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Gezondheidsbeleid in het woonzorgcentrum

Zorg dragen voor de gezondheid en 
veerkracht van medewerkers
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Heb je een vraag voor de redactie, een suggestie 
voor een artikel in Zorgwijzer, of wil je een opinie 
of getuigenis insturen? Bezorg ons je ideeën op 
communicatie@zorgneticuro.be

Je mag artikels overnemen mits correcte bronver-
melding (vb. Zorgwijzer 78, september 2018, pg. 
6-9). We vinden het fijn als je ons dan een seintje 
geeft op communicatie@zorgneticuro.be

Wil je adverteren in Zorgwijzer? Stuur dan een 
mailtje naar communicatie@zorgneticuro.be.  
We bezorgen je graag onze tarieven.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van 
Zorgnet-Icuro en telkens een nieuwsbrief ontvangen 
wanneer een nieuwe Zorgwijzer verschijnt? Schrijf 
je dan in op onze nieuwsbrief.
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EDITORIAAL

Liefde tussen ziekenhuizen 
nu ook officieel

14 februari 2019 was een heuglijke dag. 
En niet alleen omdat we op Valentijn het 
leven misschien net dat tikkeltje meer 
door een roze bril bekijken. Die dag stem-
de het federaal parlement – eindelijk – de 
wet op de klinische ziekenhuisnetwerken. 
Bijna zes jaar nadat Zorgnet-Icuro op het 
congres Together we care de netwerking 
tussen ziekenhuizen als concept op de 
kaart zette, schept de overheid nu ook het 
wettelijk kader dat de netwerken die sinds 
enkele jaren van onderuit aan het groei-
en zijn, juridisch kan verankeren. “Liefde 
tussen de ziekenhuizen nu ook officieel 
#valentijnswet”, klonk het op Twitter. 

Het ziekenhuislandschap zal nooit meer 
zijn zoals voorheen. Ziekenhuizen ver-
binden zich met elkaar, de wederzijdse 
engagementen zullen nu ook duurzaam 
in de praktijk worden omgezet. Met de 
nieuwe wet kan eindelijk de fase van de 
eigenlijke operationalisering van de zie-
kenhuisnetwerken van start gaan. De offi-
cieuze relaties worden officieel, niet langer 
voorwaardelijk. Maar we zijn er nog niet 
helemaal. Tussen droom en daad staan 
nog een aantal obstakels en praktische 
bezwaren in de weg. Veel netwerken willen 
verder gaan dan louter de verdeling van 
zorgopdrachten. Ze willen ook gaan sa-
menwerken op het gebied van ICT, gebou-
wenbeheer, facilitair management, voedsel 
of geneesmiddelen. We vragen de overheid 
dan ook werk te maken van het weghalen 
van een aantal obstakels in de regelgeving 
buiten de ziekenhuiswet, bijvoorbeeld rond 
BTW-regelgeving, arbeidsrecht (detache-
ring van personeel) of het kunnen samen-
voegen van de apotheekactiviteit. 

Naast de federale wet is er ook het Vlaam-
se verhaal. Ondertussen zijn alle zieken-
huisnetwerken ook bezig om een regio-
naal zorgstrategisch plan op te maken. Zo 
stemmen ze hun aanbod op elkaar af en 
op de noden in de regio, maar daarboven-
op gaan ze ook afspraken maken met de 
eerste lijn, de ouderenzorg, de geestelijke 
gezondheidszorg en de revalidatiesector. 
Dat alle samenwerkingsinitiatieven zich 
kandidaat stelden voor de eerste piloot-
fase is veelzeggend. Het toont hoe groot 
de bereidheid op het veld is om de veran-
dering echt handen en voeten te geven. 

Het is de bedoeling van de Vlaamse 
overheid om eind 2019 te landen met de 
zorgstrategische plannen, dat is een erg 
krappe timing. Daarmee wordt het jaren-
lang heersende concurrentiemodel tussen 
de ziekenhuizen definitief verleden tijd. 
Dat is een grote omslag in de geesten. 
De individuele zorgstrategische plannen 
van de ziekenhuizen zullen in de toekomst 
afgestemd zijn op het goedgekeurde regio-
nale zorgstrategisch plan en vice versa. Zo 
is alles met elkaar verbonden en komen 
we tot een logisch geheel om de patiënten 
op een duurzame manier te bieden wat ze 
nodig hebben, bijvoorbeeld meer chroni-
sche zorg of geestelijke gezondheidszorg. 
Want patiënten vragen geen concurrentie 
tussen ziekenhuizen of netwerken, ze vra-
gen een goede afstemming, ook met de 
eerste en de derde lijn. 

We zitten in een veranderingsmodus; er 
is geen weg terug; iedereen wil er voluit 
voor gaan. We kijken in de volgende le-
gislatuur ook reikhalzend uit naar een 

nieuwe ziekenhuisfinanciering, naar de 
effectieve erkenning van de bottom-up 
gegroeide netwerken en extra budget voor 
investeringen in de ziekenhuizen van de 
toekomst. Je kan als overheid immers 
niet om ‘samenwerking’ blijven vragen en 
daarvoor niet de aangepaste financiering 
voorzien. Alle betrokkenen hebben nood 
aan een financieel kader dat stabiliteit 
garandeert tijdens de komende crucia-
le jaren van verandering. Niemand durft 
blind te springen als het erop aankomt, 
ook niet op Valentijnsdag. 

Margot Cloet,
Gedelegeerd bestuurder



Een jaar geleden kwam Kapitein Winokio 
voor het eerst in Revalidatieziekenhuis 
Inkendaal. Hij voelde toen erg veel warm-
te bij de kinderen die er revalideren.  
Onder andere door die ervaring wou hij 
een liedjesboek maken dat kinderen een 
hart onder de riem kan steken als ze ziek 
zijn, pijn hebben, een ziekenhuisopname 
of een revalidatie meemaken. Hij maakte 
27 Pleisterliedjes: liedjes over pijn, ziek 
zijn en dokters. Vol troost, warmte en een 
lekker vleugje humor. 
 

Van 2 tot 5 juli 2019 organiseert het Cen-
trum voor Biomedische Ethiek en Recht 
van de KU Leuven de vijfde editie van de 
zomercursus Ethiek in de dementiezorg.  
De cursus wordt gecoördineerd door staf-
medewerker van Zorgnet-Icuro professor  
Chris Gastmans en vindt plaats in het Iers 
College in Leuven.

Programma
Tijdens de cursus zullen experten uit 
binnen  - en buitenland lezingen geven 
over verschillende ethische topics bin-
nen de zorg voor personen met demen-
tie, zoals: omgaan met kwetsbaarheid 
en waardigheid van patiënten, familie-
leden en hulpverleners, maatschappe-
lijke denkbeelden over dementie, vroeg-
tijdige zorgplanning, vroege diagnose van 
demen tie, euthanasie, seksualiteit en inti-
miteit, gebruik van robots en ICT, ethisch 
overleg op team- en instellingsniveau.  
Er is veel tijd voor discussie aan de hand 
van concrete casussen voorzien. De voer-
taal is Engels. 

Deze voorzieningen behaalden  
een accreditatie.  

Proficiat aan alle medewerkers  
die dat samen realiseerden! 

Behaalde accreditaties tussen  
29/01/2019 en 01/03/2019

Kapitein Winokio stelt  
nieuw werk Pleisterliedjes voor 

Voor de beelden bij de liedjes kon Kapitein 
Winokio rekenen op fotograaf Kaat Pype 
en een aantal jonge revalidanten van Re-
validatieziekenhuis Inkendaal. Zij zetten 
hun beste beentje voor om ieder lied te 
voorzien van een, uit het echte leven ge-
grepen, foto met een prikje humor.

Je kan de cd kopen (22,95 euro) in de web-
shop van Kapitein Winokio.

Ethiek in de dementiezorg
Zomercursus

Doelpubliek
Deze internationale en interdisciplinaire 
cursus richt zich tot deelnemers met diver-
se professionele achtergronden zoals art-
sen (geriaters, psychiaters, huisartsen …), 
verpleegkundigen, gerontologen, psycholo-
gen, paramedici, pastores, maatschappe-
lijk werkers, ethici en juristen, managers 
en bestuurders van zorg instellingen. In 
het bijzonder worden leden van commis-
sies voor medische ethiek en managers 
en bestuurders van zorgvoorzieningen 
uitgenodigd om deel te nemen.

Informatie en aanmelding
Surf naar www.cbmer.be en kies Summer 
Course of mail naar Chris.Gastmans@
kuleuven.be 

Muziek
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What Matters To You: 
11 projecten in de kijker

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

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

Van 6 maart tot 5 april staat het Alge-
meen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) in de 
belangstelling. In 2018 namen de drie 
campussen van het ASZ (Aalst/Geraards-
bergen/Wetteren) deel aan de interna-
tionale WMTY-dag. 

De mening van de patiënt telt
Wat vindt de patiënt van het ziekenhuis? 
Dat probeerde het ASZ via een enquête te 
ontdekken. Nadien gingen ze aan de slag 
met de feedback. Het ASZ streeft ernaar 
een organisatie te zijn waarbij de pati-
ent centraal staat en waarbij naast een 
kwaliteitsvolle zorg ook de persoonlijke 
interactie met de mens achter de patiënt 
van hoog niveau is. 

Buddy’s
Op alle campussen stonden enkele bud-
dy’s klaar die oudere, veelal kwetsbare 
patiënten tijdens hun bezoek aan het 
ziekenhuis bij de hand namen en hen 
begeleidden naar de dokter, het labo of 
andere afdelingen. Een gebaar dat bij-
zonder geapprecieerd werd.
 
Aandacht is het mooiste dat je 
iemand kan geven…
Allerlei spreuken fleurden de ramen aan 
de hoofdingang van elke campus op en 
maakten van de WMTY-dag een totaal-
beleving. Al van bij de ingang werden 
patiënten meegenomen in een golf van 
positivisme. Eenmaal binnen kregen ze 
een steunkaartje om hen een hart onder 
de riem te steken. 

In campus Wetteren hielpen de kinderen 
van de lagere school GIBO ’t Belleken van 
Bruinbeke. Zij zorgden voor een muur vol 
opbeurende takeaway-boodschappen. Ook 
de Kunstacademie Wetteren, afdeling Beel-
dende Kunsten ging aan de slag. Hun per-
ceptie op wat de patiënten echt belangrijk 
vinden, prijkte op 6 juni in de inkomhal. 

Beter praten met uw dokter
De gratis infosessie Beter praten met uw 
dokter in campus Aalst was een mooie 
afsluiter van een geslaagde dag. Annemie 
Vandermeulen van het ondersteunings- 
en expertisecentrum voor zelfhulpgroe-
pen in Vlaanderen (Faculteit Sociale  

Wetenschappen KU Leuven) gaf de sessie.  
Patiënten ontmoeten verschillende dok-
ters in diverse omstandigheden. Een 
bezoek aan de huisarts verloopt anders 
dan een consultatie bij een specialist. 
De aanwezigen kregen tal van tips om 
de beschikbare tijd zo optimaal mogelijk 
te benutten. De interactieve infosessie 
was ook heel interessant voor de patiënt 
om te leren hoe hij een goede (vertrou-
wens)relatie met zijn arts kan opbouwen.  
Annemie koos voor een interactieve en 
luchtige aanpak door in te spelen op erva-
ringen, beelden en cartoons te gebruiken 
en concrete tools en tips te geven. 

Gratis infosessie, buddy’s, steunkaartjes  
en spreuken in het ASZ
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Wie is  
Jo Vandeurzen?

Jo Vandeurzen studeerde rechten aan de 
KU Leuven en werd in 1988 OCMW-voor-
zitter in Genk. Hij ligt aan de basis van de 
opeenvolgende fusies van de Genkse zie-
kenhuizen. In januari 1993 wordt hij lid van 
de Kamer voor CD&V, in 2004 voorzitter 
van de CD&V en eind 2007 minister van 
Justitie in de regeringen Verhofstadt III en 
Leterme I. Een jaar later neemt hij ontslag 
naar aanleiding van de Fortis-affaire.

Bij de Vlaamse verkiezingen van 2009 
behaalt hij in Limburg 69.223 voorkeurs-
stemmen. Hij wordt Vlaams minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in 
achter eenvolgens de regeringen Peeters 
II en Bourgeois I. Jo Vandeurzen kondig-
de enkele maanden geleden aan dat hij 
de nationale politiek zal verlaten na de 
verkiezingen van mei 2019. 
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Jo Vandeurzen: "De chronische zorgvragen zullen steeds dominanter 
worden. Als je dat niet ziet in een geïntegreerde benadering van welzijn en 
zorg, dan ben je aan het medicaliseren. Daar willen we zeker niet naartoe in 
Vlaanderen. Dat zouden vele stappen terug zijn."
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Wat Jo Vandeurzen na mei 2019 gaat 
doen, is ook voor hem nog een vraag-
teken. Een functie waarin hij kan bogen 
op zijn brede ervaring in justitie, wel-
zijn, gezondheidszorg en/of ziekenhuis-
management? Mogelijk, zegt hij. Maar 
misschien ook iets helemaal anders. Iets 
creatiefs. Wie weet. 

We laten de minister zelf terugkijken op 
de voorbije twee ambtstermijnen. Dat 
doet hij ook in zijn boek Zorg voor elkaar, 
dat in april verschijnt. Zijn verwezenlij-
kingen in de verf zetten, vindt hij toch 
een lastige oefening. Relativiteit en be-
scheidenheid zijn op hun plaats, zeker in 
het licht van de geschiedenis, meent hij. 
Maar toch… eenmaal van wal gestoken, is 
er nauwelijks een speld tussen te krijgen. 
En alles lijkt met alles verbonden.

Tijdens mijn ministerschap zijn grote tran-
sitiebewegingen in zowat alle beleids-
domeinen van Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin toch de belangrijkste rode draad 
geweest. Denk aan de hervormingen in 
de Integrale Jeugdhulp en de langdurige 
zorg, een nieuw toekomstperspectief voor 
de woonzorgcentra, een ander systeem 
van financiering voor personen met een 
beperking, de opbouw van de Vlaamse 
sociale bescherming, de kinderbijslag, 
de uitbouw van opvoedingsondersteuning 
in heel Vlaanderen via de Huizen van het 
Kind, de digitalisering van de zorg met o.a. 
Vitalink … De logica achter al die transities 
is het streven naar meer intersectorale 
benaderingen, meer multidisciplinari-
teit, een grotere focus op vroegdetectie 
en vroeginterventie, vraaggestuurde in 
plaats van aanbodgedreven zorg.

Hoe sluiten die bewegingen aan op het 
onderliggende thema dat u misschien wel 
het nauwste aan het hart ligt: de vermaat-
schappelijking van de zorg?

Zorg moet in de eerste plaats mensen in 
staat stellen om te participeren aan de 
samenleving. Zorg moet emanciperen. 
Zorg is pas goede zorg als mensen het 
gevoel hebben erbij te horen. Als ze vol-
op en authentiek deel uitmaken van de 
maatschappij. Daarnaast moet de zorg 
ook in en vanuit die samenleving komen. 
Zorg hoort bij het leven van elke dag: 
in het gezin, op school, het werk, in de 
buurt. Verbonden zijn met de mensen uit 
je omgeving, je eigen identiteit hebben, 
het krijgen van zekerheid … het zijn toch 
de belangrijke ankerpunten in een wereld 
die meer en meer globaliseert. Vermaat-
schappelijking van de zorg is inderdaad 
een thema waar vriend en tegenstander 
van zullen zeggen: “Daar heeft Vandeurzen 
toch wel heel sterk op ingezet.” 

