centrale boodschap op de
studiedag?
Hulpverleners die contact hebben met
politie of justitie moeten zich altijd twee
vragen stellen. Ten eerste: voor wie werk
ik, wie is mijn cliënt? En ten tweede: met
wie praat ik precies? Want in justitie bestaan heel wat functies. En voor elke
functie gelden andere regels over het
beroepsgeheim.
Maken hulpverleners vaak fouten tegen
het beroepsgeheim?
Ik merk een positieve evolutie. Toch slaat
veel hulpverleners nog altijd de schrik
om het hart als ze plots telefoon krijgen van politie of parket. Ze voelen zich
geïntimideerd en zeggen daardoor soms
te veel. Ook omdat ze de regels niet goed
kennen. Ik begrijp dat hoor: hulpverleners zijn daarvoor niet opgeleid. En het
is complex.
Ik wind me wel op als critici beweren dat
hulpverleners zich te vaak achter het beroepsgeheim verschuilen. Niets is minder
waar. Dat woord ‘verschuilen’ alleen al.
Zo tendentieus. Het beroepsgeheim is
essentieel. Dat schend je niet zomaar.
Daarom bestaat daarover wetgeving.
Hulpverleners werken in eerste instantie voor de cliënt, en dat moet zo blijven.
Welk houvast kan u hulpverleners bieden?
Freya Vander Laenen: “Het niet respecteren van het beroepsgeheim leidt tot een
vertrouwensbreuk bij de patiënt. Niet alleen in die ene hulpverlener, maar in de
hele hulpverlening. Dat is funest.”

De wetgeving op het beroepsgeheim is
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BEROEPSGEHEIM ONDER DRUK

“Het draait allemaal
om vertrouwen”
TEKST: FILIP DECRUYNAERE / BEELD: PETER DE SCHRYVER

vrij duidelijk, ook al is ze complex. Er zijn
ondertussen ook al voldoende cases om
op terug te vallen. Toch is elke situatie
weer net iets anders en slaat de twijfel
toe. Er is geen checklist die geldt voor
alle casussen. Wat doe je bijvoorbeeld als
hulpverlener als je een patiënt of cliënt
bij je hebt die duidelijk onder invloed is
van alcohol en aanstalten maakt om met
zijn wagen te vertrekken?
Zegt u het maar.
In de praktijk zien we vaak een zwart-witreactie. Of de hulpverlener gaat uit van het
beroepsgeheim en laat de patiënt vertrekken. Of hij laat het gevaar primeren en belt
de politie. Beter is om niet in die uitersten
te vervallen. Er is hier sprake van een
potentiële noodsituatie. Het beroepsgeheim is daarmee niet meer zo absoluut.
Maar in plaats van meteen de politie te
verwittigen, moet je met de cliënt praten:
“Is er iemand die u kan komen halen? Kan
ik u naar huis brengen? Misschien kan u
beter nog even wachten voor u vertrekt?”
Als dat allemaal niet helpt, kan je een
stap verder gaan. Je zegt de patiënt dat
je hem zo niet laat vertrekken, omdat hij
een gevaar vormt voor zichzelf en voor
andere weggebruikers. Als ook dat niet
helpt of de cliënt reageert agressief, dan
kan je hem verwittigen dat je de politie
belt. En dan bel je ook de politie. Maar
die tussenstappen zijn essentieel. Ik besef
dat die aanpak moeilijk en confronterend
kan zijn, maar het is de beste manier. Op
die manier schaad je de vertrouwensband
met je patiënt niet. Dat doe je wel als je
achter zijn rug, zonder eerst in dialoog te
gaan, de politie belt.
Elke vergelijking loopt mank, maar bovenstaande case heeft veel raakpunten
met een cliënt die jou in vertrouwen
neemt over zijn voornemen om suïcide te
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“Het is absoluut nodig dat hulpverleners die
vaak met justitie of politie in aanraking komen
de nodige vorming en opleiding krijgen.”
plegen. Als die persoon zegt dat jij de enige
bent die hij vertrouwt, dan mag je hier als
hulpverlener niet mee blijven zitten. Je
moet de patiënt zeggen ‘Sorry, maar ik
ga dat bespreken met een collega.’ Als de
patiënt daarop dreigt om weg te gaan en
zich meteen voor een trein te gooien en jij
bent overtuigd dat hij dat ook zal doen, dan
mag je de patiënt niet laten vertrekken.
Desnoods hou je hem met dwang tegen.
Ook hier geen zwart-witverhaal. Probeer
eerst een oplossing te zoeken binnen de
hulpverlening. Betrek de politie of justitie
alleen als dat echt nodig is.
Krijgen beslissingen van hulpverleners
vaak een juridisch staartje?
Dat gebeurt, maar uiterst zelden. Belangrijker is dat het niet respecteren van het
beroepsgeheim leidt tot een vertrouwensbreuk bij de patiënt. Niet alleen in die ene
hulpverlener, maar in de volledige hulpverlening. Dat is funest. Een justitieassistent
moet zich houden aan het beroepsgeheim,
maar niet tegenover zijn opdrachtgever:
bijvoorbeeld de probatiecommissie. Het
gevolg laat zich raden: weinig patiënten
laten het achterste van hun tong zien bij
de justitieassistent, want ze weten dat die
geen veilige omgeving biedt.
Denk ook aan mensen met pedoseksuele
gevoelens. Als zij nergens met hun verhaal
terechtkunnen zonder het risico te lopen
dat justitie er meteen wordt bijgehaald,
dan zullen zij nooit de stap naar de hulpverlening zetten. Gelukkig is er vandaag

