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Het volgende nummer van Zorgwijzer verschijnt 
in de week van 9 juli.

V.U.: Margot Cloet 
Guimardstraat 1, 1040 Brussel

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

Geslaagd participatief traject 

Op zondag 26 mei trokken we met z’n al-
len naar de stembus. Na een “makke” 
campagne zonder uitschieters kregen 
we een onverwacht resultaat dat zowat 
iedereen met de ogen deed knipperen. 
De verkiezingen legden veel tegenstel-
lingen bloot, tussen Vlaanderen en Wal-
lonië, tussen stad en platteland, tussen 
de ene en andere regio. Ze toonden ook 
veel boosheid, en de vraag van de burger 
naar een ander soort politiek. Regeringen 
vormen wordt geen eenvoudige klus. Er 
zal veel geduld, creativiteit en goede wil 
tot samenwerken nodig zijn. 

Zorg was niet echt een groot verkiezings-
thema in de voorbije campagne. Toch niet 
zoals migratie, koopkracht of onderwijs. 
Er werd niet scherp over gedebatteerd; 
voor de kiezer bleef het ook vaag waarvoor 
de partijen precies staan wanneer het over 
zorg gaat. In de stemtest was het zoeken 
met een vergrootglas naar vragen over 
zorg. Nochtans zijn er genoeg signalen 
dat de burger ervan wakker ligt. Dat toon-
de onder andere een recente bevraging 
van VRT-NWS en de VRT-studiedienst bij  
3.200 Vlamingen. In de lijst van de vijf 
topprioriteiten waarmee de politici zich 
moeten bezighouden staat een degelijke 
en betaalbare gezondheidszorg voor iede-
reen op de tweede plaats.  

Ook Zorg aan Zet was daarvan een in-
dicator. Zorgnet-Icuro lanceerde eind  
januari deze brede publieksbevraging over 
de toekomst van onze gezondheidszorg. 
Meer dan 40 organisaties zetten mee hun 
schouders onder het traject. Ruim 25.000 
burgers lieten hun stem horen op het on-
line-platform of tijdens een van de talloze 
live debatmomenten. Het maakte heel veel 

los, velen ervoeren het als een heel zin-
volle oefening om in hun organisatie een 
debatmoment op te zetten, meningen uit 
te wisselen en te luisteren naar elkaars 
inzichten en meningen. In deze Zorgwijzer 
lees je twee boeiende getuigenissen van 
zorgvoorzieningen die met Zorg aan Zet op 
de werkvloer aan de slag gingen.

Het eindrapport van Zorg aan Zet formu-
leert tal van richtingaanwijzers voor de 
politici die de komende maanden aan zet 
zullen zijn. De finale conclusie is duidelijk: 
er zijn fundamentele hervormingen nodig 
aan ons zorgsysteem, willen we de zorg 
kwaliteitsvol, toegankelijk en betaalbaar 
houden voor álle burgers in dit land. De 
handen in de zorg zijn een grote kopzorg: 
de personeelsnormen zijn veel te krap, er 
is schaarste aan zorgmedewerkers op de 
arbeidsmarkt, te weinig jongeren kiezen 
voor een zorgberoep, er is steeds minder 
tijd voor warme zorg: het is een vicieuze 
cirkel die steeds sneller lijkt te draaien. 
Tegelijk is er vanuit de zorgvragers én 
de zorgverleners een vraag naar meer 
warme en menslievende zorg, en zorg op 
maat. Dat alles maakt dat de zorg tegelijk 
overbevraagd én onderbemand is …  

Die schaarste aan zorgpersoneel, de ver-
grijzing met de daarmee gepaard gaande 
toename van chronische aandoeningen, 
de vele mensen met een geestelijk ge-
zondheidsprobleem … dwingen ons tot 
een langetermijnvisie en een moedig en 
ambitieus gezondheidsbeleid. De versnip-
pering van bevoegdheden voor gezond-
heidszorg – niet minder dan 8 ministers 
zijn betrokken bij de besluitvorming! – 
werkt echter vertragend en verlammend. 
Zonder uitspraken te doen in de richting 

van meer overheveling van bevoegd-
heden dan wel herfederalisering, is het 
zonneklaar dat we zo niet verder kunnen 
en samen met alle betrokkenen moeten 
werken aan praktische oplossingen in een 
verbindend project, over politieke grenzen 
heen. Daarom zijn we ook geen voorstan-
der om – zoals sommige stemmen op-
peren – de Vlaamse bevoegdheden welzijn 
en gezondheid uit elkaar te halen. Dat 
zorgt alleen maar voor meer complexi-
teit en nog meer versnippering, net het 
tegenovergestelde van de aanbeveling van 
Zorg aan Zet: een integrale benadering 
van zorg, over alle beleidsdomeinen heen 
en in alle levensfasen. 

Margot Cloet,
Gedelegeerd bestuurder



INSPIRATIEDAG
Van morele stress naar morele veerkracht 
6 september 2019, Provinciehuis Leuven 

Speerpunten Zorgnet-Icuro  
voor de legislatuur 2019-2024

“Morele stress? Ik ben net 
klaar in een kamer en merk 
dat de patiënt eigenlijk een 
verhaal wil beginnen. Eigenlijk 
wil ik wel luisteren, maar 
dan denk ik aan al die andere 
mensen die ik nog moet 
wassen. Terwijl ik al naar 
de deur stap, hoor ik mezelf 
zeggen: ‘Ik ga dan maar weer 
hé. Het is erg druk’. Dan sta je 
op de gang en denk je: ik had 
moeten kunnen luisteren!”

– Getuigenis van een zorgkundige

We willen de deelnemers op een toegan-
kelijke en praktijkgerichte wijze vertrouwd 
maken met de fenomenen van morele 
stress en morele veerkracht. We bieden 
inzicht in de kernaspecten ervan en reiken 
hulpmiddelen aan om er concreet mee 
aan de slag te gaan.

Tijdens de voormiddag brengen we in kaart 
wat morele stress is en vertellen we waarom 
je best werkt aan een cultuur van morele 
veerkracht. We staan stil bij de ethische 
kernpunten van morele stress, gaan na 
welke de bouwstenen kunnen zijn voor veer-
kracht, zoeken uit hoe vitaliteit, gevoelens en 
emoties daarin een rol spelen en presente-
ren een concreet hulpmiddel om te komen 
van morele stress tot morele veerkracht.

Alle stakeholders zijn het erover eens dat een aantal ingrepen 
aan ons zorgsysteem dringend nodig zijn, willen we de zorg kwa-
liteitsvol, toegankelijk en betaalbaar houden voor alle burgers in 
dit land. Voor de volgende legislatuur schuift Zorgnet-Icuro zijn 
speerpunten naar voor. 

Meer info? 
www.zorgneticuro.be > publicaties

In de namiddag plannen we verdiepen-
de workshops over hoe je in de praktijk 
kan werken aan morele veerkracht op de 
werkvloer.

Doelgroep? 
Deze inspiratiedag is er voor iedereen 
binnen zorg en welzijn die aan de slag wil 
gaan met morele veerkracht.

Prijs? 
75 euro 

Meer info en inschrijven? 
www.hrwijs.be > events 

Deze inspiratiedag is een samenwerking tussen:

zorgwijzer   |   4
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Mangomomenten hebben een positieve  
impact op patiënt én zorgverlener
Boek verklaart hoe Mangomomenten de kwaliteit van de zorg  
kunnen verbeteren 

SAVE THE DATE 

Mangomomenten zijn momenten van grote 
waarde die ontstaan via kleine, onver-
wachte gebaren die geen of weinig tijd, 
geld en moeite kosten. Ze creëren een 
grote waarde voor een patiënt. Een team 
van het Leuvens Instituut voor Gezond-
heidszorgbeleid (KU Leuven) onderzocht 
hoe die momenten ontstaan en welke 
impact ze hebben. De resultaten van het 
onderzoek worden beschreven in het boek 
Mangomoment, met een klein gebaar naar 
een warmere zorg. 

Het LIGB verzamelde meer dan 1.000 
verhalen van patiënten, familieleden en 
zorgverleners. Op basis van 120 diepte- 

We willen deelnemers op een 
toegankelijke en praktijkgerich-
te wijze vertrouwd maken met 
basisbegrippen uit de vroegtij-
dige zorgplanning, palliatieve 
zorg en levenseindezorg.

Meer info en inschrijven? 
www.zorgneticuro.be > 
vorming > onze opleidingen

interviews ging het op zoek naar de die-
pere betekenis van het Mangomoment. 
Iedereen heeft behoefte aan warme zorg. 
Maar dat is niet vanzelfsprekend in deze 
drukke tijden. Dit boek helpt je op weg om 
in het dagelijkse leven, zowel persoonlijk 
als professioneel, kleine momenten van 
grote waarde te creëren voor de mensen 
om je heen en zo hun geluk en je eigen 
voldoening te vergroten.

In het boek Mangomoment, met een klein 
gebaar naar een warmere zorg delen Vla-
mingen en Nederlanders hun waarge-
beurde verhalen, en geven internationale 
experts hun visie op de zin en haalbaar-

heid van Mangomomenten. Auteur Prof. 
Kris Vanhaecht: “We hopen dat ons boek 
mensen kan inspireren in de zoektocht 
naar een warmere zorg, meer veerkracht 
en positiviteit. De talrijke verhalen tonen 
hoe je in het dagelijkse leven kleine mo-
menten van grote waarde kan creëren. 

Meer info? 
www.mangomoment.org 

Mangomoment, met een klein gebaar 
naar een warmere zorg (Acco)
Door Kris Vanhaecht (KU Leuven)
23,50 euro

Deze voorzieningen verlengden met 
succes hun JCI-accreditatie. 

Deze voorziening behaalde  
een JCI-accreditatie.

STUDIEDAG 

Het ABC van levenseindezorg  
in woonzorgcentra
24 oktober 2019, ARhus Roeselare

Accreditaties tussen 10/4 en 3/6



Campagne Zorg aan Zet toont  
groot draagvlak voor fundamentele 

hervormingen
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Zoveel mogelijk mensen laten na denken 
en debatteren over de toekomst van de 
zorg: dat was de inzet van Zorg aan Zet, 
een brede burgerbevraging in aanloop 
naar de federale en Vlaamse verkiezin-
gen. Op 9 mei werd tijdens het Zorg aan 
Zet festival in Tour & Taxis het eindrap-
port met beleidsaanbevelingen voorge-
steld en gingen de politici daarover met 
elkaar in debat. De conclusies van de 
campagne tonen dat er een heel breed 
draagvlak is voor diepgaande hervor-
mingen in zorg en welzijn. 

Op 29 januari gaf Zorgnet-Icuro het start-
schot voor een groot maatschappelijk de-
bat over de zorg van morgen. Zorg aan Zet 
zette burgers, zorgverleners en gebruikers 
aan om na te denken en te discussiëren 
over ons zorgsysteem, waar we naartoe 
moeten, hoeveel we ervoor over hebben … 
Dat in aanloop naar de verkiezingen. Meer 
dan 40 organisaties uit zorg en welzijn zet-
ten mee hun schouders onder het project. 

Ruim 25.000 mensen participeerden op 
een of andere manier aan de campagne 
Zorg aan Zet: via het posten van ideeën 
op www.zorgaanzet.net of deelname aan 
een van de talloze live debatmomenten 
overal in Vlaanderen. De conclusies van 
het eindrapport tonen aan dat er een heel 
breed draagvlak is voor fundamentele 
hervormingen in zorg en welzijn. Een van 
de hoofdconclusies is dat ons zorgsysteem 
zwaar onder druk staat en ‘onderbemand’ 
is in meerdere betekenissen van het 
woord. Er weerklinkt een sterk pleidooi 

om gezondheid en welzijn integraler te 
benaderen, over alle beleidsdomeinen 
heen en in alle levensfasen.  

Terugblik
Kanaal Z maakte een mooie reportage van 
het festival een mooie reportage. Je kan 
die herbekijken via www.youtube.com/
Zorgneticuro.

De plenaire gedeelten van het festival 
kan je herbekijken via www.youtube.com/
Zorgneticuro

 – Welkom, algemene presentatie van de 
resultaten en debat met Naïma Char-

kaoui, Jan Hautekiet, Marc Martens en 
Raymonda Verdyck

 – Het politieke kopstukkendebat met 
Maggie De Block, Bianca Debaets, Elke 
Van den Brandt, Peter Persyn, Jan Ber-
tels en Anne Delespaul

De foto’s kan je bekijken via photos.app.
goo.gl/H5taHx4a2g3xnEaU9 

Het eindrapport kan je downloaden via 
www.zorgneticuro.be > publicaties of via 
www.zorgaanzet.net
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10 aanbevelingen  
voor de beleidsmakers

Breng de zorg naar de buurt en de buurt naar de zorg. 
Daardoor kunnen professionele en informele zorg ver-
binding maken en vinden zorgvragers laagdrempelig hun 
toegang tot zorg.