Critici wijzen er nochtans op dat vermaat-
schappelijking van zorg mensen terugduwt 
naar hun eigen sociaal netwerk, dat de 
overheid zich terugplooit of dat het zelfs 
een platte besparingsoperatie is. 

Ik ken die kritiek, maar ontken ze met 
klem. Cijfers tonen het tegendeel aan. 
Zowel in de vorige, maar zeker in deze 
legislatuur, is het Vlaamse budget voor 
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin spec-
taculair toegenomen van 10,6 miljard euro 
in 2015 naar 12,9 miljard in 2019. Voor 
diverse specifieke sectoren is die toena-
me nog opvallender: tussen 2017 en 2019 
gingen de bijkomende investeringen in de 
zorg voor personen met een handicap van 

5 miljoen euro naar meer dan 330 miljoen 
euro extra, voor kinderopvang van 33,5 
naar 82,5 miljoen, in de gezinszorg van 
17 miljoen naar 50 miljoen, voor VIPA van 
100 naar 140 miljoen. Als ik enkele jaren 
geleden met collega’s uit andere landen 
sprak, dan was ik zo ongeveer de enige 
die kon zeggen dat wij er met onze zorg 
budgettair op vooruitgingen. 

De associatie dat vermaatschappelij-
king een alibi van de overheid is om zich  
terug te trekken uit de zorg, komt wellicht 
overgewaaid uit Nederland. Daar heeft de 
nationale overheid de verantwoordelijkheid 
over welzijn bij de lokale overheden gelegd 
en tegelijkertijd fors gesnoeid in het budget. 

Maar gaat vermaatschappelijking niet hand 
in hand met de afbouw van residentiële en 
intensieve ondersteuning? Komt de kritiek 
niet daar vandaan?

De fundamentele gedachte achter ver-
maatschappelijken – kwetsbare en fragie-
le mensen een plaats geven in de samen-
leving – heeft nooit ter discussie gestaan. 
Zeker niet als we het hebben over mensen 
met langdurige zorgvragen. Of het nu gaat 
over de residentiële ouderenzorg, waar we 
van een medisch model evolueren naar 
een zorg- en leefgemeenschap. Of over de 
persoonsvolgende financiering voor per-
sonen met een beperking, die veel meer 
mogelijkheden biedt voor inclusie. Over 
kleinschalig wonen met ondersteuning. 
Of over de geestelijke gezondheidszorg 
die we willen versterken in de nulde en 
de eerste lijn … het is altijd wel vanuit 
dezelfde redenering: mensen meer laten 
participeren aan de samenleving.

“Bedenk telkens dat het om je  
moeder, vader of kind kan gaan …”

INTERVIEW MET JO VANDEURZEN,  
10 JAAR VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

TEKST: PETER RAEYMAEKERS LYRAGEN / BEELD: DIEGO FRANSSENS
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We moeten stoppen met te denken dat 
we alle zorgvragen kunnen beantwoor-
den door meer en meer te investeren in 
instellingen en residentiële zorg. Pas op, 
ik doe geen enkele afbreuk aan de waarde 
van goede voorzieningen. Integendeel, je 
hebt die voorzieningen hard nodig. Ver-
maatschappelijking is niet hetzelfde als 
voortdurend bedden afbouwen. Fragiele 
mensen hebben nood aan ondersteu-
ning en verzorging in de thuissituatie of 
in de buurt waar ze leven. We moeten dat 
nieuwe evenwicht vinden. En dat gaat niet 
zomaar van vandaag op morgen.

Ook in de gezondheidszorg werden diverse 
transities doorgevoerd. 

We hebben twee trajecten uitgezet: de 
eerste lijn versterken met onder ande-
re de nieuwe zone-indeling, de recente 
oprichting van het Vlaams Instituut voor 
de Eerste Lijn (VIVEL), en de functie van 
de eerstelijnspsycholoog. Daarnaast 
ondersteunen we ook samen met de fe-
derale overheid de hervormingen in het 
ziekenhuislandschap. Complexe, zeld-
zame, hoogtechnologische en dure ingre-
pen worden geconcentreerd. Dat houdt 
de gezondheidszorg betaalbaar, bundelt 
de expertise en verhoogt de kwaliteit. 
Daarnaast moet basis-specialistische 
zorg aanwezig zijn, kort bij de patiënt en 
in nauwe interactie met de eerste lijn.  
Met onze zorgstrategische planningsoefe-
ningen hebben we ons loyaal ingeschreven 
in de ziekenhuishervorming, die wordt 
aangestuurd vanuit het federale niveau. 
Die regionale of thematische zorgstrate-
gische planning moet Vlaanderen toelaten 
de vragen van ziekenhuizen voor inves-
teringssteun of planningsvergunningen 
beter te beoordelen. Bovendien denken we 
na over het ziekenhuis van de toekomst. 
Nog voor het einde van de legislatuur 
moet hierover een groenboek verschijnen.

Botsen we in België toch niet op de com-
plexe en gefragmenteerde bevoegdheids-
verdeling? Ik hoor in alle sectoren de vraag 
naar meer homogene pakketten.

België heeft geen privilege op complexe 
staatsstructuren. Ik had onlangs een on-
derhoud met mijn college uit Noord rijn-
Westfalen. Daar kampen ze met dezelfde 
problemen. Het opnieuw federaliseren van 
de gezondheidszorg is voor mij echter niet 
aan de orde. We proberen in Vlaanderen 
nu al tien jaar om de schotten tussen ge-
zondheidszorg en welzijnszorg te slopen. 
Herfederaliseren betekent dat we al die 
nieuwe links doorknippen. Dat lijkt mij 
een hoogst onverstandige keuze. Je voelt 
bovendien dat de dynamiek in Vlaanderen 
op vlak van volksgezondheid en welzijn 
anders is dan in andere delen van het land. 

De zesde staatshervorming heeft voor 
uitdagingen gezorgd, dat klopt, maar ook 
voor opportuniteiten. Die staatshervor-
ming is nog onvoldoende geabsorbeerd en 
kan nog verdiept worden. Maar op termijn 
zullen we toch verder in de richting van 
de deelstaten evolueren, ik zie geen weg 
terug. De chronische zorgvragen zullen 
steeds dominanter worden. Als je dat niet 
ziet in een geïntegreerde benadering van 
welzijn en zorg, dan ben je aan het me-
dicaliseren. Daar willen we zeker niet 
naartoe in Vlaanderen. Dat zouden vele 
stappen terug zijn.

Wat zit er nog in de pijplijn tussen nu en het 
einde van de legislatuur? Het decreet over 
de geestelijke gezondheidszorg? 

Ik heb de hervorming van de geestelijke 
gezondheidszorg altijd al een topprioriteit 
beschouwd. We beschikken over een kwa-
liteitsvolle GGZ, maar ze is onvoldoende 
toegankelijk en situeert zich nog te veel 
binnen de muren van de psychiatrische 

ziekenhuizen. Onze ambulante GGZ is 
onvoldoende uitgebouwd. We hebben 
wel al veel in beweging gezet. Federaal 
minister De Block heeft een historische 
beslissing genomen met de terugbetaling 
van psychotherapie onder voorwaarden.  
In Vlaanderen hebben wij zwaar geïnves-
teerd in eerstelijnspsychologische functies 
voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
Als doelgroep komen daar in de nabije 
toekomst ook ouderen bij. En we heb-
ben een focus gelegd op vroegdetectie 
en rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. 

Er moet inderdaad voor het einde van de 
legislatuur nog een decreet GGZ worden 
goedgekeurd door het Vlaams Parlement. 
Binnen de marges van onze bevoegdheid 
proberen we meer aandacht te geven aan 
herstelgerichte zorg, zorgcontinuïteit en 
het inzetten van ervaringsdeskundigheid. 
Ook de notie van netwerking rond spe-
cifieke pathologieën of doelgroepen is 
in dat decreet sterk aanwezig. Het geeft 
ons bovendien een kader om die net-
werken te erkennen en ondersteunings-
financiering te geven. In de toekomst zal 
de zorg inspectie van de psychiatrische 
ziekenhuizen ook meer gericht zijn op 
het traject dat de persoon met een GGZ-
vraag doorloopt. 

Ook de samenwerking met andere sec-
toren willen we versterken. Bijvoorbeeld 
tussen Integrale Jeugdhulp en de kinder- 
en jeugdpsychiatrie. Een belangrijke stap 
is de oproep waarmee we in heel Vlaan-
deren de tweedelijnspsychiatrie financieel 
ondersteunen als zij op een outreachende 
manier ruggensteun bieden aan jeugd-
hulpvoorzieningen. In die voorzieningen 
verblijven heel wat kinderen en jongeren 
met een complexe zorgvraag, inclusief 
een vraag rond geestelijke gezondheid. 
Die voorzieningen hebben niet de compe-

“Ik ben er mij als eerste van bewust dat we in die 
tien jaar sommige dingen beter of minstens op 
een andere manier hadden moeten aanpakken. 
Maar de stappen in al die transities zijn wel 
effectief gezet. De fundamenten liggen er.”
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“Alles hangt met alles samen. Het is niet 
altijd of-of, maar vaker een en-en-verhaal. 
Klimaat gaat ook samen met een andere 
levensstijl, met preventief denken, met 
langer gezond blijven.”

tenties om die zorgvragen op te vangen.  
We hebben goede ervaringen opgedaan 
met pilootprojecten, nu is het tijd om daar-
voor structurele financiering te voorzien. 
Nog een voorbeeld van een transitie die 
volop aan de gang is.

Meteen de vraag welke andere grote wer-
ven u doorgeeft aan uw opvolger? 

Nogal wat, denk ik. Er komen diverse eva-
luaties aan. Onder andere van de per-
soonsvolgende financiering en van de 
manier waarop we dat systeem verder 
kunnen operationaliseren voor minder-
jarigen met een handicap. Er zijn ook de 
evaluaties van de Integrale Jeugdhulp, 
de inwerkingtreding van het jeugddelin-
quentierecht, de verdere uitbouw van de 
Vlaamse Sociale Bescherming, de digitali-
sering, de monitoring van het Groeipakket, 
de nieuwe kinderbijslag. Ook dat zal een 
flink debat opleveren.

Ondanks al die hervormingen is het meest 
gehoorde verwijt dat u de wachtlijsten niet 
heeft kunnen wegwerken. Ook de per-
soonsvolgende financiering voor personen 
met een beperking lijkt geen oplossing te 
brengen.

De persoonsvolgende financiering past 
in een visie op middellange termijn van  
hoe we de ondersteuning van mensen 
met een langdurige zorgvraag het best 
organiseren. Dat is onderdeel van het 
care-verhaal. Ik heb nooit beweerd dat 
daardoor de wachtlijsten gingen verdwij-
nen. De ambitie van Perspectief 2020 
is: vraagsturing en zorggarantie voor de 
mensen met de grootste ondersteunings-
nood. We moeten ons ervan bewust zijn 
dat die omslag naar vraagsturing een 
sterk pull-effect veroorzaakt. De vraag 
is dan ook gestegen sinds de invoering 
van het systeem.

Men vergeet echter de positieve kanten 
van het verhaal: een persoon met een be-
perking die vroeger specifieke steun wilde, 
moest aanschuiven tot er een plaatsje 
vrijkwam in een voorziening – ook al was 
die 50 km van thuis – of tot men uitzicht 
kreeg op een persoonsgebonden assisten-
tiebudget. Er viel niet te kiezen. Het was te 
nemen of te laten. Dat is nu allemaal ver-
anderd. Mensen hebben nu meer moge-
lijkheden en zitten zelf aan het stuur. Er is 
een automatische toekenning van het bud-
get aan bepaalde groepen en we kunnen 
de budgettaire inspanningen voorspelbaar 
bepalen om zorgvragen te honoreren die 
chronologisch in prioriteiten groepen zijn 
ondergebracht. 

Ik geef toe, we moeten nog meer greep 
krijgen op het systeem. Het is nog verre 
van perfect. De droom blijft echter wel om 
op langere termijn, binnen de Vlaamse 
Sociale Bescherming, te werken met één 
systeem van inschaling gekoppeld aan 
automatische toekenning van rechten. 
Een systeem dat er bovendien op gericht 
is om mensen met een langdurige zorg-
vraag zo nabij mogelijk – liefst nog thuis of 
minstens in hun eigen buurt – te kunnen 
opvangen. Ook de handicapspecifieke on-
dersteuning moet daarbij aansluiten. Dat 
vergt nog behoorlijk wat werk en investe-
ringen, maar daar moeten we uiteindelijk 
wel naartoe.

U heeft daarvoor ook een groeipad uit-
gezet.

Inderdaad, er zijn nu twee decretale be-
palingen – een op de persoonsvolgen-
de financiering voor personen met een 
handicap en een op de Vlaamse Sociale 
Bescherming – die elke nieuwe regering 
verplicht om van bij de start de budgettaire 
ambities te presenteren aan het parle-
ment. Daardoor krijg je een transparant 

In april verschijnt bij uitgeverij Polis het boek 
Zorg voor elkaar. Daarin vertelt minister 
Vandeurzen over de grote thema’s die hem 
en ons de afgelopen jaren hebben bezig-
gehouden en die mee de toekomst van de 
zorg bepalen: vergrijzing, diversiteit, gees-
telijk welzijn en vraaggestuurde financiering 
voor mensen met een handicap. In Zorg voor 
elkaar gaat Jo Vandeurzen evenzeer in op 
de fundamenten van onze gezondheids- en 
welzijnszorg: wat we ervan verwachten en 
wat we ervoor overhebben. 
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en die doelstellingen. We gaan daarover 
in overleg met alle stakeholders, maar we 
doen dat vanuit een nieuwe realiteit. Dat 
heeft soms geleid tot harde confrontaties. 
Dat klopt. Zowel met zorgverleners als 
met zorgvragers. 

U praat in interviews nochtans met groot 
respect over die stakeholders, veldwerkers 
en patiëntenorganisaties. 

Het is mijn taak om het grotere plaatje 
te bekijken. Op vlak van zorg zijn we in 
Vlaanderen, met onze uitstekende zorg-
instellingen en zorgvoorzieningen altijd 
voorlopers geweest. Alleen, op een ze-
ker ogenblik moeten we opletten voor 
de wet van de remmende voorsprong die 
innovatie belemmert. Met ons beleid voor 
personen met een handicap werden we 
erop gewezen dat wij een geïnstitutionali-
seerde visie op zorg hadden. Dat moesten 
we doorbreken. 

Dat we in meerdere sectoren een omslag 
hebben kunnen verwezenlijken, ligt aan 
de vele taskforces waarin alle stakehol-
ders vertegenwoordigd waren en zijn. 
Een dikke pluim voor al die mensen op 
het terrein en ook voor de vele koepels 
en voorzieningen die in dat verhaal zijn 
meegegaan. Men kan niet zeggen dat de 
sectoren de hakken in het zand hebben 
gezet om alles te blokkeren. Ook al gingen 
vele maatregelen ogenschijnlijk tegen hun 
belang in. Toch op korte termijn. Ik ben 
de eerste om toe te geven dat we in de 
meeste sectoren nog niet klaar zijn met 
de veranderings trajecten. Er is nog werk, 
we moeten verder finetunen en afstem-
men. En er zijn nog serieuze uitdagingen. 
Daar herinneren de kranten, de tv en de 
collega-politici mij elke dag aan. 

Waarom is het dan zo moeilijk om van zorg 
een prioritair verkiezingsthema te maken? 