Stop it Now! om die impasse te doorbreken.
Vertrouwen is waar het allemaal om draait.
Biedt de wetgeving over het algemeen een
goed kader?
Artikel 458 over het beroepsgeheim biedt
een helder kader. Maar het beroeps
geheim staat al jaren onder druk. Eerst
in de nasleep van de affaire Dutroux, de
jongste jaren in het kader van de terrorismebestrijding. Het principe zelf van
het beroepsgeheim wordt steeds vaker
in vraag gesteld. Ook hulpverleners staan
daardoor onder druk om het beroepsgeheim te schenden, ook waar dat niet
verantwoord is. Zelfs het debat over intra
familiaal geweld heeft naar mijn mening
te zeer tot een uitholling van het beroepsgeheim geleid. We komen dicht bij een
situatie waarbij overleg tussen justitie,
politie en hulpverleners de standaard is.
Dat gaat te ver. Voor mij en voor heel wat
hulpverleners. Maar in de praktijk staan zij
vaak zwak in de confrontatie. Ook door de
complexiteit van de wetgeving. Is de cliënt
vrij op voorwaarden? Met probatie? Is er
een justitieassistent? Gaat het om een
vooronderzoek? Een gerechtelijk onderzoek? Dat is allemaal niet evident om te
weten. Daarom is het ook absoluut nodig
dat hulpverleners die vaak met justitie
of politie in aanraking komen de nodige
vorming en opleiding krijgen.

DE KRACHT VAN GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN

Wat we kunnen leren
van innovatieve
buitenlandse praktijken
TEKST: EVELIEN CHIAU / BEELD: PETER DE SCHRYVER

Gezondheidsvaardigheden worden steeds
meer erkend als een belangrijke factor
voor een kwaliteitsvolle zorg en gezondheid. Philippe Vandenbroeck en Liesbeth Jenné van shiftN kregen vorig jaar
van het Fonds Daniël De Coninck en de
Koning Boudewijnstichting de opdracht
om tien innovatieve buitenlandse praktijken te onderzoeken die de kennis en
het kunnen van burgers, patiënten, mantelzorgers en professionelen op vlak van
gezondheid versterken. Met de publicatie
wil het Fonds het gesprek aangaan met
gemeenschappen en overheden over
gezondheidsvaardigheden als een beleidshefboom voor volksgezondheid en
sociale gelijkheid.

Philippe Vandenbroeck: "De zorgvrager
zal worden versterkt in het nemen van
beslissingen over zijn eigen gezondheid
en dus meer autonomie krijgen."

“Iemand die gezondheidsvaardig is, is in
staat om gezondheidsgerelateerde informatie te vinden, te interpreteren en daarnaar te handelen om de eigen gezondheid
en levenskwaliteit te verbeteren”, zegt
onderzoeker Philippe Vandenbroeck.
“Die vaardigheden worden vandaag erkend als een belangrijke voorspeller
van de algemene gezondheid en van de
doeltreffendheid waarmee mensen van
gezondheidszorg gebruik maken. Empirisch onderzoek heeft dat de afgelopen decennia meermaals bevestigd. Zo
werd vastgesteld dat mensen met lagere
gezondheidsvaardigheden onder andere
minder goed gezondheidsgerelateerde
boodschappen begrijpen en onthouden,
minder goed weten wanneer ze iets zelf
kunnen oplossen of wanneer ze naar
een arts moeten gaan. Ze bezoeken vaker huisartsen en spoeddiensten, hebben
slechtere ervaringen met zorg en meer
moeite om actief aan een consult deel te
nemen. Dat toont meteen duidelijk aan
waarom die vaardigheden zo belangrijk
zijn voor ons gezondheidsbeleid.”

“Gezondheidsgerelateerde informatie is
overal: in zorgsituaties, rond risicofactoren, bij het verbeteren van onze levenskwaliteit … Ik ben ervan overtuigd dat dat
hele domein, dat nu nog volop in ontwikkeling en relatief onbekend is, in de nabije
toekomst een centrale plek zal innemen
in onze gezondheidszorg. Bovendien zal
het een brede impact hebben: zowel op
vlak van beleids- en gemeenschapsniveau
als op organisationeel, interpersoonlijk en
individueel vlak. De zorgvrager zal worden
versterkt in het nemen van beslissingen
over zijn eigen gezondheid en dus meer
autonomie krijgen. De schaduwzijde en
valkuil daarvan is dat we misschien te
veel verantwoordelijkheid bij de patiënt
zullen leggen. Dat zien we nu ook al in het
concept van de participatiesamenleving,
waarbij zich dezelfde onopgeloste vraag
stelt: willen we het handelingsvermogen
van de burger vergroten of de burger kostenefficiënter maken voor de overheid?”
“Om meer te weten te komen over gezondheidsvaardigheden, zochten we tien
relevante en representatieve praktijken.
Daarvoor hanteerden we selectiecriteria
waarbij onder meer werd vastgelegd dat de
praktijken niet enkel innovatief en inspirerend moesten zijn, maar ook onderbouwd
door wetenschappelijke inzichten. Elk
van die praktijken heeft een aantoonbare
impact. We focusten op eerstelijnszorg
waarbij de kwetsbaarste groepen in de
maatschappij en burger- en patiëntenparticipatie centraal stonden. Uiteindelijk
kwamen we terecht bij tien projecten verspreid over Europa en Canada.”
Geïnteresseerd in de volledige studie en
de leerpunten? Dan kan je terecht op de
website van de Koning Boudewijnstichting:
www.kbs-frb.be
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TIEN PROJECTEN
OVER HEALTH LITERACY
Ordonnance Visuelle,
Frankrijk