Plaats de patiënt/cliënt als mens centraal. Dat kan alleen 
als de zorg vraaggestuurd wordt en de zorgvrager op een 
holistische en emancipatorische manier wordt benaderd.

Geef zorgverleners de tijd, ruimte en middelen zodat 
de zorg terug de inhoud krijgt die ze verdient.

Maak van het elektronisch patiëntendossier een gedeeld 
zorgdossier en geef het eigenaarschap ervan in handen 
van de zorgvrager. Zo wordt het elektronisch dossier een 
instrument om zorgvragers te empoweren.

Haal de schotten tussen gezondheidszorg en wel-
zijnszorg weg. Van boven tot onder. Van het beleid op 
het allerhoogste niveau tot op de werkvloer. Stimuleer 
multidisciplinaire samenwerking tussen zorgorganisaties 
en tussen individuele zorgverleners.

Vervang de prestatiefinanciering (gradueel) door andere 
systemen van betaling die gebaseerd zijn om forfaits, 
uitkomsten, zorgkwaliteit, samenwerking, gezondheid 
van de populatie, de werkelijke tijdsinvestering van de 
zorgverlener, de intellectuele acte, vraagsturing, pre-
ventie, evidence…

Investeer in slimme innovaties en het zorgzaam inzetten 
ervan ‘op maat van de patiënt en de zorgverlener’.

Maak de omslag van een ‘ziekte’-zorg naar een echte 
‘gezondheids’-zorg. Dat betekent een veel grotere inzet 
op preventie.

Gezondheid – zowel lichamelijk als psychisch – moet 
een prioritair thema worden in alle beleidsdomeinen 
en in alle levenssferen (gezin, onderwijs, werk, wonen, 
vrije tijd…), en dus niet alleen binnen volksgezondheid en 
welzijnszorg (Health in all policies).

Verhoog de gezondheidskennis en zorg vaardigheden 
bij het brede publiek. Begin daarmee van jongs af aan in 
de school en in alle studierichtingen (Health in all studies). 
Ook artsen en zorgverleners hebben daarin een taak te 
vervullen. Zij moeten hun patiënten en cliënten goed 
informeren en samen met hen tot gepaste zorgkeuzes 
komen (shared decision making).

Het eindrapport presenteert de resultaten van de brede dia-
loog met de samen leving en de betrokken stakeholders in de 
zorg. Duizenden mensen die op de een of andere manier een 
band hebben met de zorg, of eenvoudigweg begaan zijn met 
de zorg, lieten in Zorg aan Zet hun stem horen. Wat vinden 
zij belangrijk in de zorg, waarover maken zij zich zorgen, wat 
willen zij veranderd zien? De ideeën werden samengevat 
en geclusterd in tien aanbevelingen voor de beleidsmakers.  
De voorstellen tot verbetering en hervorming situeren zich op 
verschillende domeinen en op diverse niveaus. 

Dé rode draad doorheen alle beleidsaanbevelingen is “levens-
kwaliteit als dé norm in de zorg van morgen”. Het moet het 
alfa en omega van de zorg zijn, van het levensbegin tot het 
levenseinde. Heel veel deelnemers hebben die rode draad 
bepleit tijdens zowel de eerste als de tweede fase van het tra-
ject. Gezondheid, welzijn en levenskwaliteit moeten thema’s 
worden in een breder beleid, over alle beleidsdomeinen heen 
en tijdens alle levensfasen. Vertrekkende van daaruit kunnen 
we de voorstellen tot acties samenvatten in tien krijtlijnen:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

De noden nemen hand-over-hand toe. 
Er is de vergrijzing, vereen zaming, 
toename van chronische aandoenin-

gen en psychische stoornissen, verdunning 
van het sociale weefsel rondom zieken en 
kwetsbaren, er is de verdieping van de ge-
zondheidskloof enz. Tegelijk is er vanuit de 
zorgvragers én de zorgverleners een vraag 
naar meer warme en menslievende zorg, 
en zorg op maat. Dat alles maakt dat de 
zorg overbevraagd en onderbemand raakt, 
en dat zij het allemaal niet alleen aankan.



AZ Nikolaas maakte gretig gebruik van 
de Zorg aan Zet campagne om met ge-
lijkgestemde zorgprofessionals in debat 
te gaan. Niet enkel intern, maar ook met 
externe zorgmedewerkers van verschil-
lende zorg- en welzijnsorganisaties. Ze 
organiseerden meer dan tien momenten 
waarop zorgprofessionals uit de regio 
Waasland zich bogen over de verschil-
lende vragen uit de campagne. 

”Vroeg of laat wordt iedereen gecon-
fronteerd met zorg. Je moet zorgen voor 
iemand of moet anderen voor jou laten 
zorgen. De zorg is een essentieel onder-
deel van de maatschappij en staat constant 
voor nieuwe uitdagingen”, vertelt Brecht 
Serraes, verpleegkundig procesmanager 
in AZ Nikolaas. “Onze sector moet steeds 
mee evolueren met de technologie, de wet-
geving en de bewegingen in het zorgland-

schap. Net die evolutie maakt dat de zorg 
onder druk komt te staan. Beslissingen die 
vandaag worden genomen, zullen gevol-
gen hebben op de kwaliteit van zorg in de 
toekomst. Er moet tijdig en accuraat gean-
ticipeerd worden op die evolutie. Daarom 
vonden we het belangrijk om in aanloop 
naar de federale en regionale verkiezingen 
van 26 mei 2019 vooruit te blikken naar 
de zorg van morgen. We pikten dus zon-
der aarzelen in op het participatietraject 
Zorg aan Zet”, zegt Henk Cuvelier, ver-
pleegkundig & paramedisch directeur van  
AZ Nikolaas. 

Hoe hebben jullie rond die campagne ge-
werkt?

Henk Cuvelier: “Het feit dat de dialoog 
vanuit de basis werd gevoerd, was voor 
ons een belangrijke troef. We hebben 
daarvan gretig gebruik gemaakt en Zorg 

“Het thema zorg  
moet een stevig hoofdstuk worden 

in het regeerakkoord”
TEKST: KIM MARLIER / BEELD: SOPHIE NUYTTEN

aan Zet ingezet als middel om met gelijk-
gestemden in debat te gaan. We brachten 
zorgprofessionals samen rond de tafel en 
lieten hen debatteren over de zes centrale 
vragen. We hielden het niet enkel bij een 
gesprek tussen onze interne medewer-
kers, maar brachten ook medewerkers 
van verschillende zorg- en welzijnsorga-
nisaties buiten AZ Nikolaas samen rond 
te tafel. Telkens met de methodieken die 
Zorg aan Zet aanreikte.” 

Brecht Serraes: “In maart organiseerden 
we een Zorg aan Zet tafelgesprek tijdens 
de gezamenlijke hoofdenvergadering van 
AZ Lokeren en AZ Nikolaas. Zo bogen 
meer dan 80 leidinggevenden zich over 
de vragen. In april gingen 150 ervaren 
verpleegkundigen rond de vragen in ge-
sprek tijdens een klankbordsessie. Begin 
mei maakte de campagne deel uit van 

Henk Cuvelier en Brecht Serraes: “Het thema zorg leeft. Het mag niet langer een 
korte alinea zijn in het regeerakkoord. In plaats daarvan moet het een inhoudelijk 
stevig hoofdstuk worden.”

zorgwijzer   |   8

AZ NIKOLAAS MOBILISEERT HET WAASLAND OM NA TE DENKEN OVER ZORG



“We hebben het gesprek op alle niveaus kunnen 
voeren. Van leidinggevenden tot zorgmedewerkers 
die elke dag aan het bed van de patiënt staan. We 
merkten veel gelijkenissen op in hun argumenten. 
Maar nog belangrijker is dat iedereen de kans had 
om zijn mening te formuleren.”

de introductie driedaagse voor verpleeg-
kundigen die in dienst traden. Daarnaast 
deelden we meer dan 1.500 Zorg aan Zet 
postkaartjes uit. Onder andere op de Dag 
van de Verpleging. Wij doopten die dag om 
tot dag van de medewerker en bedankten 
onze mensen met aardbeien, chocolade én 
een postkaartje van Zorg aan Zet.”

Henk Cuvelier: “Op woensdag 15 mei 
2019 organiseerden we een slotevent: 
Zorg aan Zet Waasland. We nodigden de 
regionale zorg- en welzijnsorganisatie uit 
om hun stemmen te laten klinken in het 
debat over de zorg van de toekomst. Dat 
kon door een intern evenement te orga-
niseren, een zorgdebat of een actie in de 
loop van de dag. We riepen iedereen op 
om zijn schouders onder die campagne 
te zetten. In de vooravond kwamen alle 
deelnemers samen op de grote markt 
van Sint-Niklaas waar luchtballonnen 
werden opgelaten. We verlootten onder 
de deelnemers een aantal plaatsen in de 
luchtballonnen. Aan één ballon hingen we 
een meterslange vlag met het opschrift 
‘Zorg aan Zet Waasland’.”

Welke ideeën werden vaak voorgesteld 
tijdens de debatten? 

Henk Cuvelier: “Volgens de laatste cij-
fers werken er op dit moment 124.196 
gemachtigde verpleegkundigen in de ge-
zondheidszorg. Dat is ongeveer 61% van 
de verpleegkundigen met een visum. In 
vergelijking met andere beroepsgroepen 
vormen verpleegkundigen de grootste 

beroepsgroep in deze sector. Het blijkt 
bijzonder belangrijk om hun stem te horen 
bij beslissingen rond werkomstandigheden 
en zorgorganisatie. De verpleegkundigen, 
en bij uitbreiding de paramedici en andere 
zorgberoepen, moeten vertegenwoordigd 
zijn op elk beleidsniveau.”

Brecht Serraes: ”Ook op vlak van com-
municatie is er werk. We moeten de com-
municatie tussen de eerste en tweede-
lijnszorg optimaliseren. Maar er moet ook 
multidisciplinair overleg komen met alle 
betrokken disciplines die zorgdoelen voor-
opstellen in samenspraak met de patiënt. 
Ten slotte moet er worden ingezet op het 
maatschappelijk beeld van de zorgprofes-
sional. Werken in de zorg is een fantas-
tische job en dat moeten we ook uitdra-
gen. Mensen moeten een positiever, maar 
vooral realistischer beeld krijgen van wat 
het betekent om in de zorg te werken.”

Welke ideeën zijn blijven nazinderen uit al 
die gesprekken? 

Henk Cuvelier: ”Als gezonde mens sta 
je er niet vaak bij stil dat je zelf ook ziek 
kan worden. Het is een bepaalde kwets-
baarheid waarmee we niet willen gecon-
fronteerd worden, terwijl het wel deel 
uitmaakt van het leven. Daarom is het 
belangrijk om de begrippen ’kwetsbaar-
heid’ en ’ziekte’ meer te integreren in 
onze maatschappij. Bijvoorbeeld door ze 
duidelijker in de eindtermen van het se-
cundair onderwijs te formuleren. Maar ook 
door de media. Luc Alloo rijdt mee met 

de politie, brandweer en hulpdiensten. 
Waarom zou een soortgelijk programma 
geen schijnwerper op de zorg kunnen 
richten en zo kwetsbaarheid en ziekte in 
beeld brengen?”

Brecht Serraes: ”We voelen ook dat onze 
sector evolueert en het is nodig om met 
een frisse blik naar onszelf kijken. We 
werken niet meer in de ziekenzorg. We 
doen aan gezondheidszorg. Het doel van 
onze sector is niet enkel de zieke mensen 
genezen, maar alles in het werk stellen 
om mensen gezond te houden.”

Hoe hebben jullie de campagne ervaren? 

Henk Cuvelier: “Het was een positieve, 
verrijkende en verrassende ervaring. Zorg 
aan Zet is erin geslaagd om rond het the-
ma zorg in dialoog te gaan en dat op de 
politieke agenda te zetten. Iets wat echt 
nodig is. Het thema zorg leeft. Het mag 
niet langer een korte alinea zijn in het 
regeerakkoord. In plaats daarvan moet het 
een inhoudelijk stevig hoofdstuk worden.”
 
Brecht Serraes: “We kregen handige tools 
aangereikt, zoals de postkaartjes, om het 
gesprek te starten. Zorgnet Icuro zorgde 
met deze campagne voor een positieve 
vibe die enthousiast onthaald werd aan 
de basis. We hebben het gesprek op alle 
niveaus kunnen voeren. Van leidinggeven-
den tot zorgmedewerkers die elke dag aan 
het bed van de patiënt staan. We merkten 
veel gelijkenissen op in hun argumenten. 
Maar nog belangrijker is dat iedereen de 
kans had om zijn mening te formuleren. 
Er is nog nood aan nationale initiatieven 
zoals deze. De zorg is aan zet nu en in de 
toekomst!”
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TEKST: KIM MARLIER / BEELD: PATRICK HOLDERBEKE

Eind februari bogen een honderdtal 
stake holders in Ieper zich over de zes 
centrale vragen van het participatietra-
ject Zorg aan Zet. “Betaalbare en kwa-
liteitsvolle zorg is een noodzaak”, zegt 
Stefan Devlieger, directeur van wzc Home 
Vrijzicht uit Elverdinge. “Maar de over-
heid schiet tekort in haar tussenkomst. 
We moeten blijven investeren in mense-
lijke en deskundige zorg. In mensen die 
dat met hart en ziel doen.”

