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Woord vooraf

2008 was een vruchtbaar scharnierjaar voor het Verbond der Verzorgings
instellingen. Een scharnierjaar waarin een inhoudelijke herbronning plaats
vond, die begin 2009 uitmondde in de naamsverandering naar Zorgnet  
Vlaanderen.

Maar 2008 was tegelijk een jaar boordevol projecten. liever dan u een exhaus
tieve opsomming van alle gebeurtenissen uit het voorbije jaar te presenteren, 
focussen we in dit jaarverslag op een aantal van deze belangrijke projecten. 
Samen bieden ze een mooi overzicht van waar Zorgnet Vlaanderen vandaag 
voor staat.

Bij de publicatie van dit verslag willen we onze grote waardering uitdrukken 
voor alle leden die in de verschillende raden, colleges, commissies, stuur
groepen en werkgroepen dagdagelijks hun bijdrage leveren tot de realisatie 
van de objectieven van onze organisatie. Ook de stafleden en medewerkers 
danken we voor hun professionele inzet.

Onze gezamenlijke inspanningen zorgen ervoor dat Zorgnet Vlaanderen de 
referentie blijft in de welzijns en gezondheidszorg. Samen blijven we ook in 
de toekomst ijveren voor kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg!

Peter Degadt Guido Van Oevelen 
Gedelegeerd Bestuurder Voorzitter
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Van VVI naar Zorgnet Vlaanderen
Sinds � februari 2009 werkt het voormalige VVI onder zijn nieuwe naam Zorgnet Vlaanderen. 
Deze naamswijziging is het symbool van een herbronning die in 2008 is ingezet. In dit Jaarver
slag 2008 kiezen we dan ook consequent voor de naam Zorgnet Vlaanderen, ook al voeren we 
toen nog sensu stricto onder de vlag van VVI.

Met de toekomstige uitdagingen en het veranderende gezondheidslandschap voor ogen, wou het VVI –  
Verbond der Verzorgingsinstellingen – zijn opdracht als koepelorganisatie herdefiniëren. de missie 
blijft onveranderd het streven naar betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg. Maar op drie vlak
ken wil het herbronde Zorgnet Vlaanderen een tandje bijsteken.

ten eerste wil Zorgnet Vlaanderen resoluut mee vorm geven aan de evolutie van aanbodgerichte naar 
vraaggestuurde zorg. de samenwerking die groeit op het terrein moet hierbij ook op koepelniveau gere
aliseerd worden. 

ten tweede wil Zorgnet Vlaanderen een betere communicatie met en tussen de voorzieningen. Als koe
pelorganisatie hoeven we niet voor elk probleem het warm water uit te vinden. Op het werkveld is er 
kennis en expertise in overvloed. Wie zijn ogen opent, ziet een schat aan good practices. Met het nieuwe 
magazine Zorgwijzer en met zijn nieuwe website wil Zorgnet Vlaanderen meer dan ooit zijn rol als kata
lysator opnemen.

ten slotte willen we als koepelorganisatie een nieuwe wind doen waaien in onze relaties met de (vele) 
overheden en andere actoren in de welzijns en gezondheidssector. Zorgnet Vlaanderen verdedigt be
langen. En daar is niets verkeerds mee. Maar onze echte gedrevenheid ligt in de waarden waar wij voor 
staan. Wij geloven in de waarde van het sociaal ondernemerschap. de kracht, de inzet en de gedreven
heid van nonprofitorganisaties zijn cruciaal als we ook in de toekomst kwaliteitsvolle, betaalbare en 
toegankelijke zorg willen. Wie mee aan deze toekomst wil bouwen, zal in Zorgnet Vlaanderen een be
trouwbare partner vinden. Een partner die opkomt voor de sector, voor de patiënten en de cliënten. 

Zorgnet Vlaanderen vandaag
Zorgnet Vlaanderen bundelt vandaag de krachten van meer dan 500 zorginstellingen uit de sec-
toren algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg. Samen vertegen-
woordigen de leden meer dan 80.000 medewerkers, die elke dag instaan voor kwaliteitsvolle 
zorg aan patiënten, cliënten en bewoners. Zorgnet Vlaanderen maakt deel uit van Caritas Vlaan-
deren.

Missie

Kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg, dat blijft het hoofddoel van Zorgnet Vlaanderen. Onze 
wortels en waarden liggen in de christelijke traditie, die ook vandaag de voedingsbodem is voor onze 
ethische keuzes in de gezondheids en ouderenzorg. tegelijk streeft Zorgnet Vlaanderen actief naar een 
nauwe samenwerking met diverse maatschappelijke geledingen en instellingen.

Zorgnet Vlaanderen: 
een kennismaking
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Aangesloten voorzieningen

• algemene ziekenhuizen
• psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wo

nen en centra voor geestelijke gezondheidszorg
• woonzorgcentra, serviceflats, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf

Kerntaken

Zorgnet Vlaanderen behartigt de belangen van zijn leden bij de overheid, in de media, bij de publieke 
opinie en bij de sociale partners.
Zorgnet Vlaanderen vertegenwoordigt zijn leden in tal van Vlaamse, federale, Europese en internatio
nale organen.
Zorgnet Vlaanderen biedt zijn leden informatie en advies en organiseert studiedagen.

Structuur en besluitvorming

Zorgnet Vlaanderen hecht veel belang aan een democratische besluitvorming. Er gaat dan ook veel aan
dacht en energie naar het overleg met de leden van alle sectoren, zowel op regionaal als op provinciaal 
en centraal niveau.