Het is nog wat vroeg om daarover conclu-
sies te trekken. In december stond vast 
dat migratie en identiteit dé topthema’s 
zouden worden. In januari kwam klimaat 
prominent op de politieke agenda. Tegen 
dat het mei is, komt daar misschien ook 
zorg bij, wie weet. Met haar campagne 
Zorg aan Zet willen Zorgnet-Icuro en een 
dertigtal andere organisaties alvast het 
debat openen. De Gezinsbond zorgt even-
eens voor aandacht met de enquête ge-
noeggewacht.be. Ook de vakbonden zullen 
die aandacht vragen. Ook middenveldorga-
nisaties moeten opkomen om de belangen 
van welzijn en zorg te behartigen. 

Soms komt er steun uit onverwachte hoek. 
Samen met de Vlaamse Jeugdraad heb-
ben we het thema van de geestelijke ge-
zondheid en mentale fitheid van jongeren 
op de kaart gezet. In die Raad heb ik een 
gesprekpartner gevonden die goed heeft 
begrepen dat welzijn en gezondheid niet 
alleen over zieke mensen gaat, maar ook 
over gezonde. Over jongeren en ouderen. 
Mannen en vrouwen. Immers, iedereen is 
in zekere mate kwetsbaar en loopt risico. 

En bovendien hangt alles met alles sa-
men. Het is niet altijd of-of, maar vaker een 
en-en-verhaal. Klimaat gaat ook samen 
met een andere levensstijl, met preventief 
denken, met langer gezond blijven. Ik moet 
mijn collega’s er vaak aan herinneren dat 
gezondheid en welzijn ook voor hen een 
aandachtsgebied moet zijn. Health is in all 
policies. Ik erger me aan campagnes als 
de Taks Freedom Day met als boodschap:  
‘vanaf vandaag werken we voor onszelf’, 
alsof al die belastingen ook niet voor de 
hardwerkende Vlaming zijn bestemd. 
Waar zou de hardwerkende Vlaming staan 
zonder kinderopvang, eerstelijnsgezond-
heidszorg, ziekenhuizen, ouderenzorg, 
ondersteuning van mensen met een be-
perking, kraamzorg, gezinszorg …? Zorg 
en welzijn maken trouwens integraal deel 
uit van de economie. Zorg draagt bij aan 
een inclusieve samenleving waar zowel de 
hardwerkende Vlaming als de kwetsbare 
mens deel van uitmaken. Precies dat in-
clusiebeleid heb ik steeds gevoerd.

debat en moet iedereen klare taal spre-
ken. Dat leidt tot meer commitment dan 
een ‘zijnotaatje’ aan het regeerakkoord. 

Toch blijven de media u confronteren met 
die persoonlijke verhalen van mensen die 
hun zorgvraag onbeantwoord zien. Dat 
moet toch iets doen met een mens?

Ik ben er mij als eerste van bewust dat we 
in die tien jaar sommige dingen beter of 
minstens op een andere manier hadden 
moeten aanpakken. Maar de stappen in 
al die transities zijn wel effectief gezet. 
De fundamenten liggen er. 

Bij de omschakeling naar de persoons-
volgende financiering voor volwassenen 
met een beperking zijn er zaken naar 
boven gekomen die we niet hadden voor-
zien. Waar we ad hoc oplossingen moesten 
zoeken. Ik kan mij goed inbeelden wat dat 
voor veel mensen, ouders en familieleden 
teweeg heeft gebracht. Soms tot op de dag 
van vandaag. 

Die wachtlijsten zullen altijd aan mij blijven 
kleven, vrees ik. Ook omdat de positieve 
verhalen nauwelijks in de media komen. 
En die zijn er ook, zelfs meer dan de nega-
tieve. Een voorbeeld: Vlaanderen is sinds 
2014 volledig bevoegd voor de residentiële 
ouderenzorg. We voerden een erkennings-
kalender in om de noodzakelijke groei in de 
residentiële ouderenzorg vast te leggen. 
Daaraan koppelden we de nodige budget-
ten. Anno 2019 zijn er, volgens een recente 
studie van ING en Probis, geen wachtlijsten 
meer in de residentiële ouderenzorg. 

Op een bepaald ogenblik moet je zeggen: 
we zijn de Rubicon over. We starten nu 
een veranderingstraject met die en die 

“Men kan niet zeggen dat de sectoren de 
hakken in het zand hebben gezet om alles te 
blokkeren. Ook al gingen vele maat regelen 
ogenschijnlijk tegen hun belang in.”



Beatrijs De Klerck: “Door muziek te maken, zijn mensen in staat om iets te 
creëren, om nieuwe capaciteiten te ontplooien. Om eens niet te kijken naar 
wat niet meer lukt, maar vooral naar wat wel nog kan.”

BEATRIJS DE KLERCK 
NATIONAAL MS CENTRUM

MUZIEKTHERAPEUTE 

Naast mijn carrière als professioneel 
violiste, werk ik al meer dan zeven jaar 
als muziektherapeute in het Nationaal 
MS Centrum in Melsbroek. Ik geef mu-
ziektherapie aan patiënten – zowel Neder-
landstalige als Franstalige – die in het 
centrum zijn gehospitaliseerd. Omdat zij 
meermaals worden opgenomen, leg ik met 
hen langdurige trajecten af.

Als tiener ging ik regelmatig op bezoek bij 
mijn oma in het woonzorgcentrum, daar 
speelde ik muziek voor haar. Dat was onze 
manier van communiceren. Op het einde 
van haar leven was het zelfs onze enige 
vorm van contact en dat toonde voor mij 
heel duidelijk de kracht van muziek aan. 
Toen ik hoorde dat er zoiets bestond als 
muziektherapie, was ik meteen geïntri-
geerd. Omdat ik ook dolgraag professioneel 
violiste wilde worden, besloot ik beide stu-
dies te combineren. Ik studeerde eerst vijf 
jaar viool aan de Hogeschool voor Weten-
schap en Kunst, campus Lemmensinstituut 
(vandaag heet dat LUCA School of Arts) en 
behaalde daar mijn Masterdiploma. Daarna 
studeerde ik nog enkele jaren verder om 
een Master in Muziektherapie te behalen. 
Tijdens mijn stagejaar in het UC Sint-Jozef 
in Kortenberg werd ik gecontacteerd door 
het Nationaal MS Centrum, waar men mu-
ziektherapie innovatief vond en me de kans 
gaf om dat in hun centrum op te starten.

Emotionele effecten
Cijfers en de wetenschap toonden het 
reeds aan: het effect van muziek is niet te 
onderschatten. Op fysiek vlak bijvoorbeeld. 
Denk aan relaxatie, het verbeteren van de 
concentratie of het oefenen van motori-
sche vaardigheden zoals de handfunctie. 
Maar wat vooral speelt, is het emotionele 
effect. Muziek roept bepaalde emoties op. 
Herinneringen. Belevingen. Het helpt pa-
tiënten om hun gevoelens uit te drukken en 
te delen. Ze laten zich horen via een andere 
manier. Daarom behoor ik als muziek-
therapeute tot de psychologische dienst.

Patiënten komen bij mij op verschillende 
manieren terecht. Tijdens hun intake-
gesprek vertelt de revalidatiearts hen dat 
ze muziektherapie kunnen volgen. Soms 
wordt de therapie aangeraden door een arts 
of worden ze doorverwezen door een psy-
choloog. Bijvoorbeeld als ze het emotioneel 
moeilijk hebben, hun woorden niet vinden 
of verbaal minder sterk zijn om zich uit te 
drukken tijdens één-op-één-gesprekken. 
Muziek helpt immers om los te laten. 

Improvisatieoefeningen zijn een groot on-
derdeel van de therapie. Ik gebruik toe-
gankelijke instrumenten en speel altijd 
mee. Naast het improviseren luisteren we 
soms ook samen naar muziek en praten 

we over wat die oproept. Muziek brengt 
mensen innerlijk in beweging. Ook song-
writing komt aan bod. Vaak neem ik de 
liedjes met professionele apparatuur op, 
dan kan de patiënt die nadien beluisteren. 
Soms werk ik individueel met patiënten, 
soms in kleine groepjes. 

Vanuit het buikgevoel
In muziektherapie is het esthetische niet 
van belang. Patiënten hoeven dus geen 
muzikale aanleg te hebben of een instru-
ment kunnen spelen. Iedereen kan muziek 
maken. Soms is het zelfs gemakkelijker als 
ze geen noten kunnen lezen of akkoorden 
kunnen spelen, want dan vertrekken ze 
voluit vanuit hun buikgevoel. In het begin 
moet ik patiënten aanmoedigen, zodat ze 
hun weerstand overwinnen. Door mee te 
spelen, vergroot ik hun vertrouwen. 

Wekelijks hoor en zie ik mooie verhalen. 
Door muziek te maken, zijn mensen in 
staat om iets te creëren, om nieuwe ca-
paciteiten te ontplooien. Om eens niet te 
kijken naar wat niet meer lukt, maar vooral 
naar wat wel nog kan. Ook de emoties die 
tijdens een eerste improvisatie kunnen 
ontstaan, vind ik ontroerend. Dan zie ik de 
blokkades van patiënten loskomen. Muziek 
geeft echt zin en betekenis. 
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DR. BINU SINGH, KINDER- EN JEUGDPSYCHIATER EN PSYCHOTHERAPEUT

Kinderen hebben ons nodig  
als veilige haven

TEKST: KIM MARLIER / BEELD: PETER DE SCHRYVER

“Creating a healthy world from the womb: 
ik wil de samenleving mee een duwtje 
geven in het groeien naar een groter 
bewustzijn rond de noden van het jonge 
kind en zijn gezin.” Binu Singh, kinder- 
en jeugdpsychiater, psychotherapeut en 
voorzitter van WAIMH-Vlaanderen (World 
Association for Infant Mental Health) wist 
al heel vroeg dat ze voor mensen wilde 
zorgen. Toen ze als puber de oude Indische 
wijsheden van haar roots bestudeerde, 
werd ze gebeten door het idee van 
preventie in de gezondheidszorg. Haar hart 
leidde haar naar de psychische zorg voor 
de allerkleinsten. In het dagziekenhuis 
kleine K in UZ Leuven/UPC KU Leuven 
loodst ze baby’s en peuters door de 1.001 
kritische dagen van hun leven. 

Het zorgen heeft altijd in mij gezeten. 
Mijn vader zei al vroeg dat ik arts moest 
worden en volgens mijn moeder verkon-
digde ik in de lagere school al dat ik een 
hartjesdokter ging zijn. Toen ik me als 
puber in mijn roots verdiepte, ontdekte ik 
een andere kijk op gezondheid en ziekte. 
Volgens de Oosterse tradities werd een 
arts pas gewaardeerd wanneer hij ge-
zondheid kon garanderen. Het ging niet 
om hoeveel zieken hij kon genezen, maar 
hoeveel mensen hij gezond kon houden. 
Dat is een andere focus dan hier in het 
Westen. Net die andere blik vond ik heel 
mooi. De aandacht op preventie, op gezond 
zijn en gezond blijven

Van thuis uit kreeg ik onder andere ook 
oude Indische wijsheid rond het belang 
van goede zorg voor baby’s en hun prena-
taal leven mee. Hier in het Westen buigt 
de wetenschap zich de laatste paar de-
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Binu Singh: "Ik wil de samenleving mee een duwtje geven in het 
groeien naar een groter bewustzijn rond de noden van het jonge 
kind en zijn gezin."
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cennia meer over het belang van pre- en 
perinatale zorg en de vroege kindertijd. 
Het bevestigt de kennis die in Oud-India 
al heel lang bestaat. Als je gezondheid 
in je bevolking wil bevorderen, moet je 
goed zorgen voor dat nieuw leven en de 
vrouw die het draagt en voedt. 

Aha moment
Mijn droom om hartjesdokter te worden, 
groeide uit tot de ambitie om gynaecologie 
te studeren. Ik zie nog altijd mijn pen-
nenzak voor me. Mijn klasgenoten van 
het zesde middelbaar schreven bij het 
afstuderen een wens op de pennenzak-
ken. ‘Veel succes! Jij wordt een keigoede 
gynaecoloog. Doe dat goed met die baby’s’, 
stond er bij mij op. 

Een van de grootste inspirators in die 
keuze was Frédérick Leboyer, een Franse 
gynaecoloog en verloskundige. Hij schreef 
het boek Pour une naissance sans violence. 

Zijn boodschap en foto’s raakten me en 
brachten voor mij het Oosten en Westen 
samen. Zo zie je op een van de foto’s een 
gynaecoloog, een moeder, een vader en 
een baby die aan zijn voeten onderste-
boven wordt gehouden. Elk van de volwas-
senen is op zijn of haar manier tevreden. 
De mama kijkt blij. ‘Ah, daar is ie ein-
delijk, mijn kind. Ik heb dat goed gedaan.’  
De papa straalt. De gynaecoloog voelt zich 
geslaagd in zijn handelen. Maar als je naar 
de baby kijkt, zie je angst en verdriet in 
alle eenzaamheid want niemand ziet het. 
‘Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas’, 
schrijft Frédérick Leboyer erbij. 

Dat was een van mijn grootste aha 
 momenten. Ik krijg nog steeds kippenvel 
als ik die foto bekijk. 

We zijn erin geslaagd om een medische 
zorg uit de grond te stampen die de 
kindersterfte en moedersterfte enorm 
heeft verlaagd. En hoewel we onze baby’s 

niet meer ondersteboven houden na de 
geboorte, vergeten we nog steeds om 
ons te verbinden met die baby. Het is niet 
enkel een object dat gezond moet worden 
geboren. Het is een mens die een heel 
eigen beleving heeft van die ervaring. En 
dat is een aspect waar wij vaak overheen 
kijken. Vroedvrouwen, verloskundigen, 
gynaecologen en de materniteit spelen 
een grote rol tijdens zwangerschap en 
geboorte. Ze zijn getuige van een heel 
belangrijk inprentingsmoment in een 
jong leven.

1.001 kritische dagen
Zorg dragen voor het jonge leven tijdens 
de 1.001 kritische dagen is voor mij een 
van de meest ultieme vormen van pre-
ventie. Dat is de periode van de conceptie 
tot de leeftijd van twee jaar. Het is een 
kwetsbare, maar ook hoopvolle periode. 
Onderzoek en klinische ervaring wijzen 
uit dat alles wat gebeurt tijdens die per -
iode, hetzij biologisch, psychologisch en/
of sociaal, je gezondheid en functioneren 
in grote mate beïnvloedt voor de rest van 
je leven. Het is een medaille met twee 
keerzijden. Aan de ene kant kunnen moe-
ilijkheden in die periode als een soort 
sneeuwbaleffect heel wat problemen 
creëren in het latere leven, maar aan 
de andere kant is hulp bieden ook erg 
kosten-bateneffectief. 

Dagziekenhuis kleine K
Tijdens mijn stages gynaecologie miste 
ik aandacht voor het perspectief van het 
kind. Maar ook de diepgang in het contact 
met de kersverse moeder, vader en kind. 
Per toeval ontdekte ik de kinderpsychi-
atrie. Toen ik geneeskunde studeerde, 
was dat specialisme nog maar net aan 
het opkomen. Ik ben naar de prof. kinder-
psychiatrie gestapt en vroeg of ik stage 
kon lopen. Ik kwam terecht op de afdeling 
die met nul- tot tweejarigen werkt en dat 
voelde als thuiskomen. 