”Het was voor ons vrij snel duidelijk dat wij 
mee zouden stappen in het participatie-
traject Zorg aan Zet”, vertelt Stefan De-
vlieger. “Toen dat voorstel op tafel kwam 
tijdens een vergadering van het coördina-
tiecomité Ieper hebben we niet getwijfeld 
om iets te organiseren.”

Hoe pakten jullie het aan om de zes cen-
trale vragen te bespreken?

”We organiseerden een Wereldcafé. Die 
methode is geschikt om grote groepen 
in een korte tijdspanne toch grondig over 
bepaalde onderwerpen te laten discus-
siëren. We brachten de stakeholders 
uit de twaalf woonzorgcentra van het 
coör dinatiecomité samen in het Cultu-
reel Centrum Het Perron in Ieper. Elk 
woonzorgcentrum vaardigde een achttal 
personen af. Dat was steeds een even-
wichtige mix van familieleden, bestuur-
ders en leidinggevenden. Zo kwamen 
we tot een heterogene groep van een 
honderdtal mensen. 

Tijdens een Wereldcafé wordt een café-
sfeer gecreëerd waarbij de deelnemers 
rond de tafeltjes over een kwestie of pro-
bleem discussiëren. In ons geval waren er 
achttien tafels waar telkens één van de zes 
centrale vragen van het participatietraject 
in het midden lag. 

Per vijf of zes schoven de stakeholders 
aan tafel en bogen ze zich over de vraag 
die op hun tafel lag. 

Op regelmatige tijdstippen verplaatste 
iedereen zich naar een nieuwe tafel. De 
deelnemers moesten ervoor zorgen dat 
ze een tafel uitkozen met een stelling die 
ze nog niet hadden besproken. Daarnaast 
mochten ze nooit samenzitten met iemand 
die vanuit hetzelfde woonzorgcentrum 
was afgevaardigd. 

Per tafel bleef er een gespreksleider zit-
ten. Die vatte voor de nieuwe tafelgasten 
de eerdere gesprekken samen, zodat 
een kruisbestuiving van conversaties 
ontstond, op basis van de ideeën van de 
andere deelnemers. Zo werd er anderhalf 
uur gediscussieerd, opgesplitst in vier 
rondes. Zo’n Wereldcafé zorgt voor een 
frisse kijk op de vragen. Doordat je tel-
kens in gesprek gaat met andere mensen 
aan een andere tafel krijg je een zicht op 
elkaars referentiekader en visie. Ik zag 
bijvoorbeeld bestuursleden in discussie 
gaan met familieleden, net omdat die de 
vraag elk vanuit een andere invalshoek 
bekijken. Maar net die discussie zorgt 
voor goede argumenten en waardevolle 
inzichten. Het was ook niet de bedoeling 
om tot een consensus te komen. De ver-
schillende argumenten, soms lijnrecht 
tegenover elkaar, werden naast elkaar 
genoteerd, gekaderd en meegenomen. 
Op die manier verzamelden we op korte 
termijn veel verschillende inzichten, in-
steken en opmerkingen.

Tijdens de laatste ronde van het Wereld-
café werden alle deelnemers uitgenodigd 
om terug plaats te nemen rond de eerste 
tafel. Daar bekeken ze de input van de 
andere groepen en kozen ze de belang-

COÖRDINATIECOMITÉ IEPER ORGANISEERT ZORG AAN ZET WERELDCAFÉ

“We moeten investeren  
in menselijke zorg”

rijkste insteek uit de grote verzameling 
opmerkingen.”

Welke accenten kwamen naar boven drij-
ven bij afloop van het Wereldcafé? 

”We moeten inzetten op kwaliteitsvolle, 
maar ook betaalbare zorg. De stakehol-
ders begrepen dat daaraan kosten ver-
bonden zijn, maar er is geen begrip dat 
die worden doorgerekend in de dagprijs. 
De overheid schiet op dat vlak tekort. In 
tegenstelling tot andere sectoren komt 
ze daarin te weinig tussen. 

Er was daarnaast ook een grote bezorgdheid 
over de toekomst van de zorg. Hoe zal zorg 
worden georganiseerd in een maatschappij 
die steeds individualistischer wordt, maar 
waar juist bekommernis en zorg voor elkaar 
belangrijk zijn? Er is een duidelijke vraag 
naar een omkadering met bezielde mede-
werkers. Mensen die met overtuiging in de 
zorgsector actief willen zijn. Om menselijke 
zorg te garanderen, moet er nu geïnvesteerd 
worden in deskundige mensen die met hart 
en ziel hun werk doen. 

Toch hoorde ik ook vaak een optimisti-
sche ondertoon. Er gebeurt al heel wat 
in onze sector. Waarom kunnen wij niet 
extra inzetten op wat er is te versterken 
en te bemoedigen?”

Wat neemt u persoonlijk mee uit dit We-
reldcafé? 

“Eerst en vooral merkte ik dat het perfect 
mogelijk is om op korte termijn iets te 
organiseren. Er is maar één noodzakelijk 
ingrediënt, namelijk enthousiaste men-
sen. De basis van dit Wereldcafé was na 
amper twee uur vergaderen in kannen en 
kruiken en dat is allemaal te danken aan 
het enthousiasme van de initiatiefnemers. 
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“We moesten niet naar Brussel 
trekken om onze stem te laten 
horen. In plaats daarvan konden 
we het debat op lokaal niveau 
voeren, zelfs tot op de werkvloer.”

Daarnaast bewees deze avond nog maar 
eens dat je veel kan bereiken met een 
open en transparante dialoog. Het is be-
langrijk om de stakeholder steeds mee te 
nemen in het debat. Als je openstaat voor 
dialoog, dan lost dat zoveel ogenschijnlijke 
problemen op. Ik ben door dit Wereldcafé 
alleen maar een grotere voorstander ge-
worden van dialooggestuurde zorg. 

Ten slotte werd ik geraakt door de enor-
me betrokkenheid die alle stakeholders 
toonden. De zorg voor de bewoners en de 
ouderen komt bij hen echt op de eerste 
plaats. Die mensen gaan tot het uiterste 
om goede zorg te garanderen. Het zijn de 
juiste mensen op de juiste plaats, maar ze 
zijn dun gezaaid en worden daarom heel 
sterk bevraagd. 

Heel dit traject sterkt mij in de overtuiging 
dat we alles in het werk moeten stellen 
om samen zorg te dragen over de sectoren 
heen. Samenwerking en netwerking zijn 
meer dan ooit nodig om de juiste en af-
gestemde zorg en begeleiding te bieden.”

Hoe heb je de campagne Zorg aan Zet er-
varen? 

”Dit participatietraject is een schitterend 
initiatief. Het is bij mijn weten de eerste 
maal dat onze sector op die manier een 
memorandum schrijft voor de volgende 
legislatuur. Het eindrapport werd ge-
voed met input van alle stakeholders. 
Zorgnet-Icuro pakte het goed aan om de 
sector op te roepen om te participeren in 
een breed debat. We moesten niet naar 
Brussel trekken om onze stem te laten 
horen. In plaats daarvan konden we het 
debat op lokaal niveau voeren, zelfs tot op 
de werkvloer. Dat was ongetwijfeld een 
groot werk. Maar wel eentje dat getuigt 
van een open geest.”

Stefan Devlieger: “Samenwerking en netwerking zijn meer dan ooit nodig 
om de juiste en afgestemde zorg en begeleiding te bieden.”

11   |   juni 2019



zorgwijzer   |   12

Geslaagde finale 
Zorg aan Zet

Het Zorg aan Zet festival op 9 mei was de kers op de taart 
van de campagne Zorg aan Zet. Meer dan 500 mensen 
zakten af naar Tour & Taxis om de debatten bij te wonen 
en in ware festivalstijl te proeven van een rijk gevuld 
programma. Enkele sfeerbeelden.

Foto's: Peter De Schryver
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TEKST: EVELIEN CHIAU / BEELD: MIEKE VASSEUR

HET ARTS-DIENSTHOOFD VAN DE TOEKOMST

Tom David Van Meel en Hilde De Nutte:“De verdere ontwikkeling van de ziekenhuisnet-
werken zal ervoor zorgen dat het takenpakket van medische diensthoofden alleen maar 
groter wordt”. 

Het ziekenhuislandschap is meer dan 
ooit in beweging. Dat zorgt voor heel wat 
nieuwe uitdagingen, niet in het minst 
voor ziekenhuismedewerkers. Ook de 
taak van de arts-diensthoofden verandert 
in sneltempo. Om een beter zicht te krij-
gen op hun noden startte Zorgnet-Icuro 
samen met MBA-student Tom David Van 
Meel een onderzoek om de evoluerende 
rol van medische diensthoofden in kaart 
te brengen. 

Het evoluerende ziekenhuislandschap 
brengt veranderingen mee voor heel wat 
mensen. Waarom een onderzoek specifiek 
gericht op medische diensthoofden?

Dr. Hilde De Nutte, stafmedewerker me-
disch beleid somatische zorg van Zorg-
net-Icuro: “Uitgaande van de stelling 
dat artsenparticipatie op beleidsniveau 
belangrijk is voor ziekenhuis, patiënten 
en medewerkers, is het essentieel om 
de arts-diensthoofden te ondersteunen 
bij de uitvoering van hun takenpakket. 
Dat takenpakket vraagt namelijk heel 
wat andere capaciteiten dan wat nodig 
is voor hun klinische activiteiten. Zeker 
met zicht op de netwerkvorming die zich 
momenteel in de ziekenhuizen voltrekt, 
zal hun functie een stuk complexer en 
uitdagender worden. Met deze bevraging 
hopen we een beter inzicht te krijgen in 
waar ondersteuning nu en in de toekomst 
nodig is.”

Hoe ging dat onderzoek precies in zijn 
werk?

Tom David Van Meel, MBA-student: “Het 
onderzoek bestond uit twee belangrijke 
delen. Enerzijds was er een schriftelijke 
bevraging waarmee we wilden schetsen 
wat de rol en de functie van medische 
diensthoofden momenteel zoal omvat. An-
derzijds hebben we een aantal van die art-
sen via focusinterviews verder bevraagd. 
In totaal vulden 205 arts-diensthoofden uit 
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De rol van medische diensthoofden in 
het veranderende ziekenhuislandschap
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19 Vlaamse ziekenhuizen de enquête in. 
Met 23 artsen in diverse rollen (hoofdarts, 
arts-diensthoofd, artsen in een associatie) 
gingen we tijdens een interview dieper in 
op de verkregen resultaten, om zo een nog 
beter inzicht te krijgen.”

Kwamen er opvallende resultaten uit de 
bus?

Tom David Van Meel: “Zeker en vast. 
Zo blijkt dat het overgrote deel van de 
arts-diensthoofden die we bevroegen, 
hun taak als arts-diensthoofd vandaag 
uitvoert in een hybride model, dus als een 
activiteit naast hun klinische praktijk en 
zonder enige vergoeding. Dat diensthoofd-
schap neemt momenteel, afhankelijk van 
ziekenhuis tot ziekenhuis, zo’n vier tot tien 
werkuren per week in beslag. En dat zal in 
de toekomst wellicht niet verminderen.”

Hilde De Nutte: “Inderdaad. Als je ziet 
hoeveel tijd en energie er nu al kruipt in 
het aansturen van de dienst, is dat iets 
waarover we de komende periode grondig 
moeten nadenken. De verdere ontwik-
keling van de ziekenhuisnetwerken zal 
ervoor zorgen dat het takenpakket van 
medische diensthoofden alleen maar gro-
ter wordt. Bovendien zal de grootte van de 
nieuwe associaties ook extra taken met 
zich meebrengen. We kunnen ons dus de 
vraag stellen of dat in de toekomst nog 
werkbaar blijft.”

Tom David Van Meel: “Heel wat van die 
extra taken zullen bovendien ook nieuwe 
taken zijn. En dat kwam duidelijk naar 
voren uit de bevraging. Maar liefst 68% 
van de arts-diensthoofden geeft aan dat ze 
nood hebben aan andere opleidingen als 
antwoord op die taakverschuivingen. Tot 
op vandaag krijgen diensthoofden vooral 
de klassieke knowhow mee rond wetge-
ving, financiering en management. Met 
de shift naar ziekenhuisnetwerken zoeken 

“Het merendeel van bevraagden voert zijn 
taak als arts-diensthoofd vandaag uit als een 
activiteit naast hun klinische praktijk, zonder 
enige vergoeding.”

zij meer naar soft skills: team coaching, 
onderhandelingstechnieken, vergader-
methoden… We zien dus ook dat zij zich 
duidelijk bewust zijn van het feit dat hun 
rol in een ziekenhuisnetwerk heel wat 
andere kwaliteiten zal vragen.