The Health Literacy Place,
Schotland

Ordonnance Visuelle is een heel eenvoudig
hulpmiddel dat werd gemaakt op initiatief van mensen in een alfabetiseringscursus die aangaven dat ze vaak moeite
hadden om de behandeling die hun arts
voorstelde, te begrijpen. Het is een kit
met een schriftje en een set stickers die
medische voorschriften op een visuele
manier ‘vertalen’, zodat per medicijn heel
duidelijk wordt weergegeven hoe, wanneer
en hoe lang het moet worden gebruikt.
Het instrument helpt mensen om de informatie die ze krijgen, te begrijpen en
toe te passen.

The Health Literacy Place is een online
informatieportaal dat zich uitsluitend
richt tot mensen die werken in de gezondheidszorg. Het webportaal is ontstaan in het eerste Schotse actieplan voor
health literacy. Men vindt er informatie
over technieken en tools om de gezondheidsvaardigheden te verhogen, informatie
over opleidingen voor professionals en
educatieve materialen om organisaties
te ondersteunen. De website tracht ook
de koppeling te maken met processen die
zorgverlenende organisaties receptiever
kunnen maken voor het belang van gezondheidsvaardigheden.

SamenStarten,
Nederland
SamenStarten werd ontwikkeld voor de
jeugdgezondheidszorg om het gesprek
tussen professionals en ouders met jonge
kinderen te ondersteunen. De app helpt
bij het uitklaren van de hulpvraag en het
inzoomen op aangepaste ondersteuning.
Ouders krijgen meer inspraak en de interactie versterkt ook hun eigen kracht.
Ook hulpverleners evalueren het gebruik
van de app positief. De mogelijkheden van
digitale informatieplatformen, de ervaringsdeskundigheid van de zorgvrager en
de professionele bagage van de hulpverlener versterken elkaar. Het resultaat is dat
beschikbare middelen efficiënter worden
ingezet en dat de gezondheidsvaardigheden van de zorgvragende families worden
versterkt.

AmbuFlex, Denemarken
AmbuFlex is een webgebaseerd systeem
dat patiënten met een chronische aandoening toelaat om gegevens over hun
gezondheid (symptomen, welbevinden,
functionele mogelijkheden) te delen met
hun behandelend team. Het team beslist
op basis van die gegevens of een bezoek
aan het ziekenhuis al dan niet noodzakelijk is. Het systeem is ondertussen uitgerold over heel Denemarken en bestaat
voor verschillende chronische ziekten.
Bijdragen tot gezondheidsvaardigheden
was niet de eerste focus van het project,
maar is daarvan wel een indirect gevolg.
Dankzij AmbuFlex verhoogt de patiënt zijn
kennis over de aandoening en zo ook zijn
zelfmanagement.
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Discutons Santé, Canada
Discutons Santé is een website die de
communicatie tussen zorgverlener en
patiënt wil verbeteren. Dat doet de website
door patiënten tools aan te reiken, zodat
zij zich beter kunnen voorbereiden op een
afspraak, en door vorming en informatie
aan te bieden aan de professionals. De
ontwikkelaars benadrukken dat ze vooral
een instrument willen zijn dat de kwaliteit
van het proces van uitwisseling tussen
zorgvrager en zorgverstrekker verbetert.

Healthtalk.org, UK
Healthtalk.org is een website waar pa
tiënten informatie vinden over hoe het is
om te leven met allerlei aandoeningen. Je
vindt er heel wat filmpjes waarin patiënten
tijdens een interview vertellen over hun
eigen ervaringen. Onderzoekers aan de
Universiteit van Oxford nemen de interviews af. De informatie die ze verzamelen, wordt ook gebruikt om de organisatie
van zorginstellingen te verbeteren en om
professionals in opleiding vertrouwd te
maken met het perspectief van de patiënt. Patiënten zijn op basis van de ervaringsverhalen op de website beter in
staat om in te schatten welke impact hun
aandoening zal hebben op hun leven en
om geïnformeerde beslissingen te nemen
over medische kwesties.

MigesPlus, Zwitserland
MigesPlus is een website die zich in de
eerste plaats richt op professionals en
organisaties die werken met mensen met

een migratieachtergrond. Het platform is
beschikbaar in verschillende talen en wil
gezondheidsgerelateerde thema’s voor
migranten beschikbaar, verstaanbaar en
bruikbaar maken om zo de gezondheidsongelijkheid te verminderen. MigesPlus
is een indrukwekkend resultaat van een
over de langere termijn volgehouden visie en investeringen. Ze rust ook op een
solide kennisbasis over de wijze waarop
mensen met een migratieachtergrond
gezondheidsgerelateerde informatie
consumeren.