Sindsdien heb ik kunnen toewerken naar 
mijn huidige droomjob. Ik mocht in de 
kinder psychiatrie in Leuven dagzieken-
huis kleine K oprichten om ook vroeg-
detectie en vroeginterventie aan baby’s 
te bieden. We geven hulp voor een baby 
die niet wil slapen, moeilijk eet, vaak 
overstuur is, ontroostbaar huilt of een 
combinatie van die dingen. Maar we  
behandelen niet enkel de baby. De Britse 
psychiater Bowlby zei het al: ‘there’s no 
such thing as a baby.’ Een baby kan niet op 
zichzelf bestaan. Die heeft iemand nodig 
die zich over hem of haar ontfermt. Die 
heeft interactie met de omgeving nodig 
om te ontwikkelen, te groeien en te leren. 
Het is dus van vitaal belang dat de relatie 
tussen ouder en kind optimaal verloopt. 
Het is in die verbondenheid dat de baby 
krijgt wat hij nodig heeft om goed te ont-
wikkelen en welzijn te ervaren. Daarom 
werken we in kleine K altijd vanuit drie 
pijlers. Eerst en vooral die ouder-kind 
relatie, maar daarnaast helpen we het 
kind en de ouders ook expliciet als in-
dividu zowel met lichamelijke als psy-
chische problemen.Beeld je eens in. Je 
hebt een huilbaby die slecht slaapt en 
de refluxziekte heeft. Zorgen voor zo’n 
baby, daarvan raakt een ouder uitgeput. 
Beide partijen zitten niet goed in hun vel 
en vinden hun weg niet meer samen. In 
dat geval kan je de reflux behandelen 
of hard werken aan de ouder-kind re-
latie, maar je moet ook iets doen met 
de uitputting van de ouders en de zelf-
regulatieontwikkeling van de baby om tot 
een goed resultaat te komen. Het is een 
multifactorieel verhaal, dus moet je ook 
op meerdere manieren tegelijk helpen. 
Een holistische benadering, zeg maar.

Daarvoor hebben we allemaal aandacht bij 
kleine K. Dat is het pionierswerk geweest. 
We zien kinderen en ouders die er niet 
uitgeraken met de gewone eerstelijns-
zorg. Ze zijn al bij de huisarts, pediater 
en osteo paat geweest en werden wegge-

“Zorg dragen voor het jonge leven tijdens de 
1.001 kritische dagen is voor mij een van de 
meest ultieme vormen van preventie.”



stuurd met ‘alles is in orde, alle kinderen 
hebben weleens een moeilijke periode, 
hij groeit er wel uit, rust gewoon wat 
meer.’ Die hulpverleners zijn niet op de 
hoogte van de mogelijke psychosociale 
problemen en hun behandeling naast de 
lichamelijke klachten. De knowhow op vlak 
van infantpsychiatrie en pre- en perina-
tale psychologie is nog geen mainstream 
knowhow. Die is nog niet doorgedrongen 
bij alle hulpverleners, laat staan bij de 
samen leving. Wat je niet kent, herken je 
niet en kan je ook niet erkennen. 

Stille doelgroep
In onze samenleving worden jonge kin-
deren vaak niet gezien noch gehoord in 
wat ze nodig hebben. Ze spreken een taal 
zonder woorden, ze vertellen ons met hun 
gedrag hoe het met hen is en wat hun 
behoefte is. En als we hen niet begrijpen, 
dan vergroten ze hun signaal in de hoop 
dat de volwassenen om hen heen het 
oppikken. Ze kunnen niet spijbelen om 
marsen door Brussel te lopen. Ze kun-
nen niet voor zichzelf opkomen en eisen  
‘ik heb wel recht op betere psychische 

zorg’. Van hun gedrag heeft enkel de ou-
der last, niemand anders. En zij komen 
ook niet buiten omdat ze zo moe zijn, hun 
handen vol hebben met de zorg voor hun 
gezin en werk. Ze voelen zich gefaald in 
tijden van de alom roze wolk op Facebook, 
Instagram en Pinterest. Dat is het trieste 
verhaal van die doelgroep. Ik noem ze de 
stille groep …, ze lijden in stilte.

Tevreden pensioen
Eigenlijk is dat de kern van wat ik wil doen, 
waaraan ik mijn steentje wil bijdragen. 
Ik wil het jonge kind een stem geven. We 
moeten preventief tegemoet komen aan 
hun noden en die van de volwassenen om 
hen heen. 

Ik wil de samenleving mee een duwtje 
geven in het groeien naar een groter be-
wustzijn rond de noden van het jonge kind 
en zijn gezin. 

In het Engels vatten ze dat mooi samen: 
‘Creating a healthy world from the womb’. 
Als ik daaraan mijn stukje zou kunnen bij-
dragen, kan ik tevreden met pensioen gaan. 

Dr. Binu Singh op  
het BreinCongres

Op donderdag 14 maart 2019 organiseert 
Dag van de Zorg vzw het BreinCongres. 
Vanuit verschillende disciplines komen 
mensen aan het woord over ons veelzij-
dige brein. 

Dr. Binu Singh is uitgenodigd als keynote 
speaker. Ze heeft het over Het jonge brein, 
brein in kwadraat.“Tijdens deze keynote sta 
ik stil bij hoe bijzonder het jonge brein is. 
Het kan dingen die voor ons volwassen 
brein niet meer mogelijk zijn. Maar het is 
ook een brein dat zich moet kunnen verbin-
den met een volwassen brein. Vandaar ook 
de titel Brein in kwadraat. Het jonge brein 
kan pas ontwikkelen, leren, groeien …  
als het zich kan verbinden. En dan is het tot 
een ongelofelijke spurt van groei in staat. 
Dan is één plus één niet twee, maar elf.”

Meer info: https://www.dagvandezorg.be/
weekvandezorg-2019/hetveelzijdigebrein/ 

Zorg aan Zet-festival

9 mei — Van 12 uur tot 17 uur
Brussel Interactieve namiddag

Wat zijn de resultaten van het breed maatschappelijk 
debat en de Avonden van de Zorg?

Twee debatten
- Debat tussen niet-zorgactoren (cultuur, bedrijf, 
onderwijs …) 
- Debat tussen politieke kopstukken

Keuze uit een waaier aan activiteiten 
American debat, Ted talk, speeddate, stellingenspel …

Volg op je eigen tempo je interesses, maak tussendoor 
een praatje of geniet van een kop koffie.
 
Iedereen welkom! Zorgactoren, experten, stake-
holders, politiek en beleid, burgers … Voor al wie de 
zorg een warm hart toedraagt!
 
Hou www.zorgaanzet.net in de gaten voor meer info. 



Ideeën en debatten
De campagne Zorg aan Zet, geïnitieerd door Zorg-
net-Icuro en ondersteund door 45 organisaties uit 
zorg en welzijn en het bredere Vlaamse middenveld, 
loopt sinds 29 januari. Ondertussen zijn er al meer dan  
2000 ideeën over de zorg van morgen gepost. Heel wat 
van die suggesties komen uit Zorg-aan-Zetgesprekken: 
kleine en grote debatten in voorzieningen, scholen, 
middenveldorganisaties … Daar hebben mensen met 
elkaar gepraat over één of meerdere van de zes centrale 
vragen. Ruim 70 gesprekken werden georganiseerd, 
soms met 10 en soms met 300 deelnemers. 

Zorg aan Zet gaat nog even door
Door het grote succes blijft de website open tot eind 
maart. Tot dan kan iedereen zijn ideeën ingeven op 
www.zorgaanzet.net Organisaties die een Zorg aan 
Zet-gesprek willen organiseren, kunnen daarvoor te-
recht bij het Zorg aan Zet-team (info@zorgaanzet.net).

Opinies over Zorg aan Zet
Ilse Weeghmans, Roel Van Giel, het Steunpunt Mantel-
zorg … diverse experten kropen in hun pen. Lees hun 
opinies op www.zorgaanzet.net.

Mis onze  
Avonden 
van de Zorg  
 niet! 

Wil je ideeën geven om het beleid over zorg concreet aan 
te pakken? Praten met een diverse groep mensen: zorg-
verleners, patiënten, mantelzorgers, geïnteresseerden 
in gezondheidszorg ...? Je stem laten horen over een es-
sentieel thema – we krijgen allemaal te maken met zorg? 
Interessante inzichten krijgen? Aarzel niet, en schrijf 
je vandaag nog in voor onze Avonden van de Zorg! Op  
5 plaatsen in Vlaanderen gaan we met elkaar in debat over 
de ideeën die naar boven kwamen op het discussieplatform 
www.zorgaanzet.net. Met die info trekken we op 9 mei 
naar politici en beleidsmakers. 

De Avonden van de Zorg gaan door op volgende data 
en locaties:
•  19 maart in AZ Sint-Maarten  

Liersesteenweg 435, 2800 Mechelen
•  20 maart in wzc De Refuge  

Coupure Links 275, 9000 Gent
•  25 maart in Buda Kitchen  

Budastraat 52, 8500 Kortrijk
•  26 maart in Universiteit Hasselt  

Agoralaan Gebouw D, 3590 Diepenbeek
•  28 maart in UPC KU Leuven 

Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg

Elke debatavond heeft een identiek programma:
•  Ontvangst vanaf 18.15u met een broodje, start om 

19u stipt
•  Plenaire toelichting van de resultaten van de brede 

publieksbevraging
•  Twee rondes tafelgesprekken
•  Afsluiting om 21.30u met een drankje

Iedereen kan deelnemen aan de Avonden van de Zorg: 
professionals, patiënten/cliënten, burgers, studenten ... 
kortom al wie geïnteresseerd is in de zorg en daarover 
met anderen in gesprek wil gaan.

Deelname is kosteloos, maar inschrijving is verplicht 
via www.zorgaanzet.net/p/avondenvandezorg   
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ZORGSTRATEGISCHE PLANNEN VOOR DE ZIEKENHUISNETWERKEN

Het aanbod beter afstemmen  
op de regionale noden

TEKST: FILIP DECRUYNAERE / BEELD: JAN LOCUS

Alle ziekenhuisnetwerken maken zich op 
om een regionaal zorgstrategisch plan 
(ZSP) te maken. Dat wordt een hele opga-
ve. De ziekenhuizen moeten niet alleen in 
een netwerk hun aanbod op elkaar en op 
de noden in de regio afstemmen. De net-
werken moeten ook afspraken maken met 
de eerste lijn, waaronder de ouderenzorg, 
met de geestelijke gezondheidszorg en 
met de revalidatiesector. Streefdatum om 
de klus te klaren: eind 2019. We gingen 
even poolshoogte nemen bij administra-
teur-generaal Dirk Dewolf en afdelings-
hoofd Tom De Boeck van het Agentschap 
Zorg & Gezondheid.

Er is sprake van een Zorgstrategisch Plan 
Vlaanderen, regionale zorgstrategische 
plannen van de ziekenhuisnetwerken en 
individuele zorgstrategische plannen van 
elk ziekenhuis afzonderlijk. Hoe haken die 
drie niveaus op elkaar in?

Dirk Dewolf: De basisfilosofie is dat we het 
zorgaanbod beter willen afstemmen op de 
evoluerende zorgnoden. Tot vandaag speelt 
een grote concurrentie onder de ziekenhui-
zen. Ze hebben allemaal een gelijkaardig 
aanbod. De federale overheid heeft zopas 
de wet goedgekeurd voor de vorming van 
ziekenhuisnetwerken. In die netwerken 
zullen ziekenhuizen complementair samen-
werken. Ze zullen hun aanbod diversifiëren. 
Het klassieke concurrentiemodel voldoet 
niet meer. Ook de Vlaamse overheid werkt 
daaraan mee. Vlaanderen is onder meer 
bevoegd voor de infrastructuur.

In een eerste fase is er op basis van pa-
tiëntenstromen gekeken welke logische 
zorg gebieden gevormd kunnen worden tus-
sen ziekenhuizen. Dat gebeurde op basis 
van een instrument ontwikkeld door het 
Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid 
(LIGB). Het gaat om een computermodel dat 
vertrekt van de Minimale Ziekenhuisgege-
vens (MZG). Door die te koppelen aan post-

codes, leren we veel over de patiëntenstro-
men. Daarnaast is er het toekomst scenario 
van het Federaal Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg (KCE), dat de noden voor 
2025 in kaart brengt. De ziekenhuizen krij-
gen nu per netwerk die cijfergegevens met 
de nodige toelichting. De data geven een 
aanwijzing over de behoeften aan capaciteit 
en nodige infrastructuur de komende jaren. 
Elk samenwerkingsinitiatief van zieken-
huizen maakt een gezamenlijk regionaal 
ZSP en gaat daarover ook in overleg met 
de eerste lijn, met de geestelijke gezond-
heidszorg en de revalidatiesector.

De netwerken zijn niet gevormd op basis 
van het computermodel. De ziekenhuizen 
hebben zelf de samenstelling kunnen be-
palen. Komen de netwerkgebieden goed 
overeen met de ideale situatie uit het 
computermodel?

Dirk Dewolf: Grotendeels wel. Sommige 
netwerken lijken minder logisch als je het 
geografisch bekijkt. Daarover zijn er nog 
gesprekken bezig. Sommige ziekenhuis-
netwerken zullen allicht aan meer dan één 
ZSP moeten meewerken. De ziekenhuizen 
die samenwerken aan een regionaal zorg-
strategisch plan noemen we samenwer-
kingsinitiatieven.

Wat is de plaats van het ZSP Vlaanderen 
en van de individuele ZSP in dit verhaal?

Dirk Dewolf: De regionale ZSP organiseren 
de basisspecialistische zorg. Daar zijn we 
nu volop mee bezig. Daarnaast heb je de 
supraregionale zorg, die we op een hoger 
niveau moeten afspreken. Het gaat dan 
over de erg gespecialiseerde zorg, die zelfs 
niet in elk netwerk aangeboden hoeft te 
worden. Maar onze aandacht gaat nu in 
de eerste plaats naar de regionale ZSP 
van de samenwerkingsinitiatieven van de 
ziekenhuizen. Er bestaat op dit moment 
nog geen ZSP Vlaanderen, ook al beweren 
sommigen van wel.

Het individuele ZSP van elk ziekenhuis moet 
dan weer passen binnen het goedgekeur-
de regionale ZSP van het samenwerkings-
initiatief. Het individuele ZSP zal de sleutel 
zijn voor het toekennen van de strategische 
forfaits voor nieuwbouw of vernieuwbouw. 
Elk ziekenhuis zal met andere woorden een 
goede afstemming moeten maken binnen 
het eigen samenwerkingsinitiatief. Later 
zullen de individuele ZSP ook de basis zijn 
voor de toekenning van vergunningen en 
erkenningen. Dat sluit goed aan bij de basis-
filosofie: doen wat nodig is om pa tiënten op 
een duurzame manier te kunnen bieden wat 
nodig is. Die noden veranderen voortdurend 
– denk ook aan een kortere ligduur, meer 
ambulante zorg, meer chronische noden … – 
en dus zullen ook de ZSP dynamisch moe-
ten zijn.

Oorspronkelijk was het plan om met drie 
netwerken als piloot te starten. Maar alle 
netwerken stelden zich daarvoor kandi-
daat. Heeft dat u verrast?

Dirk Dewolf: Ja, eigenlijk wel. De wil om 
snel te kunnen starten met de oefening 
in de sector is groot. De sector is zelf ook 
vragende partij. Dat is heel positief, natuur-
lijk, maar ook ingegeven door de nieuwe 
regelgeving.

Maar nu alle netwerken ongeveer gelijk-
tijdig starten, blijft er dan wel nog ruimte 
om te testen?