Veel zal uiteraard ook afhangen van de 
grootte van dat netwerk. Indien de wet-
gever de mogelijkheid van een medisch 
diensthoofd voor het netwerk bepaalt en 
het netwerk ook die keuze maakt, zal die 
leiderschapsfunctie onvermijdelijk uit-
groeien tot een voltijdse taak. Dat wil dan 
ook zeggen dat bepaalde artsen hun job 
als clinicus moeten verlaten om fulltime 
manager te worden. En dat is allesbehalve 
evident.”

Is het dan nog nodig dat dergelijke ma-
nagementfuncties worden ingevuld door 
artsen?

Tom David Van Meel: “Dat is een inte-
ressante vraag waarvoor we vooral naar 
voorbeelden uit het buitenland hebben 
gekeken. Daaruit bleek dat er toch heel 
wat voordelen zijn als die functie door 
een arts wordt uitgevoerd. Er zal name-
lijk altijd een luik zijn dat gaat over de 
medische kant van de zaak. En wie is er 
beter geschikt om te beslissen over de 
inhoudelijke invulling van zijn vakdomein 
dan een arts zelf?”

Hilde De Nutte: “Dat wil echter niet zeg-
gen dat bepaalde delen van het takenpak-
ket niet uitbesteed kunnen worden aan 
anderen. Ik denk maar aan de financiële 
of organisatorische onderdelen.”

Tom David Van Meel: “Dat blijkt inderdaad 
een model dat ook in het buitenland en 
in literatuur succesvol wordt toegepast. 
In een ideale situatie kunnen medici zich 
bezighouden met het medische luik, en 
kunnen zij zich laten omringen door pro-

fessionals die verantwoordelijk zijn voor 
de andere componenten. Zeker voor grote 
netwerken lijkt dat een logische beslis-
sing.”

Hoe zien de diensthoofden de evolutie naar 
ziekenhuisnetwerken zelf?

Tom David Van Meel: “Van de bevraagde 
diensthoofden geeft 49% aan op dit mo-
ment al betrokken te zijn bij de netwerk-
vorming. Ik denk dat er nog wat tijd zal 
overgaan voor zij echt een concreet zicht 
zullen hebben op hun toekomstige rol. Wat 
fijn is om te weten, is dat, zelfs al is nog 
maar de helft betrokken bij initiatieven en 
werkgroepen rond de netwerkvorming, 
42% van de arts-diensthoofden nu al aan-
geeft dat ze zeker een rol willen opnemen 
in het toekomstige netwerk. Dat getuigt 
van een groot engagement.”

Wat zijn de verdere plannen met het on-
derzoek?

Hilde De Nutte: “In een eerste fase gaan 
we op korte termijn feedback geven aan 
de ziekenhuizen die hebben deelgenomen 
aan de enquête. In een tweede fase willen 
we samen met de medische diensthoof-
den concreter bekijken wat wij als Zorg-
net-Icuro voor hen kunnen betekenen. 
Iets wat we nu al met zekerheid kunnen 
zeggen, is dat de ziekenhuiscultuur nog 
enorm zal veranderen de komende jaren. 
In dat kader zijn we ons aan het focussen 
op opleidingsmogelijkheden rond change-
management en soft skills, waarnaar in de 
enquête vraag was. 

In de basiswettekst rond de ziekenhuis-
netwerken zitten momenteel nog heel 
wat hiaten. Er is nog nood aan extra uit-
voeringsbesluiten. Ook daar kan Zorg-
net-Icuro een belangrijke rol spelen om 
het beleid te tonen waar die knelpunten 
zich bevinden.”



TEKST: FILIP DECRUYNAERE / BEELD: PETER DE SCHRYVER EN JONATHAN RAMAEL

Uitzonderlijke situaties vragen uitzon-
derlijke maatregelen. Door de uitbreiding 
van de bacheloropleiding verpleegkunde 
van drie naar vier jaar studeren er dit 
schooljaar nauwelijks of geen bachelors 
verpleegkunde af. Vooral voor de resi-
dentiële ouderenzorg is de situatie nij-
pend. Veel woonzorgcentra vinden on-
voldoende zorgmedewerkers. Daarom 
pleit Zorgnet-Icuro voor tijdelijke maat-
regelen met meer flexibiliteit voor de 
personeelsnormen.

“De woonzorgcentra hebben het bijzonder 
moeilijk om hun vacatures in te vullen”, 
zegt Clara Van den Broeck, directeur ou-
derenzorg van Zorgnet-Icuro. “De toestand 
is urgent. Niet alleen in de steden of in de 
buurt van ziekenhuizen, maar zowat over-
al. Voorzieningen hebben het moeilijk om 
voldoende zorgmedewerkers met de juiste 
kwalificaties te vinden. Tegelijk stellen we 
vast dat de zorgzwaarte de voorbije tien 
jaar met zowat 10% is gestegen. Een re-
cente studie van de SERV bevestigt dat de 
werkdruk in de residentiële ouderenzorg 
nu al als hoger wordt ervaren dan in an-
dere sectoren. Aangezien er dit schooljaar 
geen nieuwe bachelors verpleegkunde 
afstuderen, is het alle hens aan dek. Het 
tekort is zeer acuut. Vandaar ons voorstel 
voor tijdelijke maatregelen.”

Noodoplossing
“Ons idee omvat drie basisprincipes. Ten 
eerste gaat het om een tijdelijke maat-
regel. We pleiten voor een periode van 
drie jaar. Het is een noodoplossing, geen 
debat ten gronde over de normen voor 
personeelsinzet in woonzorgcentra. Na 
drie jaar willen we dus terugkeren naar de 
oude situatie, of naar een nieuwe regeling 
als die er tegen dan is. Wat we nu heel 
dringend nodig hebben, is een voorlopige 
maatregel die snel kan ingaan.”

“Het tweede basisprincipe is een verhoog-
de flexibiliteit voor de norm verpleging. 
Vandaag laat de wetgever toe dat tot 30% 
van de norm verpleging wordt ingevuld met 
personeel voor reactivatie of zorgkundigen. 
We willen de komende drie jaar tot 50% van 

WOONZORGCENTRA VINDEN ONVOLDOENDE ZORGMEDEWERKERS

Zorgnet-Icuro bepleit tijdelijke 
noodflexibiliteit personeelsnorm 

ouderenzorg
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Clara Van den Broeck: "We moeten 
dringend een werkbare oplossing 
vinden voor de grote uitdaging 
waarvoor woonzorgcentra staan. Een 
uitzonderlijke situatie vraagt uitzon-
derlijke maatregelen." 

de norm gaan, met als strikte voorwaarde 
dat minstens zeven voltijds equivalenten 
verpleegkundigen in dienst moeten zijn én 
dat er in elk woonzorgcentrum met een bij-
komende erkenning (RVT) verpleegkundige 
permanentie is gegarandeerd.”

“Het derde basisprincipe pleit voor een 
verhoogde flexibiliteit voor de totale 
norm zorg. Voorzieningen die onvoldoen-
de verpleegkundigen, zorgkundigen en 
personeel voor reactivatie vinden, moeten 
tot 5% van de totale norm zorg mensen 
met andere kwalificaties in dienst kunnen 
nemen. Ik denk bijvoorbeeld aan een mu-
ziektherapeut, een mantelzorger met tien 
jaar ervaring of een Syrische arts die zijn 
artsendiploma niet gelijkgesteld krijgt. De 
werkgevers moeten die 5% volledig vrij 
kunnen invullen. De medewerkers met 
andere kwalificaties zijn ondersteunend 
aan de zorg en hebben niet noodzakelijk 
een visum als zorgverlener. Dat lijkt een 
verregaande maatregel, maar ze geldt 
maar voor 5% van de totale norm zorg. 
Bovendien vraagt deze uitzonderlijke si-
tuatie ook uitzonderlijke maatregelen.”

Enige ademruimte
“Uiteraard is het niet de bedoeling dat 
voorzieningen de bestaande zorgequi-
pe afbouwen ten voordele van logistieke 
medewerkers. Alleen als een woonzorg-
centrum geen zorgpersoneel op de ar-
beidsmarkt vindt, waardoor de werkdruk 
voor de zorgequipe te hoog ligt, kan deze 
noodmaatregel enige ademruimte bieden. 
Als we bovendien mensen met andere 
kwalificaties warm kunnen maken voor 



een job in de ouderenzorg, kan dat alleen 
maar een positieve en innovatieve dyna-
miek teweegbrengen.”

“Parallel aan deze 
maatregel van 
verhoogde flexibiliteit 
moeten we inzetten op 
opleiding en vorming op 
de werkvloer.”

“Parallel aan deze maatregel van ver-
hoogde flexibiliteit moeten we inzetten 
op opleiding en vorming op de werkvloer. 
Zo kunnen we de mensen met andere kwa-
lificaties na drie jaar blijven inzetten en dat 
hopelijk in de zorg. We willen tewerkstel-
lingscreatie en -garantie kunnen bieden.”

“We hebben dit voorstel ingediend bij mi-
nister Vandeurzen en bij de vakbonden, 
maar er is nog geen ontwerpbesluit. De 
verkiezingen veroorzaken vertraging, maar 
dit blijft een hoge prioriteit voor ons. We 
moeten dringend een werkbare oplossing 
vinden voor de grote uitdaging waarvoor 
woonzorgcentra staan. Iedereen verdient 
goede zorg en dat kan alleen met vol-
doende mensen. Veel directies werken 
overigens nu al erg innovatief en creatief 
in het rekruteren van medewerkers. Het 
gaat er hard aan toe op de arbeidsmarkt 
en dat zal in de nabije toekomst niet snel 
veranderen”, besluit Clara Van den Broeck.
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VIVEL – VLAAMS INSTITUUT VOOR DE EERSTE LIJN

“De verwachtingen  
zijn hooggespannen”

TEKST: FILIP DECRUYNAERE / BEELD: JAN LOCUS

Gerrit Rauws: “De netwerkcomponent van VIVEL en het kennis- en leerplatform dat  
we willen ontwikkelen, staan voorop. Die vormen voor mij de kern van onze identiteit.”

Nu het Vlaams Instituut voor de Eerste 
Lijn (VIVEL) officieel is erkend, kan het 
echte werk beginnen. De verwachtin-
gen zijn hooggespannen. Dat beseft ook  
Gerrit Rauws. Als directeur van de Koning 
Boudewijnstichting werd hij gevraagd om 
als ‘onafhankelijke’ voorzitter te worden 
van VIVEL. Rauws wil zo snel mogelijk de 
meerwaarde van VIVEL bewijzen door de 
eerstelijnszones en de zorgraden met 
raad en daad te ondersteunen.

“Sinds 1 mei is VIVEL erkend door het 
Agentschap Zorg en Gezondheid als 
partnerorganisatie met een specifieke 
opdracht”, zegt Gerrit Rauws. “Die erken-
ning kwam er op basis van een beleids- en 
actieplan 2019-2020. Zopas is ook via een 
procedure door een onafhankelijk bureau 
de algemeen directeur voor VIVEL gese-
lecteerd: dr. Caroline Verlinde. Ze heeft 
ervaring als huisarts, als directeur van 
het Huis voor Gezondheid in Brussel en 
als adjunct-kabinetschef zorg van Vlaams 
minister Jo Vandeurzen. Dr. Verlinde start 
als directeur op 1 september. Ook andere 
vacatures worden momenteel ingevuld.”

“In eerste instantie focussen we nu op het 
operationeel maken van VIVEL. We willen 
heel snel werk maken van de ondersteuning 
van de eerstelijnszones en de voorlopige 
zorgraden. Die zijn in volle ontwikkeling. We 
willen in dialoog gaan met die actoren, hun 
noden leren kennen en hen methodieken én 
data aanbieden om stappen vooruit te zet-
ten. Ik wil dat VIVEL snel zijn meerwaarde 
bewijst. We willen geen praatbarak worden. 
Efficiëntie en kwaliteitsvol werk afleveren, 
daarvoor gaan we. Maar we staan vooral 
heel erg open voor de vragen van de eer-
stelijnszones en de zorgraden. We zijn er 
om hen te ondersteunen. Ik geloof sterk in 
een bottom-up benadering.”
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“Die bottom-up aanpak zal ook nodig zijn 
omdat elke regio anders is. Daarom zal 
elke eerstelijnszone eigen klemtonen 
leggen. De data die VIVEL daarvoor zal 
aanleveren, zullen mee de richting van 
een eerstelijnszone bepalen.”

Lokaal overleg
“Ik besef dat de professionals, de patiënten 
en de mantelzorgers die zich engageren in 
de eerstelijnszones en de zorgraden daarin 
al veel tijd en energie steken. Maar de nood 
aan lokaal overleg is groot. Iedereen voelt 
dat ook aan. Het besef dat we beter moe-
ten samenwerken is er. Daarvoor moeten 
we tijd en middelen vrijmaken. Gelukkig 
bestaan er al veel online tools die onder-
steunend kunnen zijn. Daarnaast kunnen 
we ook van elkaar veel leren. VIVEL wil 
een lerende gemeenschap stimuleren.”