Dienstverlening

de dienstverlening voor de leden bestrijkt een groot aantal domeinen:
• ziekteverzekering en financiële problematiek
• bedrijfskunde en statistiek
• HrMbeleid
• erkenningsdossiers
• investeringen
• juridisch en fiscaal advies
• gezondheids, medisch en sociaal recht
• ethische kwesties en pastoraal
• medische, paramedische en verpleegkundige thema’s
• kwaliteitsbeleid
• vorming
• milieuzorg
• logistiek

Communicatie

Zorgnet Vlaanderen maakt zijn prioriteiten, visies en standpunten bekend aan zijn leden en aan een 
breed publiek via tal van kanalen. 
de website www.zorgnetvlaanderen.be bevat pers en nieuwsberichten, de meest recente standpun
ten en analyses, en tal van publicaties.
Het magazine Zorgwijzer heeft als belangrijkste doelgroepen de bestuurders, directies en stafleden van 
de voorzieningen, alsook de opinieleiders en decision makers uit de gezondheids en welzijnssector. 
Zorgwijzer brengt regelmatig een update over de belangrijkste standpunten en stellingnames van Zorg
net Vlaanderen.
Bijzondere doelgroepen voor de externe communicatie zijn de politieke en de academische wereld, pers 
en media. Voor deze doelgroepen worden geregeld nota’s, brochures, studies en cahiers opgesteld, die 
dieper ingaan op algemene of technische thema’s uit de gezondheids en ouderenzorg.
Voor de interne communicatie met de aangesloten leden zijn er naast de nota’s, brochures, cahiers en 
studies ook nog interne nota’s en expressen, waarmee snel en efficiënt dringende en vertrouwelijke 
informatie verspreid wordt.
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in enkele thema’s
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1
Ethische adviezen over prenatale  
diagnostiek en zwangerschaps
afbreking na prenatale diagnostiek
Hoewel prenatale diagnostiek en zwangerschapsonderbreking na prenatale diagnostiek vrij 
vaak voorkomen, wordt relatief weinig aandacht besteed aan het ethische perspectief van deze 
problematiek. Veel hulpverleners en ziekenhuizen worstelen dan ook met de ethische dimen-
sie van zorgpraktijken die gaandeweg ingang vonden. De Commissie voor Ethiek van Zorgnet 
Vlaanderen boog zich in 2008 over het thema en bracht twee ethische adviezen uit.

Het beginnende leven vormt al jaren het onderwerp van ethische reflectie en bezinning. Het thema van 
de prenatale diagnostiek werd in dat licht grondig en uitvoerig aan een onderzoek onderworpen. Op 
basis van dat onderzoek werden twee adviezen goedgekeurd door de raad van bestuur: een over het 
zorgproces rond prenatale diagnostiek, het tweede over het zorgproces rond zwangerschapsafbreking 
na prenatale diagnostiek.

Steunend op de christelijke basisinspiratie geeft de Commissie voor Ethiek prioriteit aan oplossingen 
waarbij zwangerschapsonderbreking kan worden vermeden. toch kan het gebeuren dat er ondanks 
zorgvuldige afweging van alle mogelijke alternatieven en rekening houdend met de draagkracht van 
de ouder(s), geen andere uitweg dan zwangerschapsonderbreking mogelijk blijkt. Voor hulpverleners 
komt dan de autonomie van de ouders tegenover de eerbied voor het leven te staan. Als de ouders na 
een gewetensvolle afweging en in overleg met artsen en andere hulpverleners kiezen voor zwanger
schapsonderbreking als meest menswaardig haalbare uitweg, dan moet met die gewetenskeuze res
pectvol worden omgegaan.

In het najaar 2008 organiseerde Zorgnet Vlaanderen rond beide adviezen een workshop. Het doelpu
bliek bestond uit gynaecologen, directies en bestuursleden, leden van commissies voor medische ethiek, 
ethici, psychologen, sociaal verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en pastores. de opkomst was 
zo groot, dat er twee sessies gegeven werden. naast een grondige toelichting van de ethische dimensie, 
ging ook ruime aandacht naar de concrete consequenties en de vraag hoe een ethische visie over prena
tale diagnostiek en zwangerschapsonderbreking geïmplementeerd kan worden in de zorgpraktijk.

Beide ethische adviezen zijn beschikbaar op www.zorgnetvlaanderen.be/publicatie.
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2
Commercialisering
Privatisering, commercialisering en marktwerking in de welzijns- en gezondheidszorg vormen al 
geruime tijd het voorwerp van maatschappelijk debat en politieke stellingname. Zorgnet Vlaan-
deren publiceerde hierover begin 2009 de studie Zorg te koop? Voor Zorgnet Vlaanderen moeten 
commerciële initiatieven kunnen, op voorwaarde dat de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en 
de kwaliteit van zorg niet in het gedrang komen.

Het thema van de commercialisering is niet nieuw. de studie Zorg te koop? ging dan ook niet over één 
nacht ijs. Al in september 2006 boog de Commissie voor Ethiek zich over privatisering en commercialise
ring. Het ethisch advies dat begin 2008 volgde, was fundamenteel en algemeen van karakter. Het advies 
wilde een denkkader scheppen, zonder vooralsnog concrete antwoorden te geven op concrete vragen.
die concrete vragen vormden wel de aanleiding voor de projectgroep commercialisering, die het thema 
verder uitdiepte. Begin 2008 organiseerde de projectgroep diverse workshops over het onderwerp. tij
dens die workshops werd er per sector grondig nagedacht over de problematiek. Vertrekpunten waren 
telkens de economische en ethische aspecten.

Met de input uit de workshops werd in september 2008 voortgewerkt tijdens dialoogmomenten voor 
de verschillende sectoren. ten slotte volgde in oktober 2008 een bredere toetsing van de visietekst 
met deskundigen uit diverse hoeken:  prof.dr. Bea Cantillon, raf de rycke, Eddy Gers, johan lamotte,  
Philippe Muyters, prof.dr. Herman nys, tom de Boeck, prof. em. theo Peeters, jan Smets, dirk Van 
Hoecke, Guido Van Oevelen en prof. Antoon Vandevelde. Moderator van dienst was Guy tegenbos.

Zorgnet Vlaanderen is van oordeel dat de welzijns en gezondheidssector in eerste instantie de belangen 
van de zorggebruiker en van de samenleving moet dienen. Het commercieel initiatief is enkel mogelijk 
op voorwaarde dat de toegankelijkheid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg niet in het ge
drang komen, dat overheidsmiddelen niet worden uitgekeerd aan aandeelhouders en dat er een enga
gement is tot continuïteit en maatschappelijk verantwoord waardegericht ondernemen.

de overheid moet afwegen of en hoe zij het precaire evenwicht tussen sociale bescherming van 
kwetsbare zorggebruikers en het realiseren van winsten kan vinden. Zorgnet Vlaanderen bena
drukt dat social profitvoorzieningen hoe dan ook een bijzondere meerwaarde hebben: ze investe
ren eventuele winsten in de maatschappelijke doelstelling van de onderneming en keren ze niet uit. 
Gezonde concurrentie is wenselijk. dat betekent dat alle voorzieningen met gelijke kansen moeten kun
nen participeren. niettemin waarschuwt Zorgnet Vlaanderen voor het fenomeen van “cherry picking” 
en de effecten ervan op de leefbaarheid van andere voorzieningen.