Evivo, D-A-CH
Evivo is een cursus die mensen met
een chronische aandoening technieken,
hulpmiddelen en andere ondersteuning
aanreikt om een gezond, bewust en actief leven te kunnen leiden. De opleiding
is gebaseerd op het Chronic Disease
Self-Management Program van Stanford
University. Het versterken van gezondheidsvaardigheden ligt hier ingebed in de
bredere ambitie om de zelfredzaamheid te
verhogen. Patiënten krijgen een actieve rol
als ervaringsdeskundigen in de opleiding.

Health Literacy for All,
Oostenrijk
Health Literacy for All is een outreachproject van de organisatie Ikemba in
het Oostenrijkse Graz. De organisatie
wil de kennis over gezond gedrag en
gezondheidsvaardigheden bij migranten vergroten. Daarbij steunen ze ook
op sleutelpersonen in de verschillende
gemeenschappen om het draagvlak te
vergroten. Die manier van werken blijkt
resultaten op te leveren bij die heel kwetsbare en moeilijk te bereiken doelgroepen.

Off the Record, UK
Off the Record is een emancipatorisch
project in Bristol dat de geestelijke gezondheid van jongeren wil verbeteren. De
organisatie is een complex ecosysteem
dat bulkt van gezondheidsgerelateerde
informatie. Jongeren krijgen gezondheidsgerelateerde informatie via de website en
de nieuwsbrief. Daarnaast is er een breed
palet aan initiatieven en projecten voor
therapie, preventie en promotie. Off the
Record ziet jongeren meer als participanten en minder als patiënten en wil hen zelf
zo veel mogelijk betrekken bij projecten.

“Een mens is meer dan
zijn cultuur en religie”
TEKST: FILIP DECRUYNAERE / BEELD: PETER DE SCHRYVER

Culturele diversiteit kan ook in een
revalidatiecentrum tot spanningen en
uitdagingen leiden. Dat blijkt uit de
masterproef die Hanne Van Horebeek
schreef onder begeleiding van prof. dr.
Yvonne Denier, stafmedewerker ethiek
bij Zorgnet-Icuro en hoofddocent aan de
KU Leuven. In de praktijk zien we veel
goede wil en pragmatisme. Een meer
structurele aanpak vanuit een duidelijke visie zou echter het verschil kunnen
maken. Met ook aandacht voor de ontwikkeling van culturele competenties:
kennis, houding en vaardigheden.
Hanne Van Horebeek is socioloog van opleiding, maar vanuit een brede interesse
koos ze voor een extra master Management en beleid in de gezondheidszorg. “Diversiteit in de zorg is een actueel thema”,
vertelt ze. “Patiënten ervaren ongelijkheid:
een minder goede toegang, minder goede
zorg, minder goede informatie … Het is niet
gemakkelijk om die kloof te dichten. Men
spreekt weleens over een disconnected
care relationship. De zorgrelatie tussen
patiënt of revalidant en zorgverlener is
nochtans cruciaal. Voor revalidanten met
een etnisch-cultureel diverse achtergrond
staat die relatie onder druk. Hoe kunnen
we inzetten op betekenisvolle interculturele zorgrelaties? Dat was de centrale vraag in mijn masterproef. Voorlopig
bestaat daarover weinig internationaal
literatuuronderzoek.”
“Concreet heb ik me over drie vragen
gebogen:
–– Welke uitdagingen zijn er voor de pa
tiënten met een etnisch-cultureel diverse achtergrond?
–– Hoe gaan hulpverleners en het revalidatiecentrum daarmee om?
Hanne Van Horebeek: “Het thema diversiteit verdient
aandacht in het beleid van de hele organisatie.”

–– En hoe kan het in de toekomst beter?
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"Veel zorgverleners vragen naar
meer opleiding over diversiteit."

Ik heb voor mijn masterproef elf uitgebreide interviews gedaan met zorgverleners.”

Doelstellingen
“Wat de uitdagingen voor deze groep van
revalidanten betreft, blijft de communicatie het grootste probleem. Als mensen
elkaar niet verstaan, kan je moeilijk samenwerken. Het gaat om meer dan louter
de vertaling van woorden. Ook de culturele
verschillen moeten worden‘vertaald’. Als
normen en waarden ver uit elkaar liggen
en er daardoor connectie ontbreekt, kan
je vast komen te zitten. In een revalidatiecentrum stellen hulpverlener en patiënt
gezamenlijk de revalidatiedoelstellingen
op. Maar als de visie op zorg en ziekte
te zeer verschilt, dan wordt dat moeilijk.
De hulpverleners hechten veel belang
aan het inzetten op zelfstandig kunnen
functioneren. Ze focussen daarbij onder
meer op de activiteiten van het dagelijkse
leven (ADL). Maar een moslimman kan
daar heel anders over denken, vanuit een
vrouwelijke zorgcultuur. Als de vrouw het
thuis overneemt, waarom zou je dan nog
zo hard inzetten op ADL-revalidatie? Zorgverleners kunnen die man leren hoe hij
zich zelfstandig kan kleden en zelfstandig
kan eten, maar thuis doet hij het niet. Dat
kan tot frustratie aan beide kanten leiden.”
“Ook religieuze waarden zijn bij sommige
moslims en joden zo uitgesproken dat ze
leiden tot een ontkenning van de realiteit.
‘Als we veel en goed bidden, dan komt het
wel goed.’ Zorgverleners daarentegen streven naar een confrontatie met de realiteit
vanuit medisch perspectief. Ook de familie
van de revalidant is een betrokken partij. Ze kan de ontkenning nog versterken.
Dat zijn geen gemakkelijke uitdagingen.”
“Toch mogen we zeker niet in stereotypes
vervallen. Niet elke joods man heeft er een
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probleem mee om een vrouwelijke hulpverlener een hand te geven. Elke mens is
méér dan zijn cultuur en religie. Het onderzoek daarnaar is evenwel ook beperkt.
Grote besluiten kunnen we daarover dan
ook niet trekken.”