“De algemene vergadering en de raad van 
bestuur van VIVEL zijn een afspiegeling 
van het eerstelijnslandschap. Die afspie-
geling bestaat uit verschillende clusters: 
de cluster welzijn met bijvoorbeeld de 
gezinszorg, het maatschappelijk werk van 
de mutualiteiten en de centra voor alge-
meen welzijn; de cluster gezondheidszorg 
met de zorgverstrekkers van de eerste 
lijn, onder wie thuisverpleegkundigen, 
huisartsen, kinesitherapeuten …; de lo-
kale besturen; de cluster gebruikers met 
onder meer het Netwerk tegen Armoede 
en het Vlaams Patiëntenplatform. Ook 
mantelzorgorganisaties, expertisecentra 
en Zorgnet-Icuro zijn in VIVEL vertegen-
woordigd. VIVEL wil dan ook een heel 
breed platform zijn, waarin alle actoren 
zich herkennen. Daarnaast zijn er twee 
onafhankelijke bestuurders: prof. Jan De 
Maeseneer en ikzelf. Belangrijk is ook het 
rotatieprincipe dat is voorzien: om de twee 
jaar wordt een deel van de raad van be-
stuur vervangen, zodat niet altijd dezelfde 
mensen op dezelfde stoelen blijven zitten 
en het brede werkveld van de eerste lijn 
actief betrokken blijft.”

“De raad van bestuur is vooral een opera-
tioneel orgaan. De bestuurders zullen ac-
tief deelnemen aan het overleg dat VIVEL 

moet organiseren met het brede zorg- en 
welzijnslandschap. Daarnaast komen er 
projectgroepen die inhoudelijk thema’s 
kunnen uitwerken. De netwerkcomponent 
van VIVEL en het kennis- en leerplatform 
dat we willen ontwikkelen, staan voorop. 
Die vormen voor mij de kern van onze iden-
titeit. Hoe dat allemaal concreet vorm zal 
krijgen, valt nog even af te wachten. Maar 
dat de interactie centraal staat, gevoed 
door de vragen vanuit de eerstelijnszones 
en de zorgraden, dat is zeker.”

Met beide voeten in het werk-
veld
“Zelf ben ik me nog volop aan het inwer-
ken. Ik heb in deze startfase nog niet de 
kans gehad om veel werkbezoeken af 
te leggen. Voorlopig werk ik als voorzit-
ter zonder personeel. Ik ben nu vooral 
met praktische dingen bezig: een bank-
rekening openen, personeel zoeken, een 
beleidsplan maken en veel overleggen ... 
Maar de andere bestuurders staan na-
tuurlijk wel al lang met beide voeten in 
het werkveld en volgen de ontwikkelingen 
op de voet.”

“Of ik getwijfeld heb om voorzitter van 
VIVEL te worden? Ja, eigenlijk wel. Om 

twee redenen. Ten eerste omdat ik be-
sef dat ik daarin veel tijd en energie zal 
moeten steken en mijn tijd is schaars. 
Een tweede element is dat ik als directeur 
van de Koning Boudewijnstichting veel 
belang hecht aan onafhankelijkheid en 
pluralisme. Ook VIVEL is pluralistisch, 
dat zit dus goed. Maar ik moet ook mijn 
onafhankelijkheid vrijwaren. Mijn loyau-
teit aan de Koning Boudewijnstichting 
moet combineerbaar zijn met mijn werk 
voor VIVEL. Daarom zet ik heel sterk in 
op transparantie. Maar VIVEL is ook een 
nieuw avontuur voor mij. En zorg en wel-
zijn hebben mij altijd enorm geboeid. Ik 
hoop dat mijn ervaring op het gebied van 
governance, luisteren en het samenwerken 
met diverse actoren kan bijdragen aan een 
nog betere eerstelijnszorg.”

“Ik weet dat de verwachtingen hoogge-
spannen zijn. Iedere transitie is boeiend, 
maar roept tegelijk ook weerstanden op. 
We moeten leren van elkaar, met vallen 
en opstaan. VIVEL alleen zal niet alles 
oplossen. Het is juist in de samenwerking 
met de eerstelijnszones, de overheden 
en alle andere betrokken actoren dat 
we de oplossingen kunnen vinden. We 
moeten er samen voor gaan”, besluit 
Gerrit Rauws.
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De opdrachten van VIVEL:
 – Het ontsluiten en samenbrengen van informatie en data, en die op een 

actieve manier ter beschikking stellen aan alle actoren in de eerste lijn;
 – Het ontwikkelen van empirisch onderbouwde strategieën, metho dieken 

en implementatietools voor de ondersteuning van de organisatie van de 
eerstelijnszorg;

 – Het adviseren, coachen, vormen en sensibiliseren van de zorgaanbieders 
van de eerste lijn;

 – Het stimuleren van innovatie in de eerste lijn;
 – Het bijdragen tot en opvolgen van toegankelijkheid en kwaliteit van de eerste-

lijnszorg in het Vlaamse Gewest en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
 – Het adviseren van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschaps-

commissie in Brussel.
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Prof. An De Sutter van de vakgroep 
Volksgezondheid en Eerstelijnszorg aan 
de UGent is blij met de oprichting van  
VIVEL en de vele andere ontwikkelingen 
in de eerstelijnszorg. Uiteindelijk zal de 
patiënt daarvan beter worden, zegt ze 
overtuigd. Alle actoren uit zorg en wel-
zijn moeten daarvoor samenwerken. Een 
bijzondere rol ziet ze weggelegd voor de 
huisartsenpraktijken en netwerken van 
zorgverleners.

“Dit is een zeer positieve evolutie”, zet 
prof. An De Sutter meteen de toon. “Uit-
eindelijk gaat het om mensen met een 
complexe zorgnood. Het is toe te juichen 
dat actoren uit de gezondheids- en de wel-
zijnssector samen aan tafel gaan zitten om 
vanuit de verschillende perspectieven te 
bekijken welke zorg en ondersteuning de 
patiënt nodig heeft. Het belang daarvan is 
immens. Daarnaast is het goed dat er met 
VIVEL een centraal aanspreekpunt komt 
voor vragen over de eerstelijnszorg. VIVEL 
kan als instituut de vinger aan de pols 
houden van recente ontwikkelingen natio-
naal en internationaal. Het kan openstaan 
voor vragen vanuit het werkveld en van 
de overheid. VIVEL kan informatie delen, 
kwaliteitsindicatoren helpen ontwikkelen 
... Er is heel wat werk aan de winkel.”

De hele eerstelijnszorg is in transitie: 
de 60 eerstelijnszones, de zorgraden, de  
14 regionale zorgzones, VIVEL … Alle ont-
wikkelingen moeten mooi in elkaar haken. 
Een hele uitdaging?

“Het proces zal zeker tijd vergen, maar 
enige druk moet er altijd zijn, anders ver-
andert er niets. De overheid werkt met 
duidelijke deadlines. Dat is goed. Dead-

lines zijn een stimulans en brengen een 
dynamiek op gang. Maar voor alles vlot 
operationeel is, zal het nog even duren. 
Gaat het te snel? Dat denk ik niet. Ik zie 
alle actoren gestaag doorwerken. Voor 
zover ik kan zien, is er van chaos geen 
sprake.”

Wat vindt u de belangrijkste opdracht voor 
VIVEL?

“Kijken hoe we de integratie van de zorg 
nog kunnen verbeteren. Allicht kunnen 
buitenlandse voorbeelden daarvoor inspi-
ratie bieden, maar ook in eigen land zijn er 
goede praktijken die we nog beter kunnen 
delen. Elk individu met een zorgnood moet 
de gepaste hulp kunnen krijgen, zonder 
dat het te complex wordt om die te vinden. 
Daarnaast is ook de populatiegerichtheid 
cruciaal. We moeten zoveel mogelijk re-
kening houden met de specifieke noden 
in een bepaalde regio. Dat is ook een van 
de taken van de zorgraden.”

Wat moet er volgens u concreet gebeuren 
om de zorg en ondersteuning voor een pa-
tiënt beter af te stemmen?

“De uitwisseling van informatie met respect 
voor de privacy en met toestemming van de 
patiënt kan nog beter. Als we de complexe 

ONTWIKKELINGEN IN DE EERSTELIJNS GEZONDHEIDSZORG

“Lokale netwerken van zorg  
in de eerste lijn zijn de toekomst”

“Een tweede element voor meer 
afgestemde zorg is het streven naar 
vaste netwerken van hulpverleners van 
verschillende disciplines om de zorg rond 
een patiënt te coördineren.”

problemen op de verschillende domeinen 
willen aanpakken, dan moeten we gegevens 
delen. Daar zijn we vandaag nog niet. De wil 
is er, de bereidheid ook. Iedereen snapt dat 
we meer dan vandaag informatie moeten 
delen. Maar het vergt tijd om dat allemaal 
georganiseerd te krijgen. Veel informa-
ticasystemen zijn naast elkaar ontstaan 
en ontwikkeld. Het is geen gemakkelijke 
opdracht om dat alles te stroomlijnen.

Een tweede element voor meer afge-
stemde zorg is het streven naar vaste 
netwerken van hulpverleners van ver-
schillende disciplines om de zorg rond 
een patiënt te coördineren. Persoonlij-
ke contacten tussen hulpverleners zijn 
ontzettend belangrijk. Zelf werk ik in een 
wijkgezondheidscentrum. Daar vind je 
verschillende disciplines onder één dak: 
huisartsen, psychologen, maatschappelijk 
werkers en verpleegkundigen. Dat al die 
mensen elkaar persoonlijk goed kennen, 
vergemakkelijkt de samenwerking en de 
afstemming. Je kent elkaars manier van 
werken en weet waarvoor je op wie een 
beroep kan doen. Een lokaal zorgnetwerk 
hoeft niet per se op één locatie te zitten. 
Maar het is wél nodig om geregeld samen 
te komen om complexe problematieken 
van patiënten te bespreken.” 
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Ook de patiënt en de mantelzorger wor-
den meer en meer een vanzelfsprekende 
partner in dat overleg?

“En terecht. Zeker patiënten met één of 
meerdere chronische ziekten moet je 
maximaal betrekken. We moeten vanuit 
de doelstellingen van elke individuele 
patiënt werken. Om die doelstellingen te 
achterhalen en expliciet te maken, gaan we 
in dialoog met de patiënt. Hetzelfde geldt 
voor de mantelzorger. Ook hij speelt een 
actieve rol in de zorgverlening en ook met 
hem moeten we de dialoog aangaan. Het is 
immers in ieders belang dat we de grenzen 
van de mantelzorger respecteren. We mo-
gen niemands draagkracht overbelasten.”

Patiënten en mantelzorgers worden ook 
uitgenodigd om in de zorgraden te zete-
len. Veel van die mensen zitten al op hun 
tandvlees. Is het dan realistisch om dat 
extra engagement te vragen?

“Er zijn altijd mensen die dat engagement 
er graag bijnemen. Vertegenwoordigen zij 
dan meteen de hele populatie van mensen 
met een chronische ziekte of van man-
telzorgers? Allicht niet. Maar ze kunnen 
wel in die rol groeien door contacten met 
andere patiënten of steun uit patiëntenver-
enigingen. Ik geloof daar in. Ik zetel zelf 

in de geneesmiddelencommissie van het 
Federaal Agentschap voor Geneesmid-
delen en Gezondheidsproducten (FAGG). 
Ook daar wordt geregeld de visie van de 
patiënten gehoord en dat is zeer nuttig.

Het is belangrijk dat alle actoren actief 
betrokken zijn. Ook de lokale besturen. Zij 
hebben vaak de sleutel voor een lokale op-
lossing in handen. Elke regio is anders en 
lokale besturen kunnen helpen om daarop 
in te spelen. In de netwerken zie ik een 
belangrijke rol voor de huisartsenpraktij-
ken. Een zeer groot deel van de bevolking 
raadpleegt jaarlijks zijn of haar huisarts. 
Bij gezondheidsproblemen zijn zij het 
vanzelfsprekende eerste aanspreekpunt. 
Door het globaal medisch dossier van een 
patiënt kunnen zij ook het overzicht hou-
den en de samenwerking met de andere 
hulpverleners in het netwerk coördineren. 
Bovendien bieden die dossiers ook een 
beeld van de pa tiënten-populatie van het 
netwerk: wie zijn de kwetsbare mensen 
die bijzondere aandacht verdienen? Hoe 
kunnen we ook hen bereiken zodat nie-
mand uit de boot valt?”

Moet het globaal medisch dossier dan ver-
plicht worden?

“Dat zou geen slechte zaak zijn.”

Staan huisartsen klaar om die coördine-
rende rol op zich te nemen?