Deze nota werd gepubliceerd als eerste in een reeks van Zorgnet Vlaanderen-cahiers, onder de titel  
Zorg te Koop?  De publicatie is te downloaden via www.zorgnetvlaanderen.be/publicatie.
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Communautarisering
De financiering van de gezondheidszorg kan beter federale materie blijven, maar het eigenlijke 
gezondheidsbeleid moet aan de gemeenschappen toevertrouwd worden. Dat is in een notendop 
het standpunt van Zorgnet Vlaanderen. In juni 2008 publiceerde Zorgnet Vlaanderen hierover 
de nota Solidaire Gezondheidszorg. Een nieuw concept voor bevoegdheidsverdeling.

In de nota wordt vooreerst een beeld geschetst van de toekomstige uitdagingen waarmee ons gezond
heidszorgsysteem zeer binnenkort zal worden geconfronteerd. Om de leefbaarheid van onze gezond
heidszorg te vrijwaren en de patiënt ook in de toekomst toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare 
zorg te kunnen aanbieden, is een fundamentele bijsturing nodig. We moeten overschakelen naar een 
vraaggestuurd en geïntegreerd model.

Het huidige regelgevende kader biedt geen antwoord op deze fundamentele uitdagingen. Vooral de be
voegdheidsverdeling tussen de federale staat en de gemeenschappen – ondertussen bijna dertig jaar 
oud – is achterhaald. de nota van Zorgnet Vlaanderen reikt, binnen een context van verdergaande com
munautarisering, een aantal pistes aan voor een kader waarin de omschakeling naar een geïntegreerd 
en vraaggestuurd zorgmodel plaats kan vinden.

Zorgnet Vlaanderen heeft hierover een duidelijke visie. de solidariteit tussen alle burgers van het land 
moet worden gegarandeerd door de gezondheidszorg op federaal niveau te financieren. Elke Belg moet 
kunnen genieten van eenzelfde ziekteverzekering met gelijke dekking. In die federale structuur krijgt 
elke gemeenschap een eigen budget toegewezen met de bevoegdheid een eigen, homogeen en samen
hangend beleid te voeren. Met meer efficiëntie en homogene bevoegdheden kan er beter ingespeeld 
worden op de welzijns en gezondheidsnoden van alle Belgen. Vlaanderen moet hier het voortouw ne
men en meer prioriteit geven aan de Vlaamse zorgsector. Er is nood aan een krachtig Vlaanderen dat 
participeert op alle beleidsniveaus en in het bijzonder op die van de federale solidaire stelsels.

De nota Solidaire Gezondheidszorg. Een nieuw concept voor bevoegdheidsverdeling is in beide 
landstalen beschikbaar op www.zorgnetvlaanderen.be/publicatie.

9jAArVErSlAG 2008
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4
Zorgorganisatie

Ouderenzorg

RAI-project

In 2008 werd op diverse terreinen voortgewerkt aan het rAIdossier. rAI staat voor ‘resident Assess
ment Instrument’. Het is een internationaal gevalideerd instrument dat gestandaardiseerde informa
tie geeft over zorgvraag en zorgverlening van de individuele cliënt. Ook België overweegt om het rAI 
instrument in te voeren, zij het in een licht aangepaste versie met de naam BelrAI.

Op federaal niveau werd in 2008 verder onderzoek verricht naar de wenselijkheid, de mogelijkheden en 
de randvoorwaarden voor de implementatie van BelrAI in de thuiszorg en de residentiële ouderenzorg. 
Een strategische nota is in voorbereiding. Zorgnet Vlaanderen kijkt uit naar die nota, en vooral naar de 
keuzes die de federale overheid wenst te maken in dit dossier. Vanuit de eigen expertise met rAI zal 
Zorgnet Vlaanderen een relevante bijdrage leveren aan het debat. 
 
de Vlaamse Overheid was in 2008 eerder afwachtend wat rAI betreft. Er is wel een studieopdracht uit
geschreven om de vergelijking te onderzoeken tussen Bel en rAIschalen binnen de thuiszorg. Zorgnet 
Vlaanderen kijkt uit naar de resultaten van deze studie, en ook naar de Vlaamse intenties met de schaal 
binnen de ouderenzorg.
 
Het RAI-project van Zorgnet Vlaanderen ging in 2008 verder op zijn elan. na fase 1 in 2007, waarin vooral 
de inzetbaarheid en de meerwaarde van het instrument werden bekeken, wordt in fase 2 (2008 en 2009) 
vooral gewerkt aan “inhoudelijke verdieping” binnen de pilootvoorzieningen. 
twee voorzieningen volgen al hun bewoners gedurende twee jaar op met de rAIschaal, vier andere 
pilootvoorzieningen doen dit op één afdeling. dat gebeurt in “real time”, zodat elke wijziging in de 
zorgbehoefte van een bewoner leidt tot veranderingen in inschatting en zonodig tot bijsturing van het 
zorgproces. Vier keer per jaar krijgen de pilootvoorzieningen een kwaliteitsdoorlichting van de zorg
prestaties en een analyse van de ingezette personele middelen.
Het RAI-project van Zorgnet Vlaanderen wordt in het najaar van 2009 afgerond. Een eindrapport zal 
aanbevelingen geven en zal ook de “rAIgebruikers” aan het woord laten over hoe zij de toekomst zien 
van rAI in hun voorziening.

Zorgvernieuwing binnen Protokol 3

Met het project Zorgverbreding via protocolakkoord 3 wil Zorgnet Vlaanderen zijn leden onder-
steunen die innovatieve zorg wensen te ontwikkelen. Vernieuwing, zorgdifferentiatie en pro-
ductdifferentiatie vormen de sleutelwoorden.
 
20% van de middelen voorzien in “protocolakkoord 3” voor de sector moeten worden geïnvesteerd in 
innovaties van zorg voor kwetsbare ouderen in het thuismilieu. deze zorginnovatie moet projectmatig 
verlopen, in samenwerking tussen de residentiële zorg en de thuiszorg.
 
de beleidsmatige context is verre van eenvoudig: federale en gemeenschapsoverheden zijn betrokken, 
net als verschillende rIZIVovereenkomstencommissies. daarnaast zijn ook andere op kwetsbare ou
deren betrokken actoren potentiële partner, zonder dat ze rechtstreeks betrokken zijn bij het dossier 
“protocol 3”.
 