Pragmatiek
“Hoe gaan hulpverleners en organisaties
vandaag om met dat soort situaties? In het
algemeen heel pragmatisch en praktisch.
Ze spreken Engels en Frans en vaak komt
er ook gebarentaal aan te pas. En als een
gebedsmoment even wat uitloopt en de
patiënt moet naar de kinesitherapie, tja,
dan wordt er wel tien minuutjes gewacht.
Toch blijkt uit de gesprekken met hulpverleners dat het niet eenvoudig is om de
focus van de revalidant op zijn behandeling te houden. Er is vaak veel creativiteit
nodig. Een moslimvrouw die weigert te
zwemmen, tot daar aan toe. Maar een
moslimvrouw die niets van beweging wil
doen, dat is een hele uitdaging in een revalidatiecontext. De ADL-doelstellingen
blijken in de praktijk soms minimaal. Tot
frustratie van de hulpverleners, die het als
hun opdracht zien om er het maximum uit
te halen voor elke patiënt. Het is zoeken
naar een consensus: de focus op de revalidatie behouden, maar toch rekening
houden met de waarden en normen van
de revalidant.”
“Als het om praktische en redelijke dingen
gaat, kan je natuurlijk wel een eind meegaan. Als het op afdelingsniveau mogelijk
is, kan de organisatie bij de werkverdeling
bijvoorbeeld rekening houden met een
vrouw die niet behandeld wil worden door
een man. In de praktijk gebeurt dat geregeld, maar niet altijd. Het is zorg op maat,
zoals we die aan alle patiënten proberen
te bieden. Ook over bezoekuren kan je
afspraken maken. Het is in elk geval aan te

raden om daarover met alle medewerkers
op één lijn te zitten, zodat er een duidelijk
beleid is.”

Visie en beleid
“Hoe kan het in de toekomst beter? Wat
opvalt, is dat veel zorgverleners vragen
naar meer opleiding over diversiteit. Ze
ervaren een gebrek aan kennis. De samenwerking met tolken en intercultureel
bemiddelaars mag nog intensiever, vinden
ze. Wat me als onderzoeker opviel, is dat
bepaalde faciliteiten in campus Gasthuisberg wel aanwezig zijn, maar niet in
campus Pellenberg. In Gasthuisberg is er
een stille ruimte, in Pellenberg alleen een
kapel. Daarover kan worden nagedacht.”
“Het thema diversiteit verdient aandacht in
het beleid van de hele organisatie. Daarover heeft elke organisatie een visie nodig,
die wordt vertaald in een beleidsplan. Die
vertaling moet bijvoorbeeld ook gebeuren
in het personeelsbeleid. Met een divers
aanwervingsbeleid en met oog voor het
ontwikkelen van culturele competenties: kennis, houding en vaardigheden.
Dat soort zaken moet structureel worden
ingebed in alle geledingen van een organisatie. Stel dat je een opleiding over
medicatie geeft, dan kan je ook aandacht
vragen voor diversiteit. Wat met het in
nemen van medicatie tijdens de ramadan,
bijvoorbeeld?”
“Op het terrein merk ik soms wat schrik
om met mensen van andere culturen te
praten. Dat is nergens voor nodig. Je hoeft
als hulpverlener niet op elk verzoek in
te gaan. Maar erover praten, is wel aangewezen. Luisterbereidheid kan al veel
oplossen. Zoals dat bij alle patiënten geldt.
Probeer altijd de mens achter de patiënt
te zien, met zijn cultuur en zijn religie. Dat
is al een flinke stap in de goede richting.”

ZIN IN HET LEVEN NA KANKER

Filosofische training
voor mensen met kanker
TEKST: EVELIEN CHIAU / BEELD: PIETER VANDEKERCKHOVE