Tom De Boeck: Elk project kent vier fasen 
en de veertien samenwerkingsinitiatieven 
starten in vier golven. Ze krijgen begeleiding 
van Deloitte en LIGB, die goed voorbereid 
zijn en die toelichting kunnen geven bij alle 
beschikbare data. Deloitte en LIGB hebben 
een ondersteunende en faciliterende func-
tie. Het zogenaamde consortium heeft géén 
sturende opdracht. Het zijn de samenwer-
kingsinitiatieven zelf die richting geven aan 
hun samenwerking. Daarnaast is er een 
stuurgroep met een vertegenwoordiging 
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Dirk Dewolf en Tom De Boeck: “Vertrouwen heeft inderdaad tijd nodig, maar we 
beginnen niet van nul. De spontane netwerkvorming is al enkele jaren bezig.”

van de Vlaamse overheid, Zorgnet-Icuro, 
het consortium en de federale overheid. 
Die stuurgroep komt maandelijks samen 
en volgt alles nauwgezet op. We zullen 
voortdurend evalueren, leren en bijsturen.  
Er is dus wel degelijk ruimte om dingen 
uit te proberen.

Toch is de timing krap. Tegen eind dit jaar 
zou alles rond moeten zijn. Terwijl samen-
werking op dat niveau van alle partners 
veel vertrouwen en overleg vergt. En ver-
trouwen en overleg hebben tijd nodig?

Dirk Dewolf: Er is enige marge op de timing. 
Maar de ziekenhuizen zijn zelf ook vragen-
de partij om zo snel mogelijk resultaten te 
behalen. Bijvoorbeeld om beslissingen te 
kunnen nemen in infrastructuurdossiers. 
Vertrouwen heeft inderdaad tijd nodig, 
maar we beginnen niet van nul. De samen-
werking tussen ziekenhuizen is al enkele 
jaren bezig. Begin 2020 moet de overheid 
de netwerken kunnen erkennen. Er zit dus 
spoed achter, maar tegelijk blijven er voor 
iedereen nog onduidelijkheden. Dat is zo. 
Ook federaal wat de financiering betreft. 
Op Vlaams niveau moeten we nu snel 
werk maken van de erkenningscriteria. 
Dat kan dan gaan over het geografisch 
aaneensluitend karakter, de zorgconti-
nuïteit en de afstemming met de eerste 
lijn, de geestelijke gezondheidszorg en 
de revalidatiesector.

Tom De Boeck: Vroeger kon je als indivi-
dueel ziekenhuis een ZSP indienen. Werd 
dat goedgekeurd, dan kon je daarna een 
aanvraag voor investeringssubsidies doen. 
Voortaan volstaat dat niet. Elk ziekenhuis 
moet duidelijke afspraken maken in het 
samenwerkingsinitiatief én met andere 
sectoren. De leidraad hierbij zijn de re-
gionale behoeften. Het individueel ZSP 
moet in de toekomst afgestemd zijn op 
het goedgekeurde regionale zorgstrate-
gische plan. 
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Dirk Dewolf: De ontkokeringsgedachte is 
belangrijk. We zien een enorme stijging in 
noden aan chronische zorg en geestelijke 
gezondheidszorg. Bij uitstek domeinen die 
het moeten hebben van interdisciplinaire 
samenwerking over de muurtjes heen. Ook 
de welzijnssector is betrokken partner. Dat 
biedt heel wat opportuniteiten voor een 
populatiegericht beleid.

Moeten de regionale ZSP meteen ook 
bedden afbouw realiseren?

Dirk Dewolf: We vragen de samenwer-
kingsinitiatieven om rekening te houden 
met de prognoses van het KCE. Je kan die 
niet zomaar onder de mat vegen. Er kan, 
bijvoorbeeld, worden nagedacht over re-
conversie, maar dat is een bevoegdheid 
van de federale overheid. Welke opportuni-
teiten bieden zich aan? In de ziekenhuizen 
of daarbuiten? Kijk naar de heel flexibele 
mogelijkheden voor de vergunde maar nog 
niet erkende plaatsen in woonzorgcentra, 
die een andere oriëntatie kunnen krijgen 
dan de traditionele woongelegenheden, 
beter afgestemd op de huidige en toekom-
stige noden.

Komt die flexibiliteit er ook voor de re-
conversie van ziekenhuisbedden als het 
moratorium straks afloopt?

Dirk Dewolf: Dat is aan de federale over-
heid om te beslissen. Maar er is voldoende 
openheid van geest om daarover op zijn 
minst grondig na te denken. De volgende 
federale regering zal daarvoor een draag-
vlak moeten zoeken.

De ziekenhuisnetwerken moeten afstem-
men met de eerste lijn. Hoe concreet 
moeten die afspraken zijn? Volstaat een 
intentieverklaring?

Dirk Dewolf: We moeten rekening hou-
den met de realiteit. In de eerste lijn zijn 
de eerstelijnszones en de zorgraden pas 
begonnen. Het zijn nog jonge kasplantjes. 
Vandaag vragen we vooral dat de samen-

werkingsinitiatieven en de zorgraden, als 
vertegenwoordiging van de eerste lijn, sa-
menzitten. In het begin zal dat wat onwen-
nig zoeken en aftasten zijn. Maar psycholo-
gisch is het belangrijk om samen aan tafel 
te gaan. Zowel het Vlaams Instituut voor de 
Eerste Lijn als ons Agentschap zullen de 
nodige data aanleveren die de basis kunnen 
vormen voor een dialoog. Het Agentschap 
gaat ook een zorgatlas ontwikkelen, die 
het aanbod, de nood en de consumptie van 
zorg per regio heel mooi in kaart brengt. 
Als uit zo’n analyse bijvoorbeeld blijkt dat 
er voor een bepaalde nood in de regio een 
lange wachtlijst bestaat, dan kunnen alle 
partners daarover samen nadenken en dat 
opnemen in het ZSP.

Moet de zorgraad akkoord gaan met het 
ZSP van een ziekenhuisnetwerk of alleen 
gehoord worden?

Dirk Dewolf: Voorlopig volstaat in deze fase 
een advies. Het is ook voor de eerstelijns-
zones allemaal nieuw.

En hoe ziet u de afstemming met de gees-
telijke gezondheidszorg?

Dirk Dewolf: Ongeveer gelijkaardig.

Tom De Boeck: Het is voor iedereen een 
nieuwe manier van organiseren. Change 
management is belangrijk. Laat ons eerst 
daarin investeren en kijken hoe dat verloopt. 
We hebben nog geen antwoord op alle vra-
gen. Dit is echt nog een testfase. Maar de 
finaliteit is duidelijk: een goede afstemming 
in functie van de regionale noden.

Ziekenhuisnetwerken kunnen op ter-
mijn efficiëntiewinsten opleveren, maar 
ondertussen moeten ziekenhuizen wel 
extra investeren in de netwerken. Veel 
ziekenhuizen hebben het nu al financieel 
niet gemakkelijk. Dat zet een domper op 
het enthousiasme.

Dirk Dewolf: Ik kan uiteraard niet spreken 
in naam van de federale overheid. Maar ik 

heb wel begrip voor die vragen. De sector is 
assertief genoeg om die op tafel te leggen. 
De raad van bestuur van een ziekenhuis 
werkt vanuit een bedrijfslogica. De be-
staanszekerheid staat voorop. Dat begrijp ik. 
Er ligt vandaag een grote verantwoordelijk-
heid bij de raden van bestuur, maar ook bij 
de medische raden. In de ziekenhuizen én 
in de ziekenhuisnetwerken. Zij moeten de 
evoluties goed inschatten en het concurren-
tieperspectief durven loslaten. We mogen 
niet blind zijn voor de snelle evoluties. Eén 
druppel bloed op een chip kan vandaag alle 
mogelijke resultaten geven op je computer. 
Dat zal heel binnenkort voor een revolutie 
zorgen in de klinische biologie. En zo zijn er 
veel technologische omwentelingen in de 
maak. Ook daarmee moeten we rekening 
houden. Dat is een enorme uitdaging. Het 
kan plots snel gaan.

Een regionaal ZSP zal dan ook voortdurend 
bijgestuurd moeten worden?

Dirk Dewolf: Vandaag vragen we de sa-
menwerkingsinitiatieven om na te denken 
met het perspectief op 2025. Het spreekt 
vanzelf dat die oefening periodiek zal moe-
ten gebeuren. Met welke periodiciteit is nog 
niet afgesproken. Dat zal in overleg met de 
sector gebeuren.

Tom De Boeck: De oefening die nu is ge-
start, is een pilootproject met alle samen-
werkingsinitiatieven van ziekenhuizen. Eind 
2019 weten we waar we staan. In 2020 komt 
dan een oproep aan de samenwerkingsini-
tiatieven om hun ZSP officieel in te dienen. 
Die ZSP worden dan geëvalueerd en al dan 
niet goedgekeurd.

Betekent dat dat ziekenhuizen met nieuw-
bouw- of verbouwplannen moeten wach-
ten tot 2021 om een dossier in te dienen? 
Want de basis daarvoor is het individueel 
ZSP, dat ingebed moet zijn in een goed-
gekeurd regionaal ZSP?

Dirk Dewolf: Er komt een overgangsfase. 
We gaan geval per geval bekijken. Urgente 
dossiers, waar de patiëntveiligheid of de 
brandveiligheid in gevaar is, moeten snel 
een toelating en subsidie krijgen. Nood 
breekt wet. Maar het kan niet de bedoeling 
zijn om alles open te trekken voor dossiers 
die eigenlijk via het ZSP moeten gaan. We 
evolueren niet naar een plan economie, 
maar willen wel een aanbod dat beter 
aansluit bij de noden. De overheid nodigt 
de sector uit om daarover na te denken.  
En dat is precies wat we dit jaar gaan doen.

"De oefening die nu is gestart, is een 
pilootproject met alle samenwerkings-
initiatieven van ziekenhuizen. Eind 2019 
weten we waar we staan."
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Ook het ziekenhuisnetwerk Kempen 
maakt werk van een regionaal zorgstra-
tegisch plan. Het zit in de eerste lichting, 
dat in december van start ging. Ook al 
zijn er nog veel vragen, toch heeft ge-
delegeerd bestuurder Jo Leysen van AZ 
Turnhout er een goed gevoel bij. Omdat 
de vier ziekenhuizen in het netwerk al 
jarenlang goed samenwerken. “Concur-
rentie heeft afgedaan. Samen gaan we 
voor goede zorg voor alle patiënten in 
onze regio, met degelijke artsen en dito 
medewerkers.”

“We beginnen met een positief gevoel 
aan dit traject”, vertelt Jo Leysen. “In het 
ziekenhuisnetwerk Kempen stemmen we 
al jaren af met de vier ziekenhuizen. In 
augustus 2016 tekenden we samen een 
intentieverklaring voor een doorgedreven 
samenwerking. We wilden toen onze pro-
jectmatige samenwerking een structurele 
inbedding geven. Voor sommige projec-
ten werkten twee ziekenhuizen samen, 
voor andere drie of zelfs alle vier. In 2016 
spraken we af om nieuwe opportuniteiten 
samen aan te pakken. Elk nieuw project 
wordt sindsdien voorgelegd aan de vier 
ziekenhuizen. Als een ziekenhuis verkoos 
om niet mee te doen met een bepaald 
project, dan mocht het daarvoor ook niet 
in zee gaan met een andere partner. Zo 
wilden we cherry picking vermijden. Dat 
werkte heel goed. Gaandeweg zijn we uit 
de concurrentiestrategie gegroeid. Toch 
voel je dat er nog iets ontbreekt. Eenvou-
dig gesteld: zonder eenheid van vermogen, 
geen eenheid van beleid. Zolang er finan-
cieel geen helder kader is met duidelijke 
afspraken, zal er altijd wat concurrentie 
blijven bestaan.”

“Met de vier ziekenhuizen hebben we eind 
2017 al een vzw opgericht. We wilden niet 
wachten op een politiek initiatief met een 
juridische structuur. In een klassieke vzw 

ZIEKENHUISNETWERK KEMPEN IS ER HELEMAAL KLAAR VOOR

“Vertrouwen en creativiteit 
zijn sleutelwoorden”

TEKST: FILIP DECRUYNAERE / BEELD: VIA AZ TURNHOUT

Jo Leysen: “Aan goede wil geen gebrek, maar we lopen vast op de ziekenhuiswet. Het 
effect op middelen, mensen, financiën en gebouwen is gigantisch. Als we erin lukken 
om van dat obstakel een hefboom te maken, dan is de kans op slagen heel groot.”
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de relaties met de huisartsenkringen. Dat 
loopt dus wel vlot. Wel bizar vind ik de 
rol van het consortium in het overleg met 
de eerste lijn. Die mensen kennen onze 
partners van de eerste lijn op het terrein 
niet? Maar nogmaals, dat klaren we wel 
uit. We starten met een open geest. Heb-
ben we bedenkingen, dan leggen we die 
op tafel. We willen vooraf niets afwijzen. 
We beginnen eraan en zien wel.”

Helemaal durven springen
“Het ziekenhuisnetwerk Kempen vertrekt 
van een stevige basis. We organiseren 
al jaren samenaankopen en hebben een 
studie laten maken over onze zorgonder-
steunende processen. Want ook daarin 
moeten we keuzes maken: logistiek, cen-
trale sterilisatie, apotheek …”

“Op een bepaald moment gaan we hele-
maal moeten durven springen. Op het 
ogenblik dat je met patiënten en zorg-
programma’s begint te schuiven, zijn de 
financiële implicaties heel groot. Met de 
huidige financiering op basis van presta-
ties is dat onmogelijk. Tenzij je het cre-
atief aanpakt en naar een eenheid van 
vermogen evolueert. De wil daarvoor is 
aanwezig in ons netwerk, maar op welke 
manier en wanneer, daarover hebben we 
nog geen duidelijkheid. Aan goede wil 
geen gebrek, maar we lopen vast op de 
ziekenhuiswet. Het effect op middelen, 
mensen, financiën en gebouwen is gi-
gantisch. Als we erin lukken om van dat 
obstakel een hefboom te maken, dan is 
de kans op slagen heel groot.”

“Er bestaan al modellen. In het Kempens 
Hartcentrum bijvoorbeeld, hebben de drie 
ziekenhuizen en één overkoepelende art-
senassociatie van de cardiologen over 
de drie ziekenhuizen heen een business 
case gemaakt. Dankzij de grote schaal 
kunnen we samen dure apparatuur aan-
kopen en efficiënt gebruiken. Door het 
beperkt aantal artsen, kan elke cardioloog 
een voldoende aantal ingrepen halen om 
de kwaliteit te garanderen. In die busi-
ness case slagen we erin een bonus te 
realiseren. Die wordt verdeeld onder de 
artsen en de ziekenhuizen. Zo’n model is 

kan je ook al veel. Nu de wet is goed-
gekeurd, zien we wel hoe we ons in die 
nieuwe realiteit kunnen inschrijven. Maar 
dat zal geen probleem zijn. De structu-
rele samenwerking, ook met de artsen, 
is er al.”

Samenwerking krijgt con-
creet vorm
“Die samenwerking heeft vorm gekregen 
in concrete projecten. Een mooi voorbeeld 
is het Netwerk Oncologie Kempen, met 
afspraken tussen de vier ziekenhuizen. 
Afspraken over wie wat doet op het vlak 
van radiotherapie, oncologie en stamcel-
transplantatie. De fusie van de laboratoria 
van Turnhout en Herentals, en op termijn 
ook die van Mol en Geel, was een andere 
ferme stap in de samenwerking. Ook voor 
anatomopathologie werken we samen. En 
in het hartcentrum zijn al drie van de vier 
ziekenhuizen verbonden. We staan dus 
vrij ver op het terrein. Parallel daarmee 
hebben we al een tijdje een maandelijks 
coördinatiecomité met de vier algemeen 
directeurs en de vier medische directeurs. 
Dat coördinatiecomité volgt de verschil-
lende gemeenschappelijke diensten en 
projecten op.”