In de lente van 2008 startte het rIZIVVerzekeringscomité een werkgroep zorginnovatie op. Een ont
werp van KB werd opgesteld.  dat ontwerp was evenwel onvoldoende duidelijk als vertrekpunt voor 
projecten. Een kritische nota van Zorgnet Vlaanderen was mee aanleiding voor de oprichting van een 
technische werkgroep, die een antwoord moest geven op de talrijke technische vragen en problemen. 
Als resultaat hiervan verscheen naast het ontwerp van KB ook een “aanvraagdossier” ter ondersteuning 
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van de geïnteresseerden. In 2009 wordt een projectoproep gelanceerd, die zal leiden tot de opstart van 
projecten, allicht vanaf oktober 2009.
 
naast de belangenbehartiging en het beleidsvoorbereidende werk investeerde Zorgnet Vlaanderen ook 
in de ondersteuning van de leden bij de reflectie over de opportuniteit van projecten en bij het opzetten 
van projectvoorstellen. dit gebeurde met informerende nota’s en documenten, maar ook met  provin
ciale infomomenten en individuele contacten op vraag. Zo krijgen de leden relevante informatie uit 
eerste hand, terwijl de stafmedewerkers van Zorgnet Vlaanderen tegelijk de vinger aan de pols kunnen 
houden en kritische succesfactoren voor de leden kunnen inbrengen in hun beleidscontacten.
 
Ook in 2009 neemt Zorgnet Vlaanderen dit dossier verder ter harte, ter ondersteuning van de innovatie
kracht bij zijn leden.

Actualisatie Vlaams Zilver

Op vrijdag 5 december 2008 verzamelden meer dan 120 enthousiaste “brainstormers” in Essene 
voor een creatieve denkoefening over de toekomst van de ouderenzorg. De werkgroep Vlaams 
Zilver gebruikt de input voor een nieuwe toekomstvisie.
 
Een tachtigtal leidinggevenden uit ouderenzorgvoorzieningen van Zorgnet Vlaanderen dachten samen 
met ruim veertig externe deskundigen na over de toekomstige noden en behoeften van ouderen in rela
tie tot innovatieve zorgverlening in woonzorgcentra.

deze brainstormsessie in samenwerking met vzw Flanders district of Creativity leverde honderden cre
atieve ideeën op. In het tweede deel van de sessie werd een aantal ideeën en voorstellen geselecteerd 
en verder uitgewerkt in een projectfiche. ter afronding werden twaalf bijzondere projectfiches plenair 
voorgesteld. Het ging met name om vernieuwingen in zorgarchitectuur, humanisering, voorstellen in 
het HrMdomein, design en inschakeling van technologie op mensenmaat.
 
de werkgroep Vlaams Zilver van Zorgnet Vlaanderen organiseerde deze brainstorm in het kader van de 
ontwikkeling van een visietekst. Eind 2009 wil de werkgroep – mee op basis van deze creatieve input –  
een toekomstvisie aan de sector presenteren.

Voorbereiding woonzorgdecreet

2008 was een jaar van voorbereiding voor het woonzorgdecreet. Het nieuwe decreet plaatst zo-
wel de thuiszorg als de residentiële zorg in één kader. Flexibilisering en continuïteit zijn de sleu-
telwoorden. Zorgnet Vlaanderen had een behoorlijke vinger in de pap bij het tot stand komen 
van het decreet.

Het nieuwe woonzorgdecreet legt de nadruk op flexibilisering van het zorgaanbod in functie van de 
zorgvraag van elke gebruiker. Bovendien hecht het decreet veel belang aan de continuïteit van zorg: 
structurele samenwerking tussen zorgaanbieders stimuleert betere begeleidingstrajecten voor gebrui
kers, in het bijzonder voor ouderen. Ouderenzorg wordt bovendien nog meer in de lokale omgeving en 
de brede samenleving geïntegreerd.

Al in 2001 ontwikkelde Zorgnet Vlaanderen het concept van de woonzorgcentra en thuiszorgonder
steunende initiatieven. Intussen ontwikkelden vele voorzieningen eigen projecten om een antwoord 
te bieden op de evoluerende noden van hun cliënten. Zo kunnen ouderen vandaag tijdelijk worden 
opgevangen, kunnen ze in dagverzorgingscentra terecht, bestaat er een tijdelijk kortdurend verblijf voor 
bijvoorbeeld revalidatie. dit moest echter gebeuren binnen een verouderde en versnipperde wetgeving, 
met name het ouderenzorgzorgdecreet van 1985 en het thuiszorgdecreet van 1998. Het nieuwe woon
zorgdecreet creëert nu een kader met meer ruimte.

Maar, betaalbare zorg voor ouderen moet uitgaan van de financiële draagkracht van de oudere, zowel in 
de thuiszorg als in de residentiële zorg. Wie als oudere zorg nodig heeft, mag niet voor onoverbrugbare 
problemen komen te staan. de Vlaamse zorgverzekering heeft hiervoor al belangrijke stappen vooruit 



gezet, maar nog te vaak zijn ouderen afhankelijk van kinderen en familie om de zorg die 
ze nodig hebben, te betalen. daarom blijft Zorgnet Vlaanderen pleiten voor een maxi
mumfactuur, zowel voor thuiszorg als voor residentiële zorg.

Zorgnet Vlaanderen formuleerde tijdens de hoorzitting over het woonzorgdecreet in de 
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op 9 december 2008 een aantal vra
gen en bedenkingen over de uitvoering van het woonzorgdecreet en het engagement van 
de Vlaamse overheid voor de komende jaren. Essentieel in het debat is dat de Vlaamse 
overheid blijvend haar verantwoordelijkheid opneemt voor huisvestingssteun, zodat het 
verblijf in een woonzorgcentrum betaalbaar blijft voor iedereen.
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Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg in 2008: op weg naar meer flexibiliteit in het zorgaanbod

De geestelijke gezondheidszorg is in volle beweging. Transparante en evidence-based zorg, vraagge-
stuurd en op maat, zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de cliënten en als onderdeel van een conti-
nuïteit van zorg. Ziedaar de richting waarin de geestelijke gezondheidszorg zich aan het ontwikkelen is. 
Zorgnet Vlaanderen biedt hierbij ondersteuning op diverse domeinen.

de diversiteit aan GGZvoorzieningen omvat vandaag al Beschut Wonen, Centra voor Geestelijke Ge
zondheidszorg (CGG), Psychiatrische Afdelingen in Algemene Ziekenhuizen (PAAZ), Psychiatrische 
Verzorgingstehuizen (PVt), Psychiatrische Ziekenhuizen en revalidatiecentra.  toch is de evolutie naar 
nieuwe zorginhouden en zorgvormen belangrijk, enerzijds voor een betere aansluiting bij de vragen en 
de noden van de cliënten (zorg op maat), anderzijds om de continuïteit van het zorgproces te verster
ken.