“Zeker de jongere generaties huisartsen 
staan daarvoor heel erg open. Ik kan na-
tuurlijk niet spreken voor elke huisarts, 
maar ik zie op het terrein zeer veel ener-
gie. Vooral voor patiënten met meerdere 
chronische ziekten die thuis wonen, lijkt 
de huisarts me de vanzelfsprekende spil. 
Dan heb ik het niet over de zeldzame ui-
terst complexe problematieken, waarvoor 
een casemanager naast de huisarts aan-
gewezen kan zijn.”

Kennen de huisartsen voldoende het brede 
werkveld van zorg en welzijn om die rol 
op te nemen?

“Dat is een van de doelstellingen van de 
eerstelijnszones en de zorgraden: dat de 
verschillende actoren elkaar beter leren 
kennen. Zowel vanuit de gezondheids-
zorg als vanuit welzijn. Hoe sterker een 
regionaal netwerk wordt, hoe beter de 
afstemming zal verlopen. En dat komt de 
patiënt alleen maar ten goede.”

Prof. An De Sutter: “Het is belangrijk dat alle actoren actief 
betrokken zijn. Ook de lokale besturen. Zij hebben vaak de 
sleutel voor een lokale oplossing in handen.”
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Heeft het internet de relatie arts-patiënt 
veranderd? Op het vlak van informatie en 
communicatie allicht wel. Maar daarmee 
is de machtsbalans tussen patiënt en arts 
niet fundamenteel gewijzigd. Dat zegt  
Edgard Eeckman, die een doctoraats-
thesis maakte over macht, afhankelijk-
heid en patient empowerment. “Zorgver-
strekkers kunnen patiënten empoweren 
door hen controle of het gevoel van con-
trole te geven. Dat doe je door adequate 
communicatie”, stelt hij.

“De interpersoonlijke communicatie 
tussen patiënt en zorgverlener is uiterst 
belangrijk in de gezondheidszorg”, opent 
Edgard Eeckman. “Het is méér dan zo-
maar een relatie tussen een klant en de 
leverancier van een product. In de ge-
zondheidszorg staat het interpersoonlijke 
proces centraal. Een cruciaal element in 
die zorgrelatie is het concept ‘macht’. Niet 
zozeer in de betekenis van dominantie of 
dwang, wel door de afhankelijkheid van 
resources die de arts bezit: informatie, 
kennis, tijd, vaardigheden, aanhankelijk-
heid en de wettelijke macht om iets te 
labelen als een ziekte, en geneesmidde-
len en ziekteverlof voor te schrijven. Hoe 
belangrijker en zeldzamer een resource, 
hoe afhankelijker de patiënt. Omgekeerd 
is ook de arts afhankelijk van de resour-
ces van zijn patiënt. Zoals informatie, tijd, 
affectie en economische afhankelijkheid. 
Zonder de informatie van de patiënt kan 
een arts moeilijker een correcte diag-
nose stellen en de meest aangewezen 
behandeling voorschrijven. Er is dus 
sprake van wederzijdse afhankelijkheid. 
De vraag is of die machtsbalans tussen 
zorgverlener en patiënt veranderd is door 
het internet. Ik heb daarvoor jarenlang 
onderzoek verricht bij de doelgroepen 
‘volwassen Nederlandstalige patiënten’ en 
‘huisartsen’. Maar de conclusies van dat 
onderzoek zijn ook perfect van toepassing 

op ziekenhuisartsen, verpleegkundigen en 
andere zorgverleners.”

Autonomie en afhankelijkheid
“Een belangrijk inzicht is dat het afhan-
kelijk zijn van de zorgverlener het gedrag 
en de communicatie van een patiënt kan 
beïnvloeden. Bovendien geeft die afhanke-
lijkheid de patiënt een onaangenaam ge-
voel. We dragen allemaal onze autonomie 
en vrijheid hoog in het vaandel. Als we ziek 
worden, is het evenwicht verstoord: we 
worden afhankelijk en dat vinden we niet 
prettig. Sommige patiënten worden daar-
door zelfs nog zieker of bieden weerstand. 
Dat onaangenaam gevoel van afhanke-
lijkheid kan nog worden versterkt door 
onzekerheid, het gepercipieerde risico, de 
gepercipieerde angst en het vertrouwen 
dat al tussen de patiënt en de arts is op-
gebouwd. Toen mijn dochter vlak voor de 
bevalling haar gynaecoloog opzocht en in 
de plaats van hem een arts-in-opleiding 
te zien kreeg, was ze verbaasd dat de arts 
dat niet had aangekondigd. Maar ze zei er 
hem niets over omdat ze de vertrouwens-
relatie met hem niet wilde schaden. Dat 
illustreert hoe vertrouwen de afhankelijk-
heid bij de patiënt kan vergroten”.

“Je hebt vaak een jarenlange relatie op-
gebouwd met je arts en hoe sterker die 
relatie, hoe afhankelijker je wordt. Een 
oudere vriend van me voelde zich hele-
maal van slag na het overlijden van zijn 
huisarts. Ook dat gevoel kan je verklaren 
door de afhankelijkheid die ontstaat door 
vertrouwen en aanhankelijkheid.”

“Informatie en kennis zijn bronnen van 
afhankelijkheid waarop het internet wel 
degelijk een impact heeft. Ook laat het 
de patiënt toe meer mee te praten en dus 
meer invloed uit te oefenen. Maar er zijn 
ook resources waarop het internet geen 

MACHT, AFHANKELIJKHEID EN EMPOWERMENT

“Genezen is ook het herstellen  
van autonomie”

pak heeft, zoals de wettelijke macht om 
een diagnose te stellen, medicatie voor 
te schrijven of ziekteverlof toe te kennen, 
of zoals de vaardigheden van een arts.”

“De afhankelijkheid mag in theorie dan wel 
wederzijds zijn, in de praktijk zijn zorgver-
leners minder afhankelijk van hun pa-
tiënten dan omgekeerd. De economische 
afhankelijkheid is zeer relatief, omdat de 
meeste huisartsen genoeg patiënten heb-
ben. Bovendien werken huisartsen meer 
en meer in groepspraktijken met een se-
cretariaat voor een betere werk-privéba-
lans. Dat vermindert dan weer de afhanke-
lijkheid van de huisarts van zijn patiënten. 
Patiënten zijn dus meer afhankelijk van 
de zorgverlener dan omgekeerd. Ondanks 
het internet blijft de machtsbalans in de 
zorgrelatie onevenwichtig”.

“Ik heb die afhankelijkheid op drie niveaus 
bestudeerd: het interpersoonlijke niveau, 
het niveau van de gezondheidszorg met 
bijvoorbeeld de artsensyndicaten en de 
patiëntenverenigingen, en het niveau van 
de samenleving met de overheid die bij-
voorbeeld beslissingen neemt om een 
medicijn al dan niet terug te betalen. Dat 
betekent meteen ook dat artsen en pa-
tiënten niet alle elementen in eigen han-
den hebben: ze zijn ook samen afhankelijk 
van resources op andere niveaus. Totale 
patient empowerment hangt van meer af 
dan enkel de interpersoonlijke relatie”.

Empowerment
“Om de machtsbalans tussen patiënt en 
zorgverlener zoveel mogelijk in evenwicht 
te brengen, kunnen we de patiënt em-
poweren. In wezen gaat het er om dat de 
zorgverlener de patiënt controle of een 
gevoel van controle geeft. Totale contro-
le is sowieso niet mogelijk: een patiënt 
die geopereerd moet worden, heeft geen 
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Edgard Eeckman: “Patiënten empoweren is het proces dat de 
machtsbalans tussen patiënt en zorgverlener zoveel mogelijk in 
evenwicht brengt.”

andere keuze dan vertrouwen te hebben. 
Maar het gevoel van controle kan je wel 
versterken. Afhankelijkheid hoeft op zich 
niet negatief te zijn. Een baby is ook af-
hankelijk van zijn moeder. Vertrouwen is 
een sleutelwoord. En de beste manier om 
vertrouwen te creëren, is adequate com-
municatie. Het delen van informatie, het 
uitwisselen van argumenten, het samen 
beslissen en het werken aan self-efficacy 
of het geloof in eigen kunnen. Genezen is 
daarom ook het herstellen van de auto-
nomie van een mens. Ervoor zorgen dat 
de patiënt de draad van zijn leven terug 
kan opnemen.”

“De afhankelijkheid mag 
in theorie dan wel weder-
zijds zijn, in de praktijk 
zijn zorgverleners minder 
afhankelijk van hun pa-
tiënten dan omgekeerd.”

“Dat gevoel van controle is voor veel pa-
tiënten enorm belangrijk. Toch kan je dat 
niet opdringen. Niet iedereen beschikt 
over participatieve vaardigheden en som-
mige mensen laten de controle liever aan 
hun arts over: ‘Dokter, beslist u maar’. 
Maar open communicatie daarover is wel 
belangrijk. Dat vergt competenties, zowel 
van de patiënt als van de zorgverlener. 
Maar bovenal is het een zaak van attitude: 
je benadert elkaar in de relatie patiënt- 
zorgverlener op een andere manier. Dat 
is dan ook mijn centrale boodschap aan 
alle zorgverleners: het gaat om een ega-
litaire relatie, wederzijds respect en ge-
deelde verantwoordelijkheden. Dat leidt 
tot een relatie van hoge kwaliteit, en dat 
is essentieel voor zowel de patiënt als de 
zorgverlener.”

Op 1 oktober 2019 vindt op de Brussels 
Health Campus in Jette het symposium ‘Pa-
tiënt en zorgverlener: piloot en co-piloot?’ 
plaats. Alle informatie op:
www.patient-zorgverlener.be.

Meer over het doctoraat van Edgard Eeck-
man op www.patientempowerment.info.



De vijf krachten van 
de SHR-methodiek:

IK BEN: je persoonseigenschappen en 
-kwaliteiten
Wat maakt van jou de persoon die je bent? 
Hoe zouden je vrienden je omschrijven?

IK KAN: je talenten en vaardigheden
Waar ben je goed in? Wat zou jij aan an-
dere mensen kunnen leren? Waar ben je 
fier op? Welke dingen doe je op automa-
tische piloot? 

IK WEET: je persoonlijke kennis en leven-
servaring, je opvattingen en zelfkennis
Wat heb je geleerd uit het verleden? Welke 
zaken zou je anders doen mocht je de kans 
krijgen? Welke waarden zijn belangrijk 
voor jou?

IK HEB: je persoonlijk netwerk en steun-
bronnen
Wie of wat is een steun of last in jouw 
omgeving? Wie of wat biedt jou houvast?

IK WIL: je dromen, wensen, ambities en 
doelen
Wat geeft je energie? Wat is je passie? 
Waar droom je van? Dat kan zowel over 
doelen op korte als doelen op lange ter-
mijn gaan.

Meer info over Quinque of het spel bestel-
len? www.inghelburch.be/quinque 

zorgwijzer   |   24

Bieke Inghelbrecht, Kris Dekorte en Sien Carlier: "Iedereen wint door 
deel te nemen."



Met een therapeutisch bordspel wil het 
Brugse Centrum voor Psychische Reva-
lidatie Ingelburch mensen (opnieuw) in 
zichzelf laten geloven. Quinque leert spe-
lers om de regie over hun eigen leven te 
herwinnen en hun sterktes te ontdekken. 

“Quinque betekent vijf in het Latijn. Daar-
mee verwijst het spel naar de vijf krachten 
van de SRH-methodiek. De theorie achter 
SRH of Systematisch Rehabilitatiegericht 
Handelen is gebaseerd op de herstelvisie 
waarin de persoon en zijn eigen krachten 
in alle opzichten centraal staan”, vertelt 
Kris Dekorte, coördinator bij het Centrum 
voor Psychische Revalidatie Ingelburch. 
“Quinque is een therapeutisch bordspel 
dat werd opgebouwd rond die krachten. 
Naast persoonlijke kwaliteiten, ervarin-
gen, wensen, dromen, talenten en vaardig-
heden is er ook aandacht voor de krachten 
van de omgeving. Daarnaast laat het spel 
deelnemers stilstaan bij de dagdagelijkse 
moeilijkheden waarmee ze op heel wat 
levensdomeinen geconfronteerd kunnen 
worden. Door het inzetten van verschillen-
de, persoonlijke krachten kunnen spelers 
die moeilijkheden leren tackelen.”

Ontstaan
“Het was een van onze medewerkers die 
na een SRH-opleiding op het idee kwam 
om een spel te bedenken rond de krach-
tenmatrix die die methodiek gebruikt. Dat 
spel werd verder uitgewerkt en ontwik-
keld door het team én de revalidanten 
van Inghelburch. De samensmelting van 
ideeën vanuit therapeutische hoek en de 
ervaringen van de revalidanten vormden 
daarvoor een belangrijke basis. De val-
kuilen en krachtenkaarten werden door 
hen bedacht en zijn dus écht uit het leven 
gegrepen.”