Dat een leven na kanker nooit simpel
is, zal niemand ontkennen. Het is en
blijft een moeilijk thema. Want als je
de ziekte overleeft, wat heb je dan te
klagen? Pieter Vandekerckhove kreeg
op zijn veertiende de diagnose van acute
leukemie en ondervond aan den lijve
hoe de ziekte je hele leven op z’n kop
zet. Vandaag helpt hij jonge mensen met
kanker om hun leven opnieuw te starten
aan de hand van drie krachtige filosofische vaardigheden.
Je biedt filosofische hulp aan jonge mensen met kanker. Hoe ben je bij die, toch
wel specifieke en bijzondere, doelgroep
terechtgekomen?
“Toen ik veertien was, kreeg ik de diagnose van acute leukemie. Ik heb toen ontzettend veel nagedacht en gelezen over
hoe ik me daar kon doorworstelen. Als
gevolg daarvan koos ik ervoor om enkele
jaren later aan de universiteit filosofie te
studeren. Voor mijn masterproef deed ik
onderzoek naar de levensvisie van mensen met een levensbedreigende ziekte.
De studies zelf waren erg theoretisch en
gingen niet echt in op de diepe levens
filosofie, waardoor ik wat op mijn honger
bleef zitten. Daarom studeerde ik daarna
ook nog praktische filosofie. Die kans heb
ik aangegrepen om uit te testen welke
methoden het beste werken om je leven
te herstarten na een kankerdiagnose.
Momenteel ben ik ook nog bezig met een
PhD rond co-creatie en e-health aan de
Erasmus University Rotterdam.
De interesse voor de problematiek van
jonge kankerpatiënten heeft me altijd
vast- en beziggehouden. Het hoeft dan
ook niet te verbazen dat ik enkele jaren

geleden ben gestart met het geven van
workshops aan jonge mensen met kanker
en hun zorgverleners. Met die workshops
wil ik hen leren hoe ze op een creatieve
en leuke manier in groep en op zichzelf
kunnen nadenken over het leven.”
Hoe gaat zo’n workshop precies in zijn
werk?
“De workshops zijn opgebouwd aan de
hand van drie filosofen. De eerste is
Confucius, een Chinese filosoof uit 500
v.Chr. die ons kan helpen omgaan met
hedendaagse uitdagingen. Met Gongfu,
beter bekend als Kung Fu, leer ik deelnemers aan om voldoening te hebben
in het moment zelf. Hoewel de meeste
mensen bij Kung Fu aan actiefilms met
Jackie Chan denken, is de activiteit veel
meer dan alleen maar een krijgskunst.
Gongfu is in de eerste plaats heel praktisch. Je kan het zien als een vaardigheid
om voldoening te vinden in activiteiten die
je doet. Je kan dansen, muziek maken,
koken, schrijven, omgaan met mensen
en zelfs beleid voeren. Het is dus moeilijk
om Gongfu theoretisch aan te leren, het
zit echt in de beoefening van de activiteit
zelf. Vergelijk het met leren koken: dat
doe je niet door een recept uit het hoofd
te leren, maar door het te bereiden en
met het eten bezig te zijn. Vertaald naar
hedendaagse taal, kan je het zien als ‘in
het moment’ of ‘in de flow’ zijn. Je kan
het toepassen op elke activiteit.
De tweede filosoof waarnaar ik verwijs, is
Epicurus. Volgens deze Griekse filosoof
draait filosofie om persoonlijk geluk en
het vermijden van pijn en verdriet. Met
gesprekken en oefeningen leren deel
nemers dankbaar zijn voor het leven.

De derde en laatste filosoof is de Griekse
Socrates, die mensen hielp groeien in een
wereld met fundamentele onzekerheid.
Hierbij gaan we aan de slag met praktische aanknooppunten in het eigen leven.
Waarom doe je wat je doet en hoe kan je
er meer voldoening uit halen?”
Heb je het idee dat er voldoende aandacht
gaat naar de nazorg na kanker?
“Bij oncologische zorg ligt de focus voornamelijk op lichamelijke zorg. Dat is
natuurlijk erg belangrijk, maar het zorgt
er ook voor dat heel wat mensen na hun
behandeling in een zwart gat vallen. De
voorbije jaren heb ik gemerkt dat filosofische hulp nog op veel muren botst.
Toen ik startte met mijn workshops,
kwam er enorm veel interesse vanuit
het ziekenhuislandschap. Ik hoopte dan
ook dat ik dit fulltime zou kunnen doen,
maar het bleef altijd bij enkele sessies.
Niet omdat er geen deelnemers waren of
de reacties lauw waren, maar simpelweg
omdat er niet voldoende ruimte is in het
budget. Wat ik aanbied is erg nieuw en
klinkt voor heel wat mensen wellicht
nogal zweverig. Maar het is zo belangrijk
om na een zware ziekte opnieuw een
plek te vinden in je eigen leven. Dat is nu
nog taboe. Via het onderzoek waarmee
ik momenteel bezig ben, probeer ik die
brug te maken.”
Hoe gaan jongeren zelf om met dit taboe?
“Veel mensen met kanker voelen zich niet
per se slecht. Het is een heel abstracte
ziekte. We worden ook steeds vroeger
gediagnosticeerd, waardoor je vaak vrij
abrupt en onverwacht in een soort ziekenrol wordt geforceerd. Ik kan natuurlijk
alleen maar toejuichen dat diagnoses en
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"Het is zo belangrijk om na een
zware ziekte opnieuw een plek
te vinden in je eigen leven."