Sensibilisering
Zorgnet Vlaanderen hecht veel belang aan de nieuwe concepten van zorg op maat en continuïteit van 
zorg. daarom organiseerde het in 2008 een aantal bijeenkomsten en studiedagen voor zijn leden, waar
op de nieuwe evoluties en tendensen werden toegelicht. Meteen werden ook de opportuniteiten voor
gesteld om te experimenteren met nieuwe zorgvormen en zorginhouden. Vooral vanuit de residentiële 
geestelijke gezondheidszorg was de belangstelling groot.

Juridisch
Ook juridisch werd de transformatie in de geestelijke gezondheidszorg verder voorbereid door mogelijk
heden tot flexibilisering uit te werken. 
dit resulteerde voor de psychiatrische ziekenhuizen in de publicatie van een KB dat artikel 107 van 
de ziekenhuiswet uitvoert: door een overeenkomst met de federale overheidsdienst Volksgezondheid 
behoudt een psychiatrisch ziekenhuis zijn middelen maar kan het gedeeltelijk andere zorginhouden en 
zorgvormen organiseren, zonder daartoe telkens een patiënt te hoeven hospitaliseren.
de stuurgroepen beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen van Zorgnet Vlaanderen namen 
de uitdaging aan om voorstellen te formuleren voor aangepaste erkenningsnormen, zodat ook zij meer 
flexibele zorgvormen en zorginhouden kunnen ontwikkelen. Beide stuurgroepen inventariseerden de 
noden van hun bewoners waaraan zij in 2008 niet of onvoldoende kunnen voldoen omdat zij worden 
beperkt door de geldende erkenningsnormen.
Voor de CGG is de flexibilisering in werkvormen en de zoektocht naar performante zorgantwoorden 
op nieuwe vragen half 2008 concreet ingezet met de oproepen van de Vlaamse overheid voor externe 
liaison en outreach, in een aantal welzijnssectoren en voor (ex)gedetineerden. de juridische en organi
satorische kaders van de CGG staan dus ook voor snelle evoluties.

Inhoudelijk
Om de transformatie inhoudelijk te voeden, stak Zorgnet Vlaanderen in 2008 zijn licht op in het bui
tenland. tijdens een studiebezoek aan de grootste GGZactor in Birmingham konden de 41 deelnemers 
concreet kennismaken met nieuwe zorgvormen in het thuismilieu van de GGZcliënten. tijdens een 
tweede studiebezoek aan de GGZactor in het nederlandse leiden maakten de 42 deelnemers kennis 
met het werken met ervaringsdeskundigen, met het gebruik van standaardprotocollen en de hieraan 
gekoppelde outcomemetingen en met de organisatie van geestelijke gezondheidszorg in de samenle
ving. Voor andere GGZpartners heeft de kennismaking met buitenlandse modellen van ‘primary mental 
health care’ en huisartsondersteunende consulten het debat over de noodzaak tot ontwikkeling van 
eerstelijnsGGZ en de rol van de huidige GGZactoren hierin, opnieuw aangezwengeld.
de ervaringen van deze studiereizen werden gebundeld en gekoppeld aan de aankomende opportu
niteiten aan zorgvernieuwing in de communicatiedag met de GGZleden van Zorgnet Vlaanderen op  
17 december 2008, alsook in beschikbare presentaties op de website.

14 ZOrGnEt VlAAndErEn
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Randvoorwaarden
Als laatste onderdeel in de voorbereiding van de transformatie werd ook werk gemaakt 
van randvoorwaarden: 
• de creatie van een beschikbaarheidshonorarium voor psychiaters, zij het nu nog 

beperkt tot spoeddiensten van algemene ziekenhuizen;
• het voorzien van voldoende startkapitaal voor de transformatie. Zo verrichtte de 

KUl in opdracht van Zorgnet Vlaanderen een onderzoek naar de macrobehoeften 
aan budgetten voor de onderdelen B1B2B4 van de financiering van de psychia
trische ziekenhuizen. 

• de vergelijkbaarheid en afstemming van de medische activiteit in alle GGZmodu
les. de verkenning richting opdrachtgerichte financiering blijft een zeer actuele 
uitdaging en een van de achillespezen voor het welslagen van de transformatie.

Krachtenbundeling
de transformatie werd ook voorzichtig in de praktijk gezet door de regionale erkenning 
door de federale overheid van een capaciteit voor forensische kinderen en jongeren, 
waarbij enkel een performante krachtenbundeling van actoren in aanmerking kwam 
voor de erkenning. Het aangrenzende gebied van de Bijzondere jeugdbijstand wordt 
dan weer door Vlaanderen benaderd als zorggebied voor het aanleveren van GGZex
pertise. Het is een complex en gecontesteerd terrein van de al dan niet gerechtelijke bij
zondere jeugdzorg, met vele aanspraken en verwachtingen van de juridisch gestuurde 
zorgwereld. Voor de GGZ is het een moeilijk maar boeiend oefenterrein om de belofte tot 
transformatie in realiteit om te zetten. dagelijks worden lessen getrokken die dienstig 
zijn voor ontwikkeling van andere deelterreinen.

Ten slotte
Ook deze twee grote uitdagingen werden aangevat in 2008: 
• het uittekenen – in een samenspel tussen de sector van de GGZ en die van de zorg 

voor personen met een handicap – van een geoptimaliseerd zorgtraject voor vol
wassenen met een verstandelijke handicap en bijkomende GGZproblematiek.

• de zoektocht naar een gepast antwoord op de schrijnende nood aan bijkomende 
GGZhulpverlening voor kinderen in verscheidene modules, zowel in de reguliere 
zorgsectoren als flexibele inzetbaarheid op andere ‘vindplaatsen’ van deze doel
groep, waarbij de hulpvraag onder andere door de pediaters maar ook door het 
onderwijs gesteld wordt.
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Algemene ziekenhuizen

Project musculoskeletale en neurologische revalidatie

Er is nood aan meer transparantie in de revalidatieovereenkomsten. Algemene 
ziekenhuizen moeten duidelijk de criteria kennen. Een eerste oefening in 2008 
waren alvast de overeenkomsten voor locomotorische en neurologische reva-
lidatie. 