“Het prototype hebben we eigenhandig ge-
maakt in onze ateliers. Dat eerste exem-
plaar hebben we niet alleen zelf uitgebreid 
getest, we hebben het ook uitgeleend aan 
verschillende organisaties. Toen ook zij 
erg enthousiast bleken over het spel, ging 
de bal aan het rollen. Na een bezoek aan 
het spellenarchief van VIVES Brugge wa-
ren we helemaal overtuigd om ons spel 
ook effectief te produceren. Ze hebben 
ons uitstekend begeleid en geadviseerd 
bij de verdere ontwikkeling van Quinque. 
Voor de eigenlijke productie, hebben we 
samengewerkt met de wereldwijde spelle-
tjesproducent Cartamundi. En de vormge-
ving? Die kreeg kleur dankzij een graficus 
die ook als maatschappelijk werker in een 
psychiatrisch ziekenhuis aan de slag is. 
Iemand die dus uitstekend geplaatst is 
voor het ontwerp van dit bijzondere spel!”

Het spel
“Quinque is een krachtig therapeutisch 
middel om spelers hun sterktes te la-
ten ontdekken en hen in hun kracht te 
plaatsen. Hoe cliché het ook klinkt: het 
met elkaar op weg zijn is belangrijker dan 
winnen. Het doel is vooral om onderweg 
zoveel mogelijk uitdagingen aan te gaan. 
Door zelfreflectie of feedback van de an-
dere deelnemers krijgen spelers zicht 
op hun eigen krachten en die van ande-

PSYCHISCH REVALIDEREN MET QUINQUE

Centrum voor Psychische Revalidatie 
Ingelburch ontwikkelt een  

herstelgericht bordspel
TEKST: EVELIEN CHIAU / BEELD: PATRICK HOLDERBEKE

“Het doel van het spel is vooral 
om onderweg zoveel mogelijk 
uitdagingen aan te gaan.”

ren. Het ontdekken en aanboren van die 
krachten: daar draait het om. Daarom 
dat we het ook zo belangrijk vonden om 
onze revalidanten van bij het begin te be-
trekken bij de uitwerking en ontwikkeling 
van Quinque.”

“Quinque wordt steeds begeleid door een 
persoon met therapeutische vaardighe-
den die ervaring heeft in het werken met 
groepen. Bij de start krijgt elke speler 
een eigen krachtenfiche en -balans. Op 
de krachtenfiche kunnen zij zelf notities 
bijhouden over uitgevoerde opdrachten en 
verworven inzichten. Als het spel herhaal-
delijk of in verschillende etappes wordt 
gespeeld, kan de krachtenfiche verder 
worden aangevuld bij een volgende ronde. 
Zo krijgen gebruikers steeds een beter 
zicht op hun eigen sterktes of de sterktes 
die ze nog verder kunnen ontwikkelen. 
Op de krachtenbalans kunnen spelers 
dan weer de ervaren krachten en lasten 
vanuit hun omgeving bijhouden. Want om 
een gezond psychisch evenwicht te er-
varen, is er een evenwicht nodig tussen 
krachten en lasten. Het visueel weergeven 
van de krachtenbalans kan revalidanten 
helpen om te zien welke zaken al dan niet 
te zwaar doorwegen. Met die fiches nemen 
de spelers letterlijk en figuurlijk hulp mee 
naar de toekomst. Iedereen wint door deel 
te nemen”, besluit Kris Dekorte.
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In de campagne Zorg aan Zet spraken zeer veel mensen en 
groepen in hun voorstellen over het belang van een duidelijke 
en gedragen langetermijnvisie, de noodzaak om een moedig, 
ambitieus en doortastend gezondheidsbeleid te voeren en 
daarvoor ook de nodige middelen vrij te maken. Dat is nergens 
eenvoudig en zeker niet in een complex land als België. De 
bevoegdheden voor gezondheidszorg zijn er verdeeld tussen 
de federale staat en de gemeenschappen. Niet minder dan acht 
ministers zijn bij de besluitvorming betrokken.

Het is echter zonneklaar dat onze complexe staatsstructuur en 
de versnippering van bevoegdheden voor gezondheidszorg vaak 
vertragend en soms zelfs verlammend werken. Het thema is 
te belangrijk om er blijvend over te zwijgen of ons te beperken 
tot een jammerklacht over de complexiteit of de versnippering. 
Het gevaar bestaat immers dat de grote uitdagingen net door 
die versnippering niet met voldoende kracht en duidelijkheid 
kunnen worden aangepakt. 

Om het debat daarover op gang te brengen, publiceerde Zorg-
net-Icuro een dossier over de bevoegdheidsverdeling in de 
gezondheidszorg. De publicatie werd voorgesteld op een druk 
bijgewoond symposium op 29 april 2019 dat zich boog over de 
mogelijke wegen naar een heldere en werkbare bevoegdheids-
verdeling in de gezondheidszorg. Het cahier bevat de essentiële 
basisdocumentatie en hulp en inspiratie voor wie zich verder 
wil verdiepen en meewerken aan praktische oplossingen. Tom 
Balthazar, Evelyne Maes en Margot Cloet belichten het dossier 
vanuit verschillende invalshoeken.

Inhoud
 – Panoramisch overzicht van de bevoegdheidsverdeling in de 

gezondheidszorg
 – Vijf knelpunten
 – Waar versnippering toe leiden kan: enkele voorbeelden uit 

de sector
 – Modellen van bevoegdheidsverdeling in enkele andere landen. 

Wat kan ons inspiratie bieden (Duitsland, Spanje, Denemarken)
 – Essentiële wetgeving

CAHIER MINDER VERSNIPPERING, MEER ZORG

De nood aan een heldere en  
werkbare bevoegdheidsverdeling  

in de gezondheidszorg

De publicatie Minder versnippering, meer zorg. De nood 
aan een heldere en werkbare bevoegdheidsverdeling in 
de gezondheidszorg is een uitgave van Zorgnet-Icuro.  
Je kan de brochure downloaden via www.zorgneticuro.be\ 
publicaties. Ontvang je graag een gedrukt exemplaar? 
Geef dan een seintje op post@zorgneticuro.be



KIM VAN HOECKE 
MONDHYGIËNIST

Het beroep van mondhygiënist is een 
nieuw gezondheidszorgberoep in België. 
Eind juni 2019 behaal ik mijn diploma, en 
daardoor behoor ik tot de eerste lichting 
afgestudeerde mondhygiënisten. Span-
nend wel. Wij zijn de pioniers, zowel in 
de opleiding als in het vak. Alle ogen zijn 
op ons gericht. Wij baanden de weg voor 
de studenten die na ons komen.

Mondzorg is een driejarige bachelorop-
leiding aan de hogeschool. Aan de Arte-
veldehogeschool, waar ik studeer, zijn we 
met 110 studenten gestart en studeren we 
met een 30-tal af. Ik kan verzekeren dat 
het een heel gemotiveerde groep is die 
staat te popelen om aan de slag te gaan. 
Samen met de afgestudeerde mondhygi-
enisten van Leuven en de pas opgerichte 
beroepsvereniging gaan we proberen een 
pad te effenen voor de mondhygiënisten 
die na ons komen.

Of ik moet uitleggen wat een mondhy-
giënist doet? Elke dag. Onze opdracht 
bestaat erin om het preventieve luik in 
de tandheelkunde uit te voeren, terwijl 
de tandarts zich meer op het curatieve 
zal focussen. We voeren controles uit, 
doen reinigingen, bekijken samen met 
de patiënt hoe de ideale mondzorg na te 
streven of hoe die te behouden. Dat ge-
beurt in nauwe samenwerking met de 
tandarts, parodontoloog, verpleegkun-
dige … Samen zorgen we ervoor dat de 
mondgezondheid van de patiënten wordt 
bevorderd en dat de patiënt een ideaal 

mondzorgtraject krijgt. De meerderheid 
van de tandartsen zijn enthousiast met die 
samenwerking, waardoor zij kansen zien 
om zich meer te focussen op andere zor-
gen, zoals conserverende en prothetische 
behandelingen. Een kleine groep bekijkt 
ons zeer kritisch en ziet ons eerder als 
een bedreiging, maar ja, iets nieuw schrikt 
altijd een beetje af. Ook de patiënt zal aan 
ons moeten wennen, hoewel dat op stage 
zeer goed verloopt.

In België, en zeker in Vlaanderen, is er een 
tekort aan tandartsen. Door het mond-
zorgtraject moet de patiënt jaarlijks op 
controle om zijn volledige terugbetaling 
te behouden. Door minstens eenmaal 
per jaar zijn gebit te laten controleren, 
behoudt hij zijn normale terugbetaling. 
Door het groeiend tekort aan tandartsen, 
de toename aan complexe behandelingen 
en het mondzorgtraject neemt bij vele 
tandartsen de werkdruk en wachtlijsten 
toe. Als je naar de tandarts belt voor een 
afspraak, moet je vaak lang wachten 
waardoor de kans groot is dat je pro-
bleem soms verergert. Vandaar de nood 
aan mondhygiënisten om de preventie 
op te nemen. Daardoor zullen patiënten 
sneller opgevolgd kunnen worden, pro-
blemen sneller erkend worden en indien 
er pathologie aanwezig is, zij ook sneller 
bij de tandarts verzorging krijgen. 

Mondhygiënisten kunnen aan de slag in 
een tandartsenpraktijk, een ziekenhuis, 
een woonzorgcentrum, maar kunnen zich 

ook zelfstandig vestigen. Zelf ga ik na mijn 
studies werken in de praktijk van mijn 
papa, die tandarts is in zijn solopraktijk. 
En daarnaast nog één of meerdere dagen 
in een groepspraktijk.

Het feit dat ons beroep nieuw is, leefde 
enorm bij mij en mijn medestudenten. 
We zijn tijdens de opleiding op een aantal 
kinderziektes gebotst. Zo moesten we op 
een bepaald moment onze stage in het UZ 
Gent beëindigen, door problemen met het 
KB. Het KB78 was nog niet aangepast aan 
de komst van ons beroep zodat we wette-
lijk niet in de mond van de patiënt mochten 
werken, ook niet onder begeleiding van 
tandartsen in het UZ Gent. Dat verhoogde 
de stress en de onzekerheid bij ons, want 
het behalen van een opgelegd aantal uren 
stage kwam mogelijks in het gedrang. Het 
was bang afwachten. Er zijn nog steeds 
enkele vraagtekens, maar ondertussen is 
het KB78 aangepast en nieuwe problemen 
zullen gaandeweg worden opgelost. 

Tijdens mijn opleiding ben ik geschrok-
ken van een algemeen slechte mondge-
zondheid, en dat terwijl er zoveel tools op 
de markt zijn om je tanden en tandvlees 
tiptop in orde te houden. Het probleem 
is dat mensen vaak niet weten hoe ze die 
moeten gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan 
de interdentale borstels. Daar zit een on-
dersteuningsnood in die wij kunnen op-
nemen. Er is nog veel werk om preventie 
op een niveau hoger te brengen..
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Kim liet zich tijdens haar stage fotograferen en is helemaal 
klaar om te starten met haar job als mondhygiënist. 
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“Wij zijn te gast bij onze bewoners”
TEKST: KIM MARLIER / BEELD: PATRICK HOLDERBEKE

“Het is een boeiend traject om aan te werken, maar je komt er niet door 
top-down een systeem te willen opleggen.”

“De tijd dat je het als woonzorgcentrum 
goed deed wanneer het eten lekker was 
en bewoners wekelijks bingo speelden, 
ligt ver achter ons. De wensen van de 
bewoners zijn veranderd en onze rol is  
geëvolueerd”, zegt Wouter Van der Donckt, 
directeur van wzc Aksent in Lendelede. 
“We zijn ervan overtuigd dat iedereen een 
zinvol leven kan leiden waarbij de bewo-
ner zelf de regie in handen kan houden. 
Als ambassadeur van het project Wonen 
en Leven zetten we met Aksent die visie 
om in de praktijk.”

Wat is de kern van het project Wonen en 
Leven? 

“Voor steeds meer gebruikers van zorg- en 
dienstverlening staat kwaliteit van leven, 
autonomie en eigen regie centraal. Maar 
tegelijk stijgt de zorgzwaarte in onze woon-
zorgcentra. Die twee factoren samen met 
de schaarste aan goede kandidaat-me-
dewerkers op de arbeidsmarkt stellen de 
woonzorgcentra voor een grote uitdaging. 

Dat is de Vlaamse overheid niet ontgaan. 
Om ouderenvoorzieningen te helpen bij 
het ontwikkelen van een kwaliteitsvol 
woonleefbeleid richtte het Agentschap 
Zorg en Gezondheid in samenwerking 
met Zorgnet-Icuro, VVSG en VLOZO het 
project Wonen en Leven op. Woonzorg-
centra kregen de kans om in een lerend 
netwerk te stappen waar ze procesmatig 
uitzoeken hoe je kan evolueren van ‘zorg’ 
naar ‘wonen en leven met zorg’.”

Hoe werden jullie tot ambassadeur van 
het project benoemd? 