behandelingen elkaar zo snel mogelijk
opvolgen, maar het blijft jammer dat
mensen daarbij niet worden begeleid.
Zeker voor jongeren is dat erg moeilijk
te vatten en te plaatsen. Ze voelen zich
vaak verkeerd gelabeld. Eens terug in
de gewone wereld worden ze door hun
omgeving anders bekeken terwijl ze zelf
op zoek zijn naar een weg naar hun oude
leven. Die weg bestaat niet. Toen ik als
tiener zelf weer naar school mocht, was
ik kaal, graatmager en snel uitgeput. Iedereen keek vreemd naar me en ik voelde
me een alien. We kunnen van jongeren
niet verwachten dat ze daar alleen mee
omgaan. Psychologische hulp kan daarbij
heilzaam zijn, maar heel wat van die jongeren zijn op zoek naar zingeving en een
eigen identiteit. Daarom kan filosofische
training vaak een beter antwoord bieden
op hun vragen.”
Wat hoop je in de toekomst te zien veranderen in ons zorglandschap?
“Naast aandacht voor zingevende ondersteuning bij mensen met kanker, hoop ik
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vooral op meer aandacht voor een leeftijdsspecifieke groep die nu nog te vaak
over het hoofd wordt gezien binnen de
kankerzorg. In het buitenland wordt er al
behoorlijk wat aandacht besteed aan wie
zich tussen de kinder- en de volwassen
afdeling bevindt: AYA, Adolescents and
Young Adults with cancer, gericht op
patiënten tussen 16 en 35 jaar. Kom Op
Tegen Kanker heeft vorige zomer alvast
een blauwdruk voorgesteld dat dieper
ingaat op die thematiek. Ik hoop dat het
beleid snel zal volgen!”

Zelf aan de slag?
Denk eens na over
de volgende vragen
om te leren omgaan
met stress.
–– Stap 1: Wanneer voel je bevlogenheid in je werk?
–– Stap 2: Wanneer ben je dankbaar
voor jezelf? Schrijf elke avond drie
dingen neer waar je dankbaar voor
bent.
–– Stap 3: Wat heb je in je werk onder
controle en wat niet? Steek geen
energie in het willen onder controle
krijgen van zaken die je niet kan
controleren. Bevraag jezelf regelmatig of je je niet laat afleiden door
oncontroleerbare zaken en zorg dat
je ze leert benaderen op een manier
die je wel kan controleren.

GEZAMENLIJKE BESLUITVORMING EN AANSPRAKELIJKHEID
IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

“Heldere communicatie
voorkomt veel discussie”
TEKST: FILIP DECRUYNAERE / BEELD: PETER DE SCHRYVER

Gezamenlijke besluitvorming, geïnformeerde toestemming, de patiënt en zijn
familie betrekken: hoe verloopt dat in de
praktijk van de geestelijke gezondheidszorg? En hoe zit het met de juridische
aansprakelijkheid van zorgverstrekkers?
Lopen ze grote risico’s voor de rechtbank?
Kunnen ze die risico’s vermijden? Stefaan
Baeten, algemeen directeur PC Sint-Hiëronymus in Sint-Niklaas, beet zich vast in
die materie en schreef daarover een masterthesis. Het goede nieuws: er bestaan
wel degelijk oplossingen. Communiceer
helder en documenteer de gezamenlijke
besluitvorming.
Stefaan Baeten is een eeuwige student.
Filosofie, theologie, seksuologie, bedrijfskunde en nu ook een master in de Rechten. “Uit interesse en omdat er in de psychiatrie heel wat juridische vragen zijn”,
lacht hij. En hij steekt meteen van wal.
“Cliënten willen meer inspraak. Zorgverstrekkers maken zich zorgen over
hun aansprakelijkheid. Hoe breng je die
twee bewegingen met elkaar in overeenstemming? In mijn thesis onderzocht
ik drie vragen: wat is gezamenlijke besluitvorming of shared decision making;
wat is het verschil met geïnformeerde
toestemming of informed consent; en hoe
vinden we een evenwicht tussen gezamenlijke besluitvorming en juridische
aansprakelijkheid?”
“Gezamenlijke besluitvorming is geen juridisch, maar een klinisch concept. Het komt
erop neer dat je bij elke beslissing zowel
de hulpverlener als de patiënt betrekt. Niet
alleen de wetenschappelijke kennis telt,
maar ook de ervaringskennis, de voorkeuren en de waarden van de patiënt. We
spreken van evidence-based patient choice.”
“In veel situaties zijn er vandaag verschil-

lende opties mogelijk. Ook in de geestelijke gezondheidszorg. We moeten dus
kiezen. Patiënten willen bij die keuze betrokken worden. Onderzoek toont dat dat
model niet noodzakelijk leidt tot betere
klinische resultaten. Wel is er een grotere
therapietrouw, een betere inschatting van
de risico’s en een grotere tevredenheid
bij de patiënt over de behandeling. Die
voordelen gelden ook voor de geestelijke
gezondheidszorg.”
“Maar gezamenlijke besluitvorming is
dus geen juridisch begrip. Geïnformeerde toestemming is dat wel. Het is een van
de patiëntenrechten. Cliënten moeten
hun toestemming geven én ze moeten

Patiënt ondersteunen
“Hoe zit het trouwens met de aansprakelijkheid van de hulpverlener als hij geen
of onvoldoende informatie heeft gegeven?
In principe is de zorgverstrekker daarvoor
aansprakelijk. De praktijk toont evenwel
dat het voor een patiënt heel moeilijk is
om zijn gelijk te halen. Hij botst op drie
grote hindernissen. Ten eerste moet er
een fout in de informatieverstrekking zijn
gebeurd. Wie moet daarvoor de bewijzen
aanleveren? Traditioneel gezien is dat de
patiënt. Hij moet aantonen dat hij relevante informatie niet heeft gekregen. Dat is
moeilijk. In Frankrijk geldt de omgekeerde
bewijslast: daar moet de hulpverlener