Het auditrapport van de Commissie van Budgetcontrole inzake de revalidatie (2004) 
en het rapport van de ministeriële werkgroep van de revalidatie (2007) brachten twee 
zaken aan het licht. Enerzijds werd het belang van de revalidatiesector beklemtoond: 
revalidatie vervult een belangrijke rol om de bijkomende nood aan zorgbehoefte op 
te vangen. Anderzijds kaartten de rapporten de arbitraire en ontransparante manier 
aan waarop vandaag in het rIZIV de revalidatieovereenkomsten ingedeeld zijn en 
afgesloten worden. 

de revalidatieovereenkomsten zijn van toepassing in de ziekenhuizen (zuurstof, dia
betes, locomotorische revalidatie, cardiale, chronische pijntherapie…), met raakvlak
ken in de geestelijke gezondheidszorg (psychosociale  revalidatie voor volwassen en 
kinderen, drugsovereenkomsten), en de ambulante sector (nOK en PSY overeenkom
sten). Het beheer van de revalidatieovereenkomsten gebeurt momenteel door het Col
lege van Geneesherendirecteurs in het rIZIV, waarin de verzekeringsinstellingen en 
het rIZIV zetelen. de verstrekkers worden in het Verzekeringscomité op de hoogte 
gebracht van de diverse werkzaamheden en kunnen dus pas in de eindfase interve
niëren.   
 
Wat betreft de overeenkomsten voor de ziekenhuizen en de geestelijke gezondheids
zorg wordt het steeds duidelijker dat er grote nood is aan meer transparantie en een 
overname via zorgprogramma’s in het beleid van de FOd Volksgezondheid. Algemene 
ziekenhuizen die zich kandidaat stellen voor een overeenkomst moeten duidelijk de 
criteria kennen en de zekerheid hebben dat de beoordeling volledig objectief en neu
traal verloopt. 
 
In 2008 is voor de algemene ziekenhuizen een eerste oefening begonnen voor de over
eenkomsten inzake de locomotorische en neurologische revalidatie. 
Bedoeling is de bevordering van een gespreid zorgaanbod door aangepaste zorg
programma’s. Samenwerking en netwerking worden gestimuleerd door formele sa
menwerkingsverbanden af te sluiten tussen de diensten fysische geneeskunde, de 
locoregionale en de specifieke centra (bijvoorbeeld voor MSpatiënten) onderling en 
met de diensten voor thuiszorg en de ouderenzorgvoorzieningen. de locoregionale en 
specifieke centra moeten patiënten kunnen hospitaliseren in Spbedden en er moet 
zorgcontinuïteit kunnen geboden worden naar de thuissituatie, naar de ouderenzorg
voorzieningen of, indien nodig, naar voorzieningen in de welzijnssector.   
Zorgnet Vlaanderen werkte in 2008 met de werkgroep revalidatie aan ontwerpnor
men voor de functie revalidatie en het zorgprogramma voor de locomotorische en 
neurologische revalidatie.

In 2009 wordt een visienota ontwikkeld, die een globaal kader schetst, met algemene 
principes.



Verloning leidinggevenden
Er is een groeiend tekort aan verpleegkundig en verzorgend 
personeel in de gezondheidssector. Ook voor leidinggevende 
functies zoals hoofdverpleegkundigen raken de vacatures 
moeilijk of niet meer ingevuld. Zorgnet Vlaanderen pleit 
voor een betere verloning van de leidinggevenden.

de functie van hoofdverpleegkundige is geëvolueerd naar een 
managementfunctie met een grote verantwoordelijkheid:
• Hoofdverpleegkundigen nemen deel aan het uitwerken van 

interne strategische visies op het zorgverleningsproces.
• Ze dragen de verantwoordelijkheid voor de goede organi

satie van de dienst: ze maken de uurroosters, evalueren en 
coachen de medewerkers.

• Ze zijn medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg 
voor de patiënt.

• Ze zijn het aanspreekpunt bij uitstek voor de patiënten en 
de medewerkers van de dienst.

• de hoofdverpleegkundige is bovendien de spil van de mul
tidisciplinaire samenwerking: inspireren, probleemoplos
send vermogen, daadwerkelijk leiding geven en vlotte com
municatie zijn noodzakelijke competenties.

dergelijke opdrachten en verantwoordelijkheden zorgen voor een 
behoorlijke druk. de baremieke remuneratie is echter niet meer in 
verhouding tot dit takenpakket. Het beperkte verschil in salaris 
met de verpleegkundigen is geen aanmoediging om over te stap
pen naar het diensthoofdschap. Zorgnet Vlaanderen organiseerde 
begin september 2008 een persconferentie, samen met FIHW en 
CBI, respectievelijk de Waalse en de Brusselse privaatchristelijke 
ziekenhuiskoepel, om het probleem aan te kaarten.

Zorgnet Vlaanderen streeft ernaar om het leidinggeven aantrek
kelijker te maken door de functie van afdelingshoofd ook finan
cieel te waarderen.
Een loonspanning van 35% lijkt billijk. Een eerste raming wijst 
uit dat een afdelingshoofd in de ziekenhuizen zo gemiddeld  
5.642 euro per jaar meer zou verdienen. In de woonzorgcen
tra krijgen veel afdelingshoofden tot op heden het barema van 
verpleegkundige verhoogd met een functietoeslag. Hier zal het 
meerverdieneffect dan ook groter uitvallen. de totale kost voor de 
opwaardering van de leidinggevenden in alle zorgsectoren wordt 
geraamd op ongeveer 50.000.000 euro per jaar.

18 ZOrGnEt VlAAndErEn

5
Werkgeverschap



19jAArVErSlAG 2008

Sociale Maribel
In december 2008 vierde de Sociale Maribel haar lustrum. Zorgnet Vlaanderen 
maakte van de gelegenheid gebruik om zijn standpunt inzake Sociale Maribel 
kenbaar te maken. Kern van de boodschap is dat dit soort alternatieve financie-
ring niet getuigt van behoorlijk bestuur.

de voorbije tien jaar heeft het Sociale Maribelsysteem voor ongeveer 12.500 bijko
mende personeelsleden gezorgd in de ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg 
en de ouderenzorg. deze mensen hebben bijgedragen tot werklastverlaging, tot be
houd of zelfs verbetering van kwaliteit. Soms zelfs zijn nieuwe initiatieven mogelijk 
geworden. Uiteraard juicht Zorgnet Vlaanderen dit toe en uiteraard blijven wij als 
koepelorganisatie verder ijveren voor voldoende personeel in de zorg.