“Het regionaal zorgstrategisch plan (ZSP) 
is voor ons een logisch vervolg. We zaten 
er eigenlijk wat op te wachten. In decem-
ber hebben we een eerste vergadering 
met het consortium gehad. Een week la-
ter hebben we met de vier ziekenhuizen 
een ambitieuze timing voorgesteld met 
concrete stappen tot 1 september. Het 
consortium zal ons begeleiden en onder-
steunen, maar nu alle ziekenhuisnetwer-
ken ongeveer gelijktijdig deelnemen, hoop 
ik dat ze voldoende tijd voor elk netwerk 
kunnen vrijmaken. Hun precieze rol is me 
trouwens niet helemaal duidelijk. Het is 
nog wat pril allemaal. Maar we hebben 
er vertrouwen in.”

“Ook met de vier ondernemingsraden heb-
ben we al even samengezeten. Gewoon om 
transparant een stand van zaken te geven. 
Net zoals we daarover met de plaatselijke 
huisartsenkringen hebben overlegd. Elk 
ziekenhuis in het netwerk onderhoudt goe-

financieel haalbaar, verhoogt de kwaliteit 
en zorgt voor vooruitgang. Kunnen we dat 
ook realiseren op netwerkniveau?”

“Vertrouwen en creativiteit zijn sleutel-
woorden. Met een gemeenschappelijk doel 
ligt de weg open naar sociaal onderne-
merschap. Concurrentie heeft afgedaan. 
Samen gaan we voor goede zorg voor alle 
patiënten in onze regio, met degelijke art-
sen en dito medewerkers.”

Alles valt op zijn plaats
“Natuurlijk heeft elk netwerk zijn eigen-
heid. Ons netwerk Kempen telt vier zie-
kenhuizen met relatief weinig overlap.  
Er is geen universitair ziekenhuis bij.  
Alles valt hier mooi op zijn plaats. In een 
grootstad is de situatie allicht complexer.”

“Of de concurrentie zich in de toekomst 
niet zal afspelen tussen de netwerken? 
Dat is mijn vrees, ja. Al zou ik het triest 
vinden. De bonus ligt net in een betere 
samenwerking. Die kunnen we alleen re-
aliseren als iedereen de patiënt centraal 
stelt. Patiënten vragen geen concurren-
tie tussen ziekenhuizen of netwerken. 
Zij vragen een goede afstemming, ook 
met de eerste en met de derde lijn. Dat 
is het uitgangspunt bij elk overleg in ons 
netwerk: wat is goed voor de Kempense 
patiënt? Als je daarin consequent bent, 
dan vind je gemakkelijker oplossingen. 
Neem bijvoorbeeld de hemodialyse voor 
nierpatiënten. Het moedercentrum is in 
Turnhout, maar omdat hemodialyse dicht 
bij huis belangrijk is voor die patiënten, 
hebben we een autodialysecentrum in Mol 
en in Geel. Een goede oplossing, waarin 
iedereen zich kan vinden. Zeker ook de 
nierpatiënten, die drie keer per week hun 
bloed moeten laten zuiveren. In Herentals 
is er ook een aanbod hemodialyse, met 
een ander moedercentrum. Tja, dat is 
historisch zo gegroeid. Het belangrijkste 
is de gezamenlijke focus op de patiënt. 
En in tweede instantie op een efficiënte 
organisatie van de zorg. Dat is onze op-
dracht”, besluit Jo Leysen.
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‘Is zorg  
een politieke kwestie?’

INTERVIEW MET SOCIOLOOG MONIQUE KREMER

TEKST: MAARTJE LUIF / BEELD: VIA MONIQUE KREMER

Socioloog Monique Kremer legt in haar 
werk veel nadruk op verbinding. Verbin-
ding tussen de overheid en burgers, maar 
ook tussen burgers onderling, en tussen 
verschillende groepen, bijvoorbeeld inko-
mensgroepen, hoog- en laagopgeleiden, 
en burgers met een verschillende etni-
sche achtergrond. Die verbinding probeert 
Zorgnet-Icuro ook te verwezenlijken met 
de campagne Zorg aan Zet, die moet leiden 
tot een maatschappijbreed debat. Een 
goede aanleiding voor een gesprek. 

In aanloop naar de verkiezingen van mei 
2019 lijken tal van onderwerpen belang-
rijker dan zorg: het klimaat, de positie van 
migranten, de staatsinrichting van België. 
Is het in de huidige periode mogelijk om 
zorg zo hoog op de agenda te krijgen? 

Als je aan Nederlanders vraagt waarover 
zij zich het meeste zorgen maken, scoort 
zorg heel hoog. Bijna net zo hoog als 
vraagstukken die over migratie gaan. Dat 
is omdat een heleboel mensen met zorg 
te maken hebben. Als je het ruim neemt, 
heb je in Nederland 4,1 miljoen mantel-
zorgers (op 17 miljoen inwoners, red.). Kijk 
je beperkter, dan gaat het om ongeveer 
een miljoen mantelzorgers. Daaraan kun 
je zien dat iedereen met zorg wordt gecon-
fronteerd. We hebben allemaal een moe-
der, partner of buurvrouw die zorg nodig 
heeft. Door de vergrijzing neemt dat toe. 
In Nederland speelt ook het debat over de 
overheid die nadrukkelijk zegt dat zij een 
aantal zorgtaken niet meer wil verrichten. 

Daar komt nog bij – en dat zal in België 
ook spelen – dat naarmate je langer door-
werkt, de combinatie arbeid en zorg moei-
lijker wordt. Daardoor moet de zorg ook 
bij werkgevers en andere organisaties aan 
bod komen. Dus ja, zorg is in Nederland 
al een grote zorg.

U hamert in uw werk erg op verbinding en 
in een van uw lezingen over superdiver-
siteit pleit u voor meer nieuwsgierigheid 
naar de ‘ongelijke ander’, juist in de zorg. 
Maar die nieuwsgierigheid en die verbin-
ding lijken momenteel vaak te ontbreken. 

Er zijn altijd tegengestelde ontwikkelingen. 
Het is niet zo dat alles één kant opgaat. Ik 
zie dat de zorg steeds meer op maat wordt 
gemaakt van mensen die hoger opgeleid 
zijn, veel kunnen werken, efficiënt zijn 
en hun zaakjes op orde hebben. Mensen 
die dingen kunnen inkopen of zorg kun-
nen inhuren. Dat is een dominante groep 
aan het worden. Aan de andere kant zie 
je nog veel ‘altruïstisch potentieel’ en dat 
heel wat mensen aangeven dat ze best 
iets voor een ander willen doen. Ook daar 
merk je een tegengestelde ontwikkeling. 
Als het gaat over die superdiversiteit op 
het terrein van migratie, dan zitten vol-
gens de meeste statistieken in Nederland 
een heleboel mensen in het midden. Ze 
vinden dat er wel voorwaarden moeten 
worden gesteld aan de migratie, maar 
tegelijkertijd willen ze niet dat de deur 
wordt dichtgeslagen. Kortom: er zijn veel 
tegengestelde geluiden die door de poli-
tiek worden uitvergroot.

In België zijn er binnenkort verkiezingen. 
Het lijkt er inderdaad op dat in die context 
alles wordt uitvergroot. Nieuwsgierig zijn 

naar de 'ongelijke ander' in de zorg lijkt 
me ook zo’n onderwerp.

De vraag is dan ook of zorg een politieke 
kwestie moet zijn. Als het gaat om zorg 
zou je kunnen stellen dat er goede zorg 
moet worden geboden. Dat is meestal al 
verankerd in wetgeving, ideeën en be-
staande praktijken, en veel organisaties 
proberen goede zorg te geven. Dus waar-
om zou dat een groot politiek onderwerp 
moeten worden? De immigratiesamen-
leving ís er, die superdiversiteit ís er. Als 
je hebt afgesproken dat er voor iedereen 
goede voorzieningen zullen zijn, dan is 
er niets politieks aan. En er zijn ook ver-
schillen bínnen de groepen, dus zorg op 
maat is iets waar iedereen baat bij heeft. 
Een hogeropgeleide in Antwerpen heeft 
misschien net iets anders nodig, dan een 
middelbaar opgeleide in een dorp bij Leu-
ven. Dat hoef je niet heel politiek te zien.

Moet je zorg dan los zien van de politieke 
context?

Het zijn twee verschillende thema’s. Als je 
nadenkt over zorg in het algemeen, over 
hoe de zorg wordt georganiseerd en wat 
goede zorg is, dan denk ik dat dat een 
minder gepolitiseerde kwestie is. Het is 
iets dat heel breed wordt gedeeld: zorgen 
over de zorg. Het lijkt me wel belangrijk 
dat je er aandacht voor vraagt tijdens de 
verkiezingen, maar ik denk dat het soms 

“Het gaat er over of mensen een prijs 
willen betalen voor goede zorg. Want 
natuurlijk kost het geld en dat heeft 
een maatschappelijk debat nodig.” 
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helpt om meer na te denken over wát je 
goede zorg vindt, dan bezig te zijn met het 
geld en de poppetjes. 

Goede zorg ontstaat bijvoorbeeld vaak 
als verpleegkundigen meer autonomie 
hebben. In Nederland is dat een van de 
redenen waarom veel mensen niet meer 
in de zorg willen werken. Ze rennen zich 
de benen uit het lijf en kunnen vaak niet 
de zorg bieden die ze graag zouden willen 
bieden. Dan gaat het niet over meer geld, 
maar over mensen meer ruimte geven 
om het zo te doen dat het voldoet aan hun 
standaard.

Is het realistisch om te hopen dat goede 
zorg belangrijker wordt dan het geld of 
de poppetjes? 

Het gaat er over of mensen een prijs willen 
betalen voor goede zorg. Want natuurlijk 
kost het geld en dat heeft een maatschap-
pelijk debat nodig. 

Het probleem is: het debat begint vaak met 
de kosten, terwijl het goed is om breder 
na te denken over wat goede zorg precies 
inhoudt. Het kan best zijn dat dat niet altijd 
kostbaar hoeft te zijn. Bijvoorbeeld: hoe 
kun je als professional goed omgaan met 
een mantelzorger? Ik zie niet in waarom 
dat kostbaar zou zijn. Of iemand met een 
Marokkaanse achtergrond laten helpen 
door een Marokkaanse verpleegkundige 
die dezelfde taal spreekt, dat hoeft ook 
niet kostbaar te zijn. Er zijn veel dingen 
die niet met geld te maken hebben, maar 
met nadenken over wat je belangrijk vindt 
als je goede zorg wilt bieden. 

Het klinkt allemaal zo logisch. Hoe komt 
het dat we er zo mee worstelen om zorg 
structureel op die manier te benaderen? 

Dat komt omdat mensen grip willen heb-
ben op de uitgaven. Er is altijd buikpijn 
over de kosten die ermee gemoeid zijn, 
ook omdat de verwachting is dat met de 
vergrijzing de kosten zullen toenemen. 
Daarnaast heeft het te maken met allerlei 
protocollen die bedoeld zijn om de kwa-
liteit van de zorg te garanderen. En de 
verantwoordingssystematiek: verschillen-

Monique Kremer: "Het probleem is: het debat begint vaak met
de kosten, terwijl het goed is om breder na te denken over wat 
goede zorg precies inhoudt."
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de partijen die verschillende vormen van 
transparantie moeten tonen. Zorg op maat 
botst nog weleens met al die verschillende 
processen, en alles bij elkaar opgeteld, 
zorgt dat ervoor dat het werk vaak niet 
meer voldoet aan de ideeën over wat goe-
de zorg is. Zorg waarbij je als professional 
zelf wat meer ruimte hebt, waarbij je je 
professionele standaarden kunt inzetten, 
waarbij je ook echt maatwerk levert, want 
de douchebeurt bij mevrouw Janssen kan 
echt weleens iets langer duren dan bij 
mevrouw Hendrickx. 

Als je alle verschillende ideeën op de 
website van Zorg aan Zet ziet, dan kan je 
concluderen: er is enorm veel dat je kan 
veranderen. Is die veelheid haalbaar en 
betaalbaar?

Het is ook weer niet zo dat alle burgers 

enorm verschillende dingen nodig heb-
ben, integendeel. De meeste mensen die 
zorg nodig hebben, vinden het fijn als de 
zorg een beetje persoonlijk is, als ze niet 
het idee hebben dat ze een nummer zijn. 
Dat zorgverleners hun naam weten en 
dat ze niet hun jas aanhouden, wat heel 
vaak gebeurt omdat er zoveel haast is. 
De meeste mensen willen op een aardige 
manier worden benaderd, dat is dus niet 
zo heel moeilijk. Een andere belangrijke 
overeenkomst is dat de meeste mensen 
graag ‘s morgens geholpen willen wor-
den. Niemand wil dat de verpleegkundige 
pas om half één komt. Dat maakt het heel 
complex voor zorginstellingen, maar het 
laat wel zien dat mensen vaak gewoon 
dezelfde wensen hebben.

Ik zie wel veel verschillen in hoe om te 
gaan met de mantelzorger. Sommige 
mantelzorgers zijn graag betrokken en 
hebben ondersteuning of tips nodig. Die 
mantelzorger is vaak het uitgangspunt. 
Maar je hebt ook mantelzorgers die af en 
toe ontlast willen worden maar daarvoor 
zie je heel weinig mogelijkheden. Stel, een 
man zorgt dag in dag uit voor zijn zieke 
vrouw, kan de thuiszorg dan niet even op 
zijn vrouw passen? Zodat hij even kan gaan 
zwemmen bijvoorbeeld? Dat soort dingen 
liggen vaak heel moeilijk. De mantelzorger 
verschillende opties bieden, dat is heel 
moeilijk in het zorgstelsel. 

Een ander verschil zie je bij mensen met 
een migratieachtergrond. De oudere ge-
neraties spreken vaak slecht Nederlands 
en als ze zwakker worden of ziek zijn, doet 
niet iedereen moeite om goed te formu-
leren, of de juiste woorden te zoeken. Dat 
red je nu eenmaal niet als je er slecht aan 
toe bent. Dat is cruciaal, en roept de vraag 
op: leid je ook mensen op die de taal van 
de cliënt spreken?

Zijn er meer manieren om die verbinding 
te bewerkstelligen?

Om het debat wat te verbreden, wijs ik 
ook op het belang van de zorgvriendelijke 
samenleving en de attentheid die nodig 
is. Dat is niet alleen afhankelijk van de 

Wie is  
Monique Kremer?

Monique Kremer studeerde Algemene  
Sociale Wetenschappen aan de Universi-
teit Utrecht en Social Policy aan de Uni-
versity of Sussex. Ze was als onderzoeker 
verbonden aan het Nederlands Instituut 
voor Zorg en Welzijn, de Universiteit van 
Amsterdam en de Universiteit Utrecht en 
ze promoveerde op het proefschrift How 
Welfare States Care: Culture, Gender and 
Parenting in Europe. Sinds 2004 is Kremer 
senior wetenschappelijk medewerker en 
projectcoördinator bij de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR), een onafhankelijk adviesorgaan. 
Ze werd in september 2015 aangesteld 
als bijzonder hoogleraar Actief Burger-
schap aan de Universiteit van Amsterdam. 
In die hoedanigheid houdt ze zich bezig 
met langdurige zorg. In 2013 verscheen 
bij Boom/Lemma Vreemden in de verzor-
gingsstaat. Hoe arbeidsmigratie en sociale 
zekerheid te combineren.

zorgpartijen, maar ook van bijvoorbeeld 
woningbouw, waarbij het belangrijk is 
om te kijken: hoe kun je ervoor zorgen 
dat mensen elkaar tegenkomen? Zodat 
je weet dat je iets voor een ander zou 
kunnen betekenen? Hoe ziet de straat er 
dan uit? En de wijk? Je kan meer ontmoe-
tingsruimten maken, waar mensen elkaar 
tegen kunnen komen, zodat je weet dat het 
niet zo goed gaat met mevrouw Janssen 
en je misschien eens een boodschap voor 
haar kunt doen. 