"Je bent niet aansprakelijk voor de keuzes
die de patiënt maakt, wel voor de informatie
die je hem al dan niet geeft."
dat doen op basis van goede informatie,
ook over de risico’s van een behandeling.
Ondertussen bestaat er veel rechtspraak
over welke risico’s dan precies moeten
worden meegedeeld. Gelukkig gaat de
rechtspraak ervan uit dat een medische
behandeling zonder risico’s niet bestaat.
Cruciaal is of je daarover vooraf met
de cliënt hebt gesproken. Over welke
gevaren moet je iemand informeren?
Over alle relevante risico’s, zegt de
rechtspraak. Dus ook over hele kleine
risico’s die toch gevolgen kunnen hebben
voor een specifieke patiënt.”
“In principe kan een geïnformeerde toestemming mondeling. Er bestaat geen
wettelijke verplichting voor een schriftelijke neerslag of de handtekening van de
cliënt. De vraag is dan: hoe bewijs je dat
de informatie is gegeven en wie moet dat
bewijzen?”

bewijzen dat hij de informatie wel heeft
gegeven. Op dit ogenblik is het in de Belgische rechtspraak onduidelijk bij wie die
bewijslast ligt.”
“Een tweede drempel voor de patiënt is
dat hij moet bewijzen dat hij een andere
keuze zou hebben gemaakt als hij wel
goed was geïnformeerd. Ten derde moet
hij de schade door de onvolledige informatie kunnen aantonen. Ook dat is niet
gemakkelijk in de geestelijke gezondheidszorg. Er zijn dus veel barrières en
het is voor een cliënt niet eenvoudig om
zijn gelijk te halen voor de rechtbank.”
“Toch kunnen we veel discussies vermijden door gezamenlijke besluitvorming.
Dat model houdt rekening met de voorkeuren van de patiënt. Er bestaan zelfs
verschillende zogenaamde keuzegrids
die zorgverstrekkers kunnen gebruiken.
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Zorg ervoor dat het medisch dossier een
neerslag bevat van de gezamenlijke besluitvorming. Dat kan als bewijs gelden
mocht er toch discussie ontstaan.”
“Een bijkomende moeilijkheid in de
geestelijke gezondheidszorg is de wilsbekwaamheid. Als de patiënt niet wilsbekwaam is, dan is het aan de patiëntenvertegenwoordiger om plaatsvervangend
toestemming te geven. Maar het VN-
Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap werpt een ander
licht op die kwestie. Het verdrag stelt
dat we moeten kijken welke ondersteuning iemand nodig heeft om wél keuzes
te kunnen maken. Meestal is de patiënt
daarvoor bekwaam als hij de nodige
ondersteuning van familie en omgeving
krijgt. Gezamenlijke besluitvorming is
daarop een antwoord. ”
“Twee belangrijke misverstanden nog.
Ten eerste betekent gedeelde besluitvorming niet dat de aansprakelijkheid wordt
gedeeld. Die blijft bij de hulpverlener. Je
bent niet aansprakelijk voor de keuzes die
de patiënt maakt, wel voor de informatie
die je hem al dan niet geeft. Ten tweede
betekent gezamenlijke besluitvorming niet
dat de patiënt kiest en de zorgverstrekker
uitvoert. Het gaat over een gezamenlijk
besluit.”
“Conclusie: spreek open over de behandeling, over de keuzes met hun voor- en
nadelen en de eventuele risico’s. Ga voor
gezamenlijke besluitvorming. En ondersteun de patiënt daarbij waar nodig, en
samen met de familie waar mogelijk.
Misschien moet er zelfs een extra paragraaf aan de wet op de patiëntenrechten
worden toegevoegd, die niet alleen het
recht op geïnformeerde toestemming
maar ook op ‘keuzeondersteuning’ geeft.
Dat zou duidelijkheid scheppen.”
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Stefaan Baeten: “Ga voor gezamenlijke besluitvorming. En ondersteun de patiënt
daarbij waar nodig.”

Durf risico’s nemen,
maar communiceer
Stefaan Baeten: “In PC Sint-Hiëronymus hebben we alvast met de artsen overlegd
over de nieuwe inzichten. We hebben twee dingen besproken. Ten eerste, hoe communiceren we in de praktijk over risico’s? Dat is niet altijd gemakkelijk. Hoe communiceer je bijvoorbeeld met de patiënt en zijn familie over het risico op suïcide tijdens
een opname? Ten tweede moeten we ons ervan bewust blijven dat zorgverstrekkers
voortdurend beslissingen nemen. En dat we ook risico’s moeten durven nemen. Sluiten
we alle risico’s uit, bijvoorbeeld in het veiligheidsmanagement, dan belanden we in
een heel rigide en strikt systeem, dat onverantwoord is. Risico’s nemen moet, maar
we moeten ze meedelen aan de cliënten en de familie. En in het dossier moeten we
daarvan een neerslag bewaren. De schrik voor aansprakelijkheid mag niet leiden tot
het mijden van risico’s. Positive risk taking moet mogelijk blijven. Dat ligt helemaal in
lijn met de rechtspraak.”