Zorgnet Vlaanderen pleit evenwel voor een behoorlijk, algemeen gezondheids 
beleid, dat rekening houdt met de echte noden aan personeel en die ook financiert met  
reguliere middelen. Uiteraard moet deze financiering de volledige kost dragen, niet 
slechts een percentage ervan.

Alternatieve financieringsvormen zijn en blijven doekjes voor het bloeden, die de  
facto effectief kunnen zijn, maar in het algemeen niet getuigen van behoorlijk bestuur.

Het systeem van de Sociale Maribel wordt daarenboven steeds verder uitgehold door 
de overheid. Ook hier dreigen de werkgevers het slachtoffer te worden: de instelling 
heeft haar beleid en organisatie immers aangepast aan het gefinancierd/ter beschik
king gesteld personeel. Een gestage onderfinanciering door de overheid (al dan niet 
onrechtstreeks via fondsen) verplicht de werkgevers tot steeds hogere eigen bijdra
gen. de patiënten en bewoners dreigen hiervan het slachtoffer te worden.

de Sociale Maribel is een paritair georganiseerd systeem. de syndicale organisa
ties hebben niet enkel een stevige greep op het geheel, zij bepalen volledig mee het 
beleid en de aanwending van middelen. Zorgnet Vlaanderen is voorstander van 
participatie van werknemers en hun vertegenwoordigers. Maar het is uiteindelijk 
de werkgever die – na overleg – moet kunnen beslissen en hiervoor ook over de  
nodige beleidsruimte moet beschikken. Het personeelsbeleid is immers een onder
deel van het globaal instellingsbeleid waarvoor de werkgever ten aanzien van over
heid, patiënten en bewoners verantwoordelijk en aansprakelijk is.
 
Het verleden heeft zijn merites, het personeel is nodig gebleken om goede zorg te 
garanderen. Gelet op de evolutie inzake zorgbeleid noopt de toekomst evenwel tot 
bezinning over het Sociale Maribelsysteem. Zorgnet Vlaanderen zal blijven aandrin
gen op een behoorlijk, globaal zorgbeleid met bijhorend personeel, zodat “lapmid
delen” geen noodzaak zijn voor de instellingen om kwalitatief goede, betaalbare en 
toegankelijke zorg te blijven aanbieden.
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6
Arbeidsorganisatie

Arbeidsduur
Sinds 1 januari 2008 loopt in dertig ziekenhuizen het pilootproject rond arbeidsduur. Dit piloot-
project, met een belangrijke rol voor de mobiele equipes, moet uitmonden in een nieuwe CAO.

In april 2005 stelde een sociaal akkoord een nieuwe CAO in het vooruitzicht. deze CAO moest heldere 
afspraken inhouden over het op voorhand meedelen van de uurroosters, het respecteren van deze uur
roosters en de onmiddellijke vervanging van een medewerker. Zowel werkgevers als werknemers zijn 
vragende partij voor zo’n CAO.

Op initiatief van toenmalig minister rudy demotte is ter voorbereiding een pilootproject rond arbeids
duur opgestart. dertig Belgische ziekenhuizen nemen eraan deel, er is wetenschappelijke begeleiding 
vanuit de universiteiten en het verloop ervan wordt op de voet gevolgd door een sectoraal begeleidings
comité met vertegenwoordigers van de overheid, de sociale partners, de sociale inspectie en de weten
schappelijke equipe. Zorgnet Vlaanderen maakt deel uit van dat sectoraal begeleidingscomité.

Het pilootproject in de ziekenhuizen loopt sinds 1 januari 2008. In maart 2009 volgden de voorlopige we
tenschappelijke resultaten,  met definitieve conclusies tegen juni 2009. En tegen 30 juni 2009 proberen 
de sociale partners CAO’s over deze materie af te sluiten.

Zorgnet Vlaanderen organiseerde eind 2008 studiedagen over arbeidsduur in de verschillende provin
cies. de belangstelling was groot.

tijdens de studiedagen werden de doelstellingen van het pilootproject nogmaals verduidelijkt:
• het zo vroeg mogelijk bekendmaken van een voorlopig uurrooster; 
• het tijdig bekendmaken van een definitief uurrooster;
• de onmiddellijke vervanging bij bepaalde afwezigheden;
• een maximale beperking van wijzigingen aan het definitieve uurrooster.

Om deze doelstellingen te realiseren zijn aan de deelnemende ziekenhuizen nieuwe mobiele equipes 
toegekend op basis van 1 VtE per 30 bedden. deze mobiele equipes kunnen op zorgafdelingen ingezet 
worden als vervanging of bij te hoge werkdruk. In elk ziekenhuis wordt het project opgevolgd door een 
lokaal paritair begeleidingscomité.

linda lemmens gaf op de studiedagen praktijkgerichte tips voor werkbare uurroosters. Klaartje  
theunis gaf een presentatie over “Arbeidsduur, quo vadis?” en over de stand van zaken in het piloot
project. Peter roosens lichtte de arbeidsduur volgens de wettelijke regels toe. Er werden ook twee  
concrete cases voorgesteld: het psychiatrisch ziekenhuis OnzelieveVrouw uit Brugge en het algemeen 
ziekenhuis Sintlucas uit Gent.

Leden kunnen meer informatie en alle presentaties van de studiedagen over arbeidsduur in de gezond-
heidszorg en de pilootprojecten arbeidsduur in de ziekenhuizen op het login-gedeelte van de website www.
zorgnetvlaanderen.be vinden: sociaal vademecum/arbeidsduur.
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7
Financiering

Investeringen

VIPA: Vlaanderen, investeer in goede zorg

Door de vergrijzing is het aanbod van woonzorgcentra ontoereikend. De toename en het snel-
ler onderkennen van de geestelijke gezondheidsproblematiek vergt extra psychiatrische ver-
zorgingstehuizen, plaatsen voor beschut wonen en een omvangrijke capaciteitsverhoging van 
de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Ook de bouw van algemene en psychiatrische zie-
kenhuizen kampt met ernstige problemen. De budgetten zijn ruim onvoldoende en de Vlaamse 
bouwnormen zijn sterk verouderd, waardoor de bouw van moderne ziekenhuizen onmogelijk 
wordt.