Dat geldt ook voor de rol van winkels. In 
de stad waar ik mijn onderzoek doe, zitten 
geen winkels op loopafstand van de men-
sen. Als je oud of moeilijk ter been bent, 
is het heel moeilijk om naar de winkel te 
gaan. Terwijl het ook een plek is waar je 
anderen kan zien of waar je gezien wordt, 
wat heel belangrijk is. Hoe zorg je voor een 
infrastructuur die niet alleen de mogelijk-
heid biedt om dingen te kopen, want dat 
kun je ook online doen, maar die ook het 
contact bevordert? Daar gaat het om. Er 
zal ook meer ingezet moeten worden op 
buren en buurtbinding. En dat is echt geen 
wondermiddel hoor, sommige mensen vin-
den het helemaal niet zo erg om alleen te 
zijn. We moeten ook niet denken dat ieder-
een de hele tijd iemand over de vloer wil 
hebben. Maar je zal oplossingen moeten 
zoeken die niet meteen over geld of over 
personeelstekorten gaan. Die kwesties 
zorgen ervoor dat het gesprek over wat 
goede zorg is, wordt doodgeslagen. Maar 
steeds meer mensen hebben te maken 
met kwetsbaarheid, gezondheidsperikelen 
en de zorg, dus uiteindelijk denk ik dat de 
wal het schip wel keert. 
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Zumbales volgen met je collega’s tijdens 
de werkuren. Onder het waakzaam oog 
van een kok leren hoe je quinoa en bul-
gur in een lekkere, gezonde maaltijd 
verwerkt. Samen met collega’s van ver-
schillende diensten het programma van 
Weight Watchers volgen. Het kan in het 
woonzorgcentrum Betlehem in Herent. 
Een werkgroep nam de stijging van het 
ziekteverzuim onder de loep; al snel ver-
schoof de focus naar gezondheidsbeleid. 
Katleen Nackers, directeur bewoners-
zorg, vertelt hoe dat parcours verliep. 

Waarom was er nood aan een werkgroep 
ziekteverzuim? 

Het percentage ziekteverzuim lag bij ons 
niet hoger dan elders in de sector, maar 
we hadden het gevoel dat er steeds meer 
personeelsleden met langdurig ziektever-
lof waren. Ondanks de hulpmiddelen bij 
het heffen en tillen van bewoners steeg 
het aantal schouder-, rug- en kniebles-
sures. Toen we wat dieper gingen graven, 
bleken fysieke letsels niet de enige reden 
van ziekteverzuim te zijn. Het was heel 
vaak een combinatie met andere factoren 
zoals stress, spanning en werkdruk. Kort-
om, we voelden een dalende veerkracht 
bij onze medewerkers.

We stelden een multidisciplinaire werk-
groep samen met dertig medewerkers 
uit verschillende afdelingen, waaronder 
diensthoofden, paramedici, zorgkundi-
gen, verpleegkundigen, zorgcoördinator, 
onderhoudsmedewerkers en keuken-
medewerkers. Zij gingen na welke factoren 
voor het stijgende ziekteverzuim zorgden.

Na verloop van tijd maakte de werkgroep 
een ommezwaai?

In het begin zochten we vooral naar een 
oplossing voor het ziekteverzuim, maar 
tijdens onze zoektocht kwamen we tot 
een aantal bevindingen waardoor de in-
steek van de werkgroep veranderde. We 
stelden vast dat de individuele gezondheid 

van de werknemer belangrijk was voor 
de werkhouding. In plaats van te zoeken 
naar oplossingen voor het ziekteverzuim, 
verschoof de klemtoon. Hoe kunnen we 
de veerkracht van onze werknemers ver-
hogen? Hoe kunnen we het groepsgevoel 
vergroten? Hoe kunnen we de werkom-
standigheden in een team verbeteren en 
hoe geven we de medewerkers de kans 
om elkaar te ondersteunen? 

Het was een nieuwe en constructieve kijk. 
Vanaf dat moment hadden we het niet 
meer over de aanpak van ziekteverzuim. 
We trokken het breder open en timmerden 
aan een gezondheidsbeleid. Hoe kunnen 
we als woonzorgcentrum mee zorg dragen 
voor de gezondheid en veerkracht van 
onze medewerkers?

Hoe pakken jullie dat concreet aan? 

Er zijn veel factoren die ervoor zorgen dat 
je je als werknemer goed voelt in je vel. 
Vanuit de organisatie namen we de rege-
ling van de shiften en onderbroken dien-
sten onder de loep. We bekeken hoe we 
die beter konden afstemmen op de noden 
van de werknemers. Ook de regels van 
‘het gezond rooster’ brachten we opnieuw 
onder de aandacht. Daarnaast kreeg elk 
team de verantwoordelijkheid over hun 
verlofplanning. De werknemers regelen 
dat onderling per afdeling, uiteraard met 
oog voor continuïteit op de dienst en de 
zorg voor de bewoners. Het is een systeem 
dat goed werkt. Iedereen is tevreden met 
de vrijheid die ze krijgen.

Welke initiatieven zetten jullie nog op po-
ten om de veerkracht van werknemers te 
verbeteren?

Veerkracht is iets heel individueels. De 
ene persoon kan tijdens het fietstochtje 
van het werk naar huis helemaal uitwaai-
en, opladen en zo de knop omdraaien. 
Maar iemand anders kan evengoed alle 
zorgen, twijfels en wrijvingen van de dag 
meenemen en zit tot diep in de avond te 

piekeren in de zetel. Toen de werkgroep 
de verschillende afdelingen consulteerde, 
kwamen er heel wat voorstellen. Eentje 
waarmee we aan de slag gingen, was het 
feit dat de medewerkers weinig tijd vonden 
om te sporten, gezond te eten en te koken. 

“Een van de voorstellen 
waarmee we aan de slag 
gingen, was het feit dat de 
medewerkers weinig tijd 
vonden om te sporten,  
gezond te eten en te koken.”
Gezonde voeding werd een van de pijlers 
van ons gezondheidsbeleid. Toen we ons 
aanbod op het vlak van eten en drank 
bekeken, bleek dat er ruimte was voor 
verbetering. De automaten werden aan-
gevuld met gezonde snacks en dranken. 
We vulden de kaart in de cafetaria aan met 
gezonde snacks en desserts zoals fruit en 
yoghurt. In samenwerking met Sodexo 
staat er nu dagelijks één mindful gerecht 
op het menu, een gezonde en uitgebalan-
ceerde maaltijd. Daarnaast voorzien we 
binnenkort op elke afdeling gearomati-
seerd water als gezond alternatief voor 
suikerrijke frisdranken.

Om een gezonde levensstijl te bereiken, 
is het belangrijk om zowel thuis als op 
het werk gezond te eten. Vanuit dat idee 
ontstonden onze kookworkshops. Om de 
twee weken kookt een groep medewerkers 
samen met een kok verschillende gezonde 
gerechten. Uiteraard wordt het resultaat 
ook samen opgegeten. 

Begin dit jaar organiseerden we voor het 
eerst een reeks Weight Watchers. Een 
groep van 25 mensen volgt het traject 
van dertien weken met wekelijkse bijeen-
komsten. Een schot in de roos, want de 
groep zat in geen tijd vol. Het is een heel 
diverse groep met werknemers vanuit 

WOONZORGCENTRUM ZET GEZONDHEIDSBELEID OP POTEN

Zorg dragen voor gezondheid  
en veerkracht van werknemers

TEKST: KIM MARLIER / BEELD: JAN LOCUS
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verschillende afdelingen, heel leuk om te 
zien. En je merkt dat ze elkaar onderling 
motiveren om op hun eten te letten en 
punten te tellen.

Hoe passen jullie het sporten in op de 
werkvloer? 

Veel werknemers willen graag meer spor-
ten, maar kregen dat niet ingepland of 
hadden daarvoor financieel niet de ruimte. 
We spraken het fitnesscentrum ‘Fit for 
you’ aan om les te geven in het woonzorg-
centrum. Wekelijks kunnen medewerkers 
een uur sporten tijdens hun shift. Dat gaat 
van bodyshape tot zumba. De deelnemers 
vullen dat zelf met het fitnesscentrum in. 
Als ze eens willen proeven van pilates, dan 
is dat geen probleem. Zo werd de yoga 
na enkele lessen vervangen omdat het 
net iets te rustig was. Actieve sportles-
sen waar je goed van zweet, deden meer 
deugd. Die sportlessen zijn – net zoals de 
kooklessen en Weight Watchers – volledig 
gratis voor onze medewerkers. 

We stimuleren ook de sociale activiteiten 
en acties voor het goede doel. Zo doen 
we jaarlijks met enkele teams mee aan 
de Vaartchallenge. Dat is een evenement 

op de vaart in Wijgmaal waar groepen van 
zes personen een traject van zo’n twee 
kilometer moeten afleggen met onderweg 
verschillende water- en landproeven. Dat 
zorgt altijd voor veel animo en verbon-
denheid onder de collega’s. Iets wat nog 
wekenlang na het evenement voelbaar is 
op de werkvloer.

Merk je door al die initiatieven een ver-
andering in de cijfers van ziekteverzuim? 

Het is nog te vroeg om echt een verande-
ring in cijfers te zien. In juni, wanneer het 
project een jaar loopt, zullen we daar een 
beter zicht op hebben. Maar mijn elleboog-
gevoel zegt wel dat het werkt. Dat merk 
je vooral aan het ‘grijsverzuim’. Dat is het 
ziekteverzuim waarbij de legitimiteit van 
de ziekmelding twijfelachtig is. Vaak is de 
aanleiding wel legitiem, bijvoorbeeld een 
verkoudheid of griep, maar de duur van het 
verzuim niet. De medewerker blijft langer 
thuis dan medisch gezien nodig is. Die groep 
is naar mijn aanvoelen echt verminderd.

Hoe reageerden de medewerkers op al 
die voorstellen? 

De eerste reacties waren terughoudend. 

Er was reclame nodig. We deelden folder-
tjes uit, spraken mensen persoonlijk aan. 
Maar – en dat is het frappante – eenmaal 
ze hadden deelgenomen, zijn de mede-
werkers altijd enthousiast en motiveren 
ze op hun beurt andere collega’s om mee 
te gaan sporten of te koken.

Merken de bewoners van het woonzorg-
centrum daar veel van? 

Al de initiatieven zorgen voor tevreden 
werknemers die goed in hun vel zit-
ten. En dat sijpelt automatisch door in 
de zorg voor de bewoners. Als je veer-
krachtig bent, heb je meer draagkracht. 
Dat weerspiegelt zich in het contact 
met de bewoners. Mensen zijn geduldi-
ger en vrolijker in contact en omgang.  

De initiatieven zoals de kookworkshops 
en de sportsessies zijn enkel voor de 
werknemers. Maar de bewoners en de 
bezoekers kunnen uiteraard ook kiezen 
voor de gezonde snacks, maaltijden en 
desserts die we in de cafetaria aanbieden. 
Alhoewel ik toch het gevoel heb dat veel 
bewoners hun stukje taart bij de koffie 
niet snel zullen verruilen voor een potje 
yoghurt. Geef ze maar eens ongelijk.
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BELGIË VOOROP IN UITROL DIGITAAL PLATFORM VOOR AL JE GEZONDHEIDSGEGEVENS

De burger als copiloot  
van zijn gezondheidsdossier

TEKST: BJÖRN CRUL / BEELD: ALEXANDER VAN MAELE

Negen maanden geleden werd het nati-
onale digitale platform Personal Health 
Viewer gelanceerd. Sindsdien krijgen 
patiënten toegang tot hun eigen medisch 
dossier. Het portaal breidde het afge-
lopen jaar stelselmatig uit en ook het 
aantal gebruikers neemt toe. We maken 
de balans op met Vincent Dupont, een van 
de projectcoördinatoren van het actieplan 
eGezondheid, dat een reeks ambitieuze 
doelstellingen rond het slim gebruik van 
technologie in de zorg vooropstelt. 

“In tijden van digitalisering willen burgers 
en patiënten de zorg niet louter meer on-
dergaan, maar zelf mee bepalen. Personal 
Health Viewer geeft mensen toegang tot 
alle gegevens over hun gezondheid die 
digitaal beschikbaar zijn. Daardoor krijgen 
ze beter zicht op hun dossier en kunnen 
ze zelf een actieve rol spelen in hun zorg.” 

“Aan de ene kant willen we de chronische 
patiënt van dienst zijn, maar het portaal 
dient ook als preventiemiddel om bur-
gers bewuster te laten omgaan met hun 
gezondheid. Het is een van de eerste pro-
jecten dat gestart is vanuit de patiënten 
zelf en nog altijd vragen we patiënten-
platforms advies om het project de juiste 
richting in te sturen.”

Het introduceren van nieuwe toepassingen 
gaat in België vaak moeizaam. Hoe goed 
doen wij het op het vlak van eGezondheid 
in vergelijking met de andere Europese 
landen? 

“Eigenlijk doet ons land het erg goed. We 
spelen zelfs een trekkende rol, en zijn na 
Zweden het tweede Europese land dat een 
digitaal gezondheidsplatform nationaal 
heeft uitgerold. We moeten er ook reke-
ning mee houden dat ons zorglandschap 
erg versnipperd is en alle gegevens goed 
worden afgeschermd. Het was geen ge-

“We moeten niet enkel aandacht hebben voor 
digitale geletterdheid, maar specifiek ook voor 
gezondheidsgeletterdheid.”
makkelijk traject, maar ik ben vrij trots 
dat er nu eindelijk een beveiligde om-
geving is waar de burger zijn geperso-
naliseerde gezondheidsinformatie kan 
terugvinden.

We leven in tijden van fake news en Face-
book-datalekken. GDPR is bijna een jaar 
van kracht. Is het digitaal delen van je me-
disch dossier veilig? 

“Absoluut. Om toegang te krijgen tot het 
gezondheidsportaal, moet de patiënt twee 
stappen doorlopen: de authenticatie via 
de eID, de ITSME-app of een eenmalig 
paswoord en de autorisatie. Dat is een 
eerste beveiliging. Bovendien wordt alle 
informatie bewaard in een beveiligde kluis. 
Alleen zorgverleners met wie de patiënt 
een therapeutische relatie heeft, kunnen 
bij de gegevens. De arbeidsgeneesheer, 
de geneesheer van het ziekenfonds of 
verzekeringsmaatschappij worden zelfs 
uitgesloten en hebben geen toegang tot 
jouw gezondheidsdossier.

Voor het welslagen van dit project was 
het creëren van een draagvlak cruciaal. 
Hoe reageren ziekenhuizen, artsen en 
verpleegkundig personeel? 

“De impact voor de actoren is bijzonder 
groot. Dat beseffen we ook. We zien dat 
sommige artsen het ervaren als een 
bijkomende last naast hun nu al druk-
ke agenda. Ze hebben immers een me-
disch softwarepakket nodig en helaas zijn 
zorgverleners niet altijd even vertrouwd 
met IT. Bovendien zorgt verandering altijd 
voor de nodige nervositeit, maar dit zijn 

de nodige stappen die we in het digitaal 
tijdperk moeten durven zetten.”

“Ziekenhuizen hebben we van bij het eer-
ste uur betrokken. Maar al snel bleek dat 
het doorsijpelen en delen van informatie 
geen gemakkelijke opdracht zou worden. 
Elk ziekenhuis zit immers in een netwerk 
en in België alleen al zijn er vier datanet-
werken of hubs, waar niet alleen zorgver-
leners, maar ook patiënten toegang tot 
hebben. Er zijn twee hubs in Vlaanderen 
(CoZo en VZN), één in Brussel en één in 
Wallonië.”