“We zijn een woonzorgcentrum met een 
positieve uitstraling. Niet alleen aan de 
buitenkant. Tien jaar geleden zaten we nog 
in een oud gebouw en zelfs toen zei men 
van ons wzc dat het eten er lekker was 
en het personeel vriendelijk. Bewoners 
mogen bij ons zichzelf zijn. We zijn ervan 
overtuigd dat mensen de regie van hun 
leven – rekening houdend met hun fysie-
ke en mentale mogelijkheden - in eigen 
handen moeten kunnen houden. Iedereen 

WZC AKSENT IS AMBASSADEUR PROJECT WONEN EN LEVEN
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heeft recht op een zinvol leven, in welke le-
vensfase je je ook bevindt. Daarom stelden 
wij ons met wzc Aksent kandidaat. Samen 
met 19 andere woonzorgcentra werden 
we uit 60 inschrijvingen geselecteerd om 
ambassadeur te zijn in dit project. Als am-
bassadeur deel je ervaring rond de imple-
mentatie met andere woonzorgcentra die 
in het project stappen.”

Hoe hebben jullie dat aangepakt?

”We hebben dit project aangegrepen om 
onze visie meer gedragen om te zetten in de 
praktijk. Dat doe je niet vanuit een kantoor 
of vergaderzaal, maar wel door de mede-
werkers sterker te maken en hen de kans 
te geven om zelf initiatief te nemen in een 
duidelijk kader en hen daarbij te steunen. 
Daarbij blijft de beleving van de bewoner de 
focus. Wat vindt onze bewoner belangrijk 
en hoe kunnen we daarop inspelen?

Ergotherapeut Hanne en diensthoofd be-
wonerszorg Hilde vormen de tandem die 
dit project in wzc Aksent trekken. Daarbij 
worden ze geholpen door de teamcoör-
dinatoren Hannelore en Valerie. Samen 
bekeken we hoe we de visie op Wonen en 
Leven konden doen ‘leven’. Hoe creëer je 
goesting bij de medewerkers om daarmee 
aan de slag te gaan? 

De teamcoördinatoren waren onmiddellijk 
enthousiast om mee te werken. De tijden 
zijn immers sterk veranderd. Bewoners en 
familie zijn terecht kritischer geworden. 
Je maakt je er als woonzorgcentrum niet 
meer vanaf door lekker eten te serveren 
en een wekelijkse bingo te organiseren. 
Onze bewoners zijn geen patiënten. Dit 
woonzorgcentrum is hun nieuwe thuis en 
wij zijn als zorgverleners te gast in hun 
woonplek. Voor onze medewerkers, vrij-
willigers en het leidinggevend team ligt 
de lat op alle vlakken hoger. De laatste 
tien jaar hebben we een mooi gebouw, 
een goede naam en een dagprijs die hoort 
bij een nieuwbouw. Dat creëert hoge ver-
wachtingen bij kandidaat-bewoners en 
families. Goede en doordachte communi-
catie van medewerkers en leidinggeven-
den wordt belangrijker. Ook onze mede-
werkers zijn niet perfect. Onze organisatie 
kent – net zoals andere woonzorgcentra 
- haar beperkingen en grenzen. Verwach-
tingen moeten dus op het juiste moment 
worden afgestemd op de realiteit van een 
modern eigentijds woonzorgcentrum waar 
mensen goed kunnen samen leven, wonen 
én ook graag werken.

Tijdens een kick-off met alle medewerkers 
schetsten we de zes elementen waar het 

bij wonen en leven om draait. Het gaat 
over verbondenheid, betekenisvol leven, 
uit eigen kracht handelen en regie hou-
den. Maar ook om zelfwaarde-gevoel, je 
thuis voelen, hoop en optimisme. 

Via ‘woon-en-leef sessies’ denken mede-
werkers na en nemen ze standpunten in 
over stellingen, waardoor ze het leven in 
het woonzorgcentrum vanuit de beleving 
van de bewoners bekijken. ‘Wanneer kom 
jij het liefst werken?’ ‘Wanneer voel jij je 
deel van een hecht team of wanneer heb 
jij het gevoel dat je er alleen voor staat?’, 
vroegen we bijvoorbeeld. Door daarover na 
te denken, voelden de medewerkers hoe 
belangrijk verbondenheid is of hoe moeilijk 
het is om regie uit handen te geven.”

Zijn het dan ook de medewerkers die de 
visie omzetten in concrete acties? 

”Ja, we hebben onze medewerkers uitge-
daagd om wonen en leven om te zetten 
in de praktijk. We gingen na wat er leeft 
in het woonzorgcentrum. Wat detecteren 
we in het dagelijkse leven? Wat wordt er 
uitgesproken door de familie? Wat ervaren 
we op de werkvloer? Wat betekenen ‘zorg’ 
en ‘wonen en leven’ in ons huis? 

Zo selecteerden we zeven thema’s: val-
preventie, vroegtijdige zorgplanning, in-
tegratie van de bewoners, zinvolle dag-
besteding, omgaan met klachten, voeding 
en psychisch welzijn. 

Op basis van de interesses en talenten 
werden en worden medewerkers samen-
gebracht in werkgroepen die aan de slag 
gingen rond die thema’s. In die werkgroe-
pen is er al mooi werk geleverd.” 

Noem eens een aantal voorbeelden.

”We experimenteren met zinvolle dagbe-
stedingen. Zo kiezen sommige bewoners 
om te gaan zwemmen, met een groep geïn-
teresseerde bewoners trokken we naar de 
Koninklijke Serres van Laken. Het team van 
kinesisten organiseerde tijdens de Week 
van de Valpreventie activiteiten om bewo-
ners bewust te maken van het belang van 
bewegen. Ze leerden de bewoners omgaan 
met hindernissen. De ‘ronde van Lende-
lede’ werd gereden, er was een valpre-
ventie-quiz en een hindernissenparcours. 

Maar ook het keukenteam nam ver-
schillende initiatieven. Ze maken werk 
van de presentatie van de maaltijden, 
vernieuwden het menu op maat van de 
huidige bewonerspopulatie en voorzien 
af en toe een specialleke. Op 14 februari 

serveerden ze een Valentijnsmenu. Ze 
introduceerden zelfgemaakte infuusdrank 
met fruit en kruiden die de bewoners kun-
nen tappen uit een glazen drankdispenser. 
Medewerkers zoeken en experimenteren 
binnen duidelijke afspraken. Dat leidt tot 
een bruisende dynamiek.”

Hoe kregen de bewoners en hun familie 
een stem in dit project?

“Eind februari hebben we de bewoners 
en families bevraagd via een enquête. 
We presenteerden verschillende the-
ma’s en vroegen hen aan te duiden wat 
ze belangrijk vinden op het vlak van wo-
nen en leven. We goten alle resultaten 
in een woordenwolk en daar sprongen 
een viertal accenten duidelijk naar voren. 
Bewoners willen zich thuis voelen en een 
goede relatie hebben met de medewer-
kers. Daarnaast stonden lekker eten en 
vriendelijke omgang hoog in de priori-
teiten. We hebben diezelfde enquête ook 
afgenomen bij onze medewerkers en de 
twee woordenwolken naast elkaar gelegd. 
Er waren hier en daar wat accentverschil-
len, maar de meeste items kregen een 
vergelijkbare waardering.”

Zou je andere woonzorgcentra aanraden 
om in dit project te stappen? 

”Het is een boeiend traject om aan te 
werken, maar je komt er niet door top-
down een systeem te willen opleggen. We 
hebben ons DNA onder de loep genomen 
en versterken dat via het geven van regel-
ruimte aan onze medewerkers zodat ze 
zich kunnen profileren vanuit hun talen-
ten en interesses. Dat draagt bij tot meer 
arbeidsvreugde, zinvol werk, een betere 
retentie en tot goesting om een gedragen 
bewonersgerichte cultuur te creëren. Zo 
kunnen we in Lendelede bouwen aan een 
mooi verhaal. Je kan bewonersgerichtheid 
niet van bovenaf dicteren. Mijn rol als di-
recteur bestaat onder meer uit het facili-
teren van de implementatie, het duidelijk 
communiceren van rollen, het kader en het 
uitdragen van de bewonersgerichte visie. 
Ik bevestig, samen met het diensthoofd en 
de teamcoördinatoren, de medewerkers 
die een taak opnemen in een werkgroep 
of gewoon dagelijks een bewonersgerichte 
houding aannemen. Zij zijn het immers die 
met hun ideeën, voorstellen, inzet en hou-
ding op een duurzame wijze een verschil 
maken voor onze bewoners.”

Het project Wonen en Leven in woonzorg-
centra wordt gesteund door de Vlaamse 
overheid, Zorgnet-Icuro via Cairos, VVSG 
en VLOZO. Meer info: www.woonleefwijzer.be



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.

De ‘inleefdag’ in AZ Groeninge
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Van 6 mei tot 5 juni zetten we de ‘inleefdag’, 
een vergadervrije dag met louter aandacht 
voor de patiëntenbeleving van het AZ Groe-
ninge in Kortrijk in de verf. Hun initiatief is 
het laatste WMTY-project van de maand.

Zorg verlenen gebeurt steeds meer aan 
de hand van procedures, standaarden … 
Daardoor krijgen zorgverleners het idee dat 
ze technisch goede zorg geven, maar dat er 
te weinig ruimte blijft om een persoonlijke 
zorgrelatie aan te gaan met de patiënt. Het 
is belangrijk dat zorgverleners het gevoel 
behouden dat ze het ‘goede’ kunnen doen, 
eerder dan ‘de dingen goed doen’. Factoren 
die maken dat zorgverleners het gevoel van 
‘menselijke’ zorg kunnen behouden, zijn 
mee bepaald door de manier waarop AZ 
Groeninge het leiderschap opneemt en de 
manier waarop het de zorg organiseert.

Samen met de voorbereidingen voor hun 
eerste JCI-accreditatie, waar het ziekenhuis 
zorg voornamelijk meetbaar maakte, ont-
stond in 2011 een samenwerkingsinitiatief 

tussen medewerkers van verschillende 
afdelingen. De intentie daarvan was om 
de mens ‘achter de cijfers’ te blijven zien. 
Dat betekent niet dat ze ‘menselijkheid’ te-
genover ‘deskundigheid’ plaatsen, maar ze 
bewaken dat kennis (hoofd), deskundigheid 
(handen) en warme betrokkenheid (hart) de 
totaalzorg blijven vormgeven.

De kerngroep nam verschillende initiatieven 
waarbij ‘presente zorg’ centraal staat.

 – Een blikopener rond zorgethiek De ethiek 
van het washandje door Linus Van Laer;

 – Een inleefstage in sTimul voor midden-
kader, zorg en zorgethisch lab;

 – Een leesgroep rond het boek Gekkenwerk;
 – Praktische acties zoals een koekjesbak, 

pins, tassen, snoepjes en ijsjes …

Sinds 2013 organiseert AZ Groeninge in 
februari de Week van de presente zorg. Dan 
wil het ziekenhuis de presentie die aanwezig 
is in de dagelijkse activiteit van zorgverlener 
in de kijker plaatsen en benoemen. Er vindt 

ook een ‘inleefdag’ plaats. Tijdens de eerste 
editie waren enkel directie en stafmede-
werkers uitgenodigd om een dag mee te 
stappen in de zorg. Vanaf het tweede jaar 
worden ook afdelingshoofden en managers 
van alle departementen aangemoedigd om 
deel te nemen.

‘Present zijn’ betekent bewust zorg verlenen: 
daarbij heeft de zorgverlener aandacht voor 
wat bij de patiënt leeft en speelt hij daarop in 
door hun eigen handelingen aan te passen 
aan de verwachtingen van de patiënt. Op die 
manier ontstaat er tussen de zorgverlener 
en de patiënt een vertrouwensrelatie die het 
louter functionele overstijgt. De patiënt krijgt 
een stem in zijn eigen zorgproces. Tijdens de 
dagelijkse routine wordt er afgestemd wat 
de patiënt juist nodig heeft, en of de manier 
van kijken naar dingen ook voor de patiënt 
aanvaardbaar is. De zorgverlener beslist 
niet alleen vanuit het eigen beeld van ‘wat 
goed is voor de patiënt’, de patiënt wordt er 
zoveel mogelijk bij betrokken. 

Zorgverleners vertrekken daarbij vanuit de 
vraag: “Mag ik …?” Dat is een uitnodiging om 
als zorgverlener telkens weer de zorg af te 
toetsen aan de noden en verlangens van de 
patiënt. “Mag ik ...?” als basisvraag in de zorg 
getuigt van respect en geeft erkenning aan 
de waardigheid van patiënt én zorgverlener.

Toen Zorgnet-Icuro in 2017 What Matters 
To You in de schijnwerper plaatste, was het 
voor AZ Groeninge een logische stap om 
mee de schouders onder dat project te zet-
ten. Daarom heeft het ziekenhuis zijn Week 
van de presente zorg verplaatst van februari 
naar de week van 6 juni. Ook de inleefdag 
blijft bestaan vanuit de overtuiging dat het 
belangrijk is dat elke medewerker voelt 
wat het betekent om oog in oog te staan 
met de zorgvragen.
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