Ondanks een recente inhaaloperatie met een alternatieve financieringswijze zijn de budgetten uitgeput 
en ontstaan er nieuwe wachtlijsten.
naast de al te kleine budgetten zijn de administratieve last en vooral de tijd om bouwplannen te realise
ren, onaanvaardbaar groot. Voor een voorziening kan de periode tussen de opmaak van haar zorgstrate
gisch plan en de inhuldiging van de gebouwen tot meer dan 10 jaar oplopen. die traagheid veroorzaakt 
aanzienlijke meerkosten.
tot 2006 betaalde de Vlaamse overheid de subsidie voor een bouwproject in één keer uit. 
daarna veranderde de wijze van subsidiëren: de voorzieningen moeten het totale bedrag le
nen en de overheid betaalt de kosten terug over een periode van 20 jaar, zonder evenwel zeker
heid te geven over de terugbetaling in de toekomst. Een dergelijke techniek creëert onzekerheid 
bij de voorzieningen en de banken, en is dus duurder voor zowel voorzieningen als overheid. 
Indien Vlaanderen zijn beleid niet wijzigt, zullen de meerkosten voor de bouw van woonzorgcentra en 
van ziekenhuizen afgewenteld worden op patiënt en bewoner. Er is dus dringend nood aan een ambiti
euze investeringspolitiek, gespreid over meerdere jaren, die toelaat om toekomstgericht, energiebespa
rend en milieuvriendelijk te bouwen.
 
Zorgnet Vlaanderen en de Vereniging van Openbare Verzorgingsinstellingen (VOV) organiseerden in 
december 2008 een persconferentie om de problematiek aan te kaarten. Acht Vlaamse zorginstellingen 
stelden er hun probleem voor. Alle sprekers op de persconferentie waren unaniem: de overheid komt 
haar beloften niet na en legt een veel te zware hypotheek op de zorginstellingen met een bouwdossier.

Zorgnet Vlaanderen heeft dit uitgebreide dossier overgemaakt aan de bevoegde ministers. dit dossier is 
te belangrijk om te laten liggen. de bouwplafonds moeten worden toegepast zoals het federaal besluit 
van 2007 dat oplegt. de alternatieve financieringsmethode uit 2006 moet worden afgeschaft. Bovendien 
moet er – naar analogie met wat in Wallonië is gebeurd  ook voor Vlaanderen een tienjarenplan opge
steld worden dat uitgaat van de reële noden van de sector. Investeren in zorg is immers investeren in de 
toekomst.

Bijsturing financieringsmechanismen

Studie B1-B2-B4 

In de sector van de psychiatrische ziekenhuizen vinden belangrijke evoluties plaats in de rich-
ting van een meer patiëntgerichte aanpak. Om alle ziekenhuizen gelijke kansen te geven in deze 
heroriëntatie, is een correctie in de financiering nodig.  Een studie die de KUL in opdracht van en 
in samenwerking met Zorgnet Vlaanderen maakte, brengt objectief de budgetbehoeften voor de 
psychiatrische ziekenhuizen in de onderdelen B1, B2 en B4 in kaart. 

Het onderdeel B1 in de financiering van psychiatrische ziekenhuizen financiert de algemene kosten, 
onderhoud, verwarming, administratie, was en linnen, voeding. In de sector leefde de overtuiging dat 
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dit onderdeel B1 structureel te laag gefinancierd werd, waardoor een aantal instellingen al in de proble
men was gekomen. de studie geeft hierover geen uitsluitsel, onder meer omdat een aantal kosten door 
de overheid niet aanvaard wordt. de studie geeft wel aan dat de beschikbare middelen in onderdeel B1  
niet optimaal verdeeld zijn. Er moet dus een herverdeling van de middelen uit B1 georganiseerd  
worden. 
Ook de onderdelen B2 en B4 werden door de KUl onder de loep genomen. En hier brengt de studie   
onomwonden een fundamenteel en structureel tekort van zo’n 33 miljoen euro per jaar aan het licht.
Zowel B2 als B4 slaan op personeelsfinanciering. Onderdeel B2 financiert het personeel dat de 
overheid beschouwt als het verplichte minimum dat psychiatrische ziekenhuizen in dienst moe
ten hebben. Instellingen mogen niet onder die wettelijk bepaalde grenzen gaan, anders verlie
zen ze hun erkenning. Het knelpunt is echter dat de overheid wel strikte regels bepaalt, maar 
niet voldoende middelen voorziet om ze na te leven. Het tekort in de financiering van het norm
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personeel, zoals dat heet, bedraagt 8.660.135 euro per jaar. Omgerekend is dat 1.326,13 euro per 
personeelslid, dat psychiatrische ziekenhuizen op een of andere manier zelf moeten bijpassen. 
daar komt nog eens het tekort in onderdeel B4 bovenop. B4 financiert een aantal bijzondere  personeels
statuten. Het gaat over IBF, over Sociale Maribel en t1 en t2. Ook in dit onderdeel B4 is een gigantische 
onderfinanciering blootgelegd. Voor het IBFpersoneel alleen al gaat het over 11 miljoen euro per jaar.

Samengevat: voor onderdeel B1 is de financiering vanuit de overheid slecht verdeeld. Voor onderdelen 
B2 en B4 is er een gezamenlijk tekort van 33 miljoen euro per jaar. Zorgnet Vlaanderen ijvert ervoor om 
beide dossiers aan elkaar te linken en gelijktijdig uit te voeren. dat zou verspreid over vijf jaar perfect 
kunnen. Een herverdeling zonder het aanpakken van de structurele onderfinanciering zou voor veel 
instellingen onvermijdelijk tot een rampscenario leiden.

Project Registraties: Kafka in de zorg

Er moet dringend een einde komen aan de overvloed aan verplichte registraties in de ziekenhui-
zen. Het huidige systeem is duur, inefficiënt, bureaucratisch en ondoorzichtig. Elke dag zijn er 
meer dan 800 ziekenhuismedewerkers voltijds bezig met registreren. En dat terwijl er al jaren 
een schaarste aan zorgpersoneel heerst.

dat zijn de conclusies van de Werkgroep registraties van Zorgnet Vlaanderen.  de werkgroep bestaat 
uit een twintigtal leden. Het onderzoek uit 2008 zal in de loop van 2009 leiden tot de publicatie van  een 
Charter voor een kwaliteitsvolle registratie van ziekenhuisgegevens.

dat de overheden registraties vragen van de ziekenhuizen, is geen punt voor de werkgroep. Een  
doordacht beleid heeft immers nood aan objectieve kerngegevens. Maar de jongste jaren loopt de  
registratiedrang de spuigaten uit. Alleen al voor de FOd Volksgezondheid moeten