“Een betere afstemming is nog nodig, 
maar de komst van een uniform elektro-
nisch patiëntendossier zou het delen van 
die informatie makkelijker moeten maken. 
In ieder geval zullen al die inspanningen 
de kwaliteit en continuïteit van de zorg 
ten goede komen.”

Werd het project dan niet te vroeg gelan-
ceerd? Niet iedereen lijkt klaar voor die 
ingrijpende veranderingen.

“Dat was een bewuste keuze. We lance-
ren telkens nieuwe versies en updates net 
om ervoor te zorgen dat het project op de 
radar blijft. Degene die de connectie al 
hebben gemaakt, kunnen dan als goed 
voorbeeld voor de anderen dienen. Wij 
reiken hen de communicatietools aan om 
de Personal Health Viewer bekend te ma-
ken. Het is in een hecht partnership dat we 
samen de juiste en nodige stappen zetten.” 

“In onze aanpak is het communicatie-
aspect erg belangrijk. We zijn ons ervan 
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bewust dat onze boodschap zowel voor 
zorgverleners als patiënten verstaanbaar 
moet zijn. Maar we merken dat uniformi-
teit en dezelfde patient experience niet bij 
iedereen bovenaan de agenda staat. We 
moeten dus niet enkel aandacht hebben 
voor digitale geletterdheid, maar speci-
fiek ook voor gezondheidsgeletterdheid. 
Daarop zullen we de komende jaren verder 
inzetten.” 

Ondertussen registreerden al meer dan 
280.000 burgers zich en hun reacties zijn 
alvast lovend. Hoe zorg je ervoor dat nog 
meer burgers hun weg naar het platform 
vinden?

“We hebben het begeleidend instructie-
filmpje ter beschikking gesteld van de 
ziekenhuizen. In een volgende fase krijgen 
de artsen en apothekers de video. Het 
filmpje willen we ook tonen op openbare 
plaatsen. Er zijn ook gesprekken opgestart 
met SeniorenNet om nog meer ouderen 
te bereiken. Op termijn hopen we 700.000 
burgers per maand te mogen begroeten, 
zo’n 14% van de actieve bevolking.”

De laatste versie van Personal Health 
Viewer werd in het najaar 2018 gelan-
ceerd, met als belangrijkste nieuwigheid 
de introductie van het elektronische voor-
schrift. Tegen 1 januari 2020 moet het 
klassieke, geschreven voorschrift volledig 
verleden tijd zijn. Welke innovaties zitten 
nog in de pijplijn? 

“In maart zullen we de eerste koppeling 
met een ziekenfonds maken. Patiënten die 
zijn aangesloten bij een van de onafhanke-
lijke ziekenfondsen (Partena, PartenaMut, 
Omnimut, OZ en Freie Krankenkasse) zul-
len hun ziekenfonds- en hospitalisatiedos-
sier dan ook via Personal Health Viewer 
kunnen bekijken. Het zal ook mogelijk 
worden om bijwerkingen van medicijnen te 
signaleren aan het geneesmiddelenagent-
schap. Er komt voorts een samenwerking 
met het Wit-Gele Kruis om je gepersona-
liseerd thuiszorgdossier te raadplegen. 
Bovendien kondigen we in het luik van 
betrouwbare gezondheidsinformatie een 
doorverwijzing aan naar de vier gevalideer-
de gezondheidsapps (mHealth).”

“Later dit jaar pakken we dan uit met 
een vierde update, met onder meer een 
registratieformulier voor orgaandonatie. 
De facto is iedere Belg een potentiële or-
gaandonor, maar burgers moeten zich nu 
eerst via de huisarts of gemeente laten 
registreren. We hopen daarmee dat meer 
mensen zich als donor opgeven.” 

Driekwart van  
eGezondheidsplan 

gerealiseerd

Patiënten inzage geven in hun medisch 
dossier behoort tot het twintig punten tel-
lend actieplan eGezondheid 2013-2018. 
Van de ruim 206 specifieke doelstellingen 
die werden geformuleerd, is ondertussen 
ongeveer 75% gerealiseerd. Het verhaal is 
echter nog niet afgerond, want het domein 
e-gezondheid evolueert continu en nieuwe 
ontwikkelingen volgen elkaar steeds snel-
ler op. Momenteel wordt aan een nieuw 
manifest gewerkt om de evoluties verder 
te kunnen sturen. Vincent Dupont: "Op termijn hopen 

we 700.000 burgers per maand te 
mogen begroeten."
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“Het enthousiasme  
van het personeel is de motor  

van ons succesverhaal”
TEKST:BJÖRN CRUL / BEELD: ALEXANDER VAN MAELE

MIDDELPUNT: ZORGELOZE KUSTVAKANTIE VOOR WIE ZORG NODIG HEEFT

Met 6,8 miljoen eendagstoeristen en 
goedgevulde hotels was de zomer van 
2018 een voltreffer voor de Belgische 
kust. Ook voor mensen met een beperking 
of die extra zorg vragen, is de kust een 
populaire bestemming. Sinds 2013 kunnen 
zij overnachten in Middelpunt in Middel-
kerke, het eerste Belgische driesterren 
superior hotel dat wordt uitgebaat door 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 
Het hotel is bovendien rolstoeltoeganke-
lijk én volledig aangepast aan vakantie-
gangers met specifieke zorgnoden. Een 
gesprek met Koen Staelens, directeur 
maatwerkbedrijven Maria steen en Mo-
lendries, en Carla Clicteur, hotelmanager.

Koen Staelens: “We wilden met onze 
organisatie, Groep Gidts, een uniek pro-
ject realiseren binnen zorg en toerisme, 
met als finale doelstelling tewerkstelling 
creër en voor mensen met een beperking. 
Door de verkoop van een oud vakantie-
domein konden we in Middelkerke een 
stuk grond verwerven. Aanvankelijk was 
het de bedoeling om door het RIZIV er-
kend te worden zodat een verblijf terug-
betaald zou kunnen worden. Maar de 
huidige wetgeving laat een commerciële 
uitbating niet toe. Daarom hebben we ge-
kozen voor een geïntegreerd, toeristisch 
vakantieverblijf met bijzondere aandacht 
voor inclusie.”

Hoe begin je aan zo’n ambitieus project? 
Zijn er in het buitenland gelijkaardige 
projecten waaraan jullie zich konden 
spiegelen?  

Koen Staelens: “We hadden zelf veel erva-
ring in huis, maar konden ook terugvallen 
op de hulp van onze partners, zoals de ALS 
Liga en het Wit-Gele Kruis. Zij maakten 
ons wegwijs in de complexiteit van de aan-
vragen en dossiers. Voorts gingen we in 
Nederland en Duitsland een kijkje nemen. 
Daar hebben ze soortgelijke tewerkstel-
lingsprojecten voor medewerkers met het 
syndroom van Down, maar met een be-
perkt aanbod aan toegankelijke kamers”. 

“Toch wilden we nog een stap verder gaan 
en op elke zorgvraag een antwoord bieden. 
Daarop stelden we een team van exper-
ten samen met ervaringsdeskundigen 
van Groep GIDTS, een arts, kinesisten en 
mensen van het Wit-Gele Kruis om het 
project finaal vorm te geven.” 

Hoe werd het project gefinancierd? 

Koen Staelens: “Het volledige project 
heeft 7,4 miljoen euro gekost, waarvan 
36% betaald werd door Groep Gidts en 
16% gesubsidieerd werd door de Vlaamse 
en provinciale overheid. Om de financie-
ring rond te krijgen, hebben we samen-
gewerkt met een privépartner.”

Is het ook een rendabele investering?

Koen Staelens: “Een innovatief project 
houdt natuurlijk altijd een risico in, maar 
we proberen een breed draagvlak te creë-
ren en steeds nieuwe partners te zoeken. 
Momenteel hebben we een bezettings-
graad van 50%. Om financieel gezond te 
blijven, moet dat cijfer omhoog.”

Carla Clicteur, manager van Middelpunt: 
“Net daarom is het nodig dat we via alle 
mogelijke communicatiekanalen promotie 
voeren. We zijn nu ook actief op sociale 
media, want dat medium is erg populair 
bij onze doelgroep.”

Werken met mensen met een beperking is 
ongetwijfeld arbeidsintensief en vraagt ook 
een aangepaste personeelsorganisatie. 
Hoe wordt het hotel gerund?

Carla Clicteur: “Mensen komen naar hier 
om een leuke vakantie te hebben en ons 
personeel zal er ook alles aan doen om 
het voor hen zo aangenaam mogelijk te 
maken. Voor elke medewerker zoeken 
we een job die zowel fysiek als mentaal 
bij hem of haar past. We willen hen im-
mers zo lang mogelijk op de arbeids-
markt houden en kansen geven om door 
te groeien. We houden daarbij met elk 
talent rekening. Zo kunnen we iedereen 
optimaal inzetten en voelen ze zich ook 
gelukkig en gewaardeerd in hun job. Onze 
doelgroepmedewerkers staan in voor het 
onthaal, dienen op in de zaal, bereiden 
gerechten … Telkens onder het toeziend 
oog van één van de omkaderingsleden, 
want dat is nodig om driesterren service 
te garanderen.”

Sinds 2018 heeft Middelpunt inderdaad 
een officiële erkenning als een driester-
ren superior hotel. Het hotel heeft ook een 
wellness met aangepaste infraroodsauna 
en jacuzzi. Welke faciliteiten zijn er nog? 
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“Onze inclusieve aanpak willen we 
doortrekken naar alle aspecten van 
het hotelgebeuren.”

Carla Clicteur en Koen Staelens: "Voor elke medewerker zoeken we 
een job die zowel fysiek als mentaal bij hem of haar past." 

Carla Clicteur: “Er is een uitstekend 
restaurant, waar gasten niet enkel 
kunnen ontbijten, maar ook kunnen 
lunchen en dineren. Het is erg populair, 
omdat veel horecazaken aan de kust 
niet altijd rolstoeltoegankelijk zijn. Bo-
vendien houden we heel erg rekening 
met voedselallergieën en dieetwensen. 
We bevragen dat proactief bij onze ho-
telgasten en zorgen dat de aangepaste 
gerechten ook smakelijk worden ge-
presenteerd.”

Koen Staelens: “Daarnaast voorzien we 
in aangepast transport en activiteiten op 
maat. Mensen komen hier voor meer dan 
een overnachting. Ze kunnen op onze on-
dersteuning rekenen voor hun hele verblijf.”

Carla Clicteur: “Het is zelfs zo dat orga-
nisaties uit de buurt hun werking heb-
ben aangepast en nu ook activiteiten voor 
mensen met een beperking organiseren.”

Koen Staelens: “Vergeet niet, de mensen 
komen hier met vakantie en willen net zo-
als alle andere toeristen met volle teugen 
genieten van het moment.”

Voor verpleegkundige zorgen werken 
jullie samen met het Wit Gele-Kruis. 
Waarvoor kan je bij hen terecht?

Koen Staelens: “De rol van het Wit-Gele 
Kruis binnen Middelpunt valt niet te on-
derschatten. Als vaste zorgpartner helpen 
ze bij het wassen en aankleden, assisteren 
ze bij het geven van een bad en geven ze 
verpleegkundige ondersteuning. Ook voor 
de nachtpermanentie kunnen we op het 
Wit-Gele Kruis rekenen.”

Komen er ook gasten zonder beperking 
overnachten? Hoe zijn hun reacties? 

Carla Clicteur: “Iedereen is welkom bij 
ons, maar om niet voor verrassingen te 
staan, lichten we bij elke gast op voor-

hand heel duidelijk onze missie en visie 
toe. Sommigen reageren eerst sceptisch, 
maar ontdooien snel. Dat is voor een 
stuk te danken aan de individuele, ont-
wapende aanpak van onze medewerkers. 
Het contact bij ons is heel informeel en 
op maat.”

Toch enigszins opmerkelijk: in het hotel 
is er zelfs een businesscenter. Op welke 
bedrijven mikken jullie dan? 

Koen Staelens: “Onze inclusieve aanpak 
willen we doortrekken naar alle aspecten 
van het hotelgebeuren. We mikken vooral 
op bedrijven met een sociale insteek of zij 
die het belang van duurzaam ondernemen 
inzien. De interesse bij ondernemers is 
alvast groot.”

Voor meer info: www.middelpunt.be.



Op dinsdag 23 april 2019 opent in de middel-
eeuwse Begijnhofkerk van Sint-Truiden de 
tentoonstelling Vele handen. Zorg en samen-
leving in heden en verleden.

Vermaatschappelijking van de zorg is een 
belangrijk aandachtspunt in het Vlaamse 
zorg- en welzijnsbeleid. Het begrip is 
een proces dat de zorg voor kwetsbare 
personen meer in de samenleving wenst 
te brengen. Dat houdt ook een (her)ver-
deling van de zorgverantwoordelijkheden 
in. Hoewel het een zeer actueel thema 
is, zijn er belangrijke gelijkenissen en 
verschillen met oudere maatschappe-
lijke discussies. Hoe kunnen publieke 
en private organisaties samenwerken 
in zorg en welzijn? Wat is de rol van de 
overheid in een preventief beleid? In 
welke mate vergt de ondersteuning van 
hulpbehoevenden de vaardigheden en 

Vele handen. Zorg en samenleving in 
heden en verleden.

Minder versnippering,  
meer zorg
Brussel, 29 april 2019, 13-17.30u

Tentoonstelling

Studiedag

kennis van goed opgeleide professionals 
en wat is daarin de rol van de informe-
le zorg? De tentoonstelling plaatst de 
actuele vraag naar wie voor zorg moet 
instaan in een historische context. De 
blik op het verleden daagt de bezoeker 
op een unieke wijze uit om na te denken 
over de huidige organisatie van de zorg 
en haar toekomst.

De tentoonstelling richt zich tot de be-
langrijke partnerorganisaties in de sec-
tor, professionelen en alle geïnteresseer-
den. Ze maakt deel uit van een breder 
historisch-wetenschappelijk onderzoek 
dat KADOC, Documentatie- en Onder-
zoekscentrum voor Religie, Cultuur en 
Samenleving van de KU Leuven, verricht in 
samenwerking met de Vlaamse overheid 
en het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin (SWVG).

Praktisch
Begijnhofkerk van Sint-Truiden 
Begijnhof
3800 Sint-Truiden 

De tentoonstelling is voor het breed 
publiek toegankelijk van 24 april 2019 
tot 30 juni 2019. 

Maandag tot vrijdag:  
10.00u – 12.30u en 13.30u – 17.00u 
Zaterdag, zondag en feestdagen:  
13.30u – 17.00u

Informatie
Contacteer Sarah Maya Vercruysse  
(KADOC–KU Leuven):  
sarahmaya.vercruysse@kuleuven.be  
of 016 37 30 31

De nood aan een heldere en werkbare 
bevoegdheidsverdeling voor de gezond-
heidszorg

Deelnameprijs: 50 euro
Inschrijven: via www.zorgneticuro.be > 
Vorming > onze opleidingen

Programma

13u Welkom
13.10u   Panoramisch overzicht van de 

bevoegdheidsverdeling in sche-
ma’s en cijfers

13.30u  Getuigenissen over toepassings-
problemen en voorstellen van 
mogelijke oplossingen

14.45u  Modellen van bevoegdheidsver-
deling in enkele andere (federale 
of gedecentraliseerde) landen. 
Wat kan inspiratie bieden? 

15.30u  Wegen naar een heldere en 
werkbare bevoegdheidsverdeling, met 
en zonder grote staatshervorming 

16u Debat

zorgwijzer   |   30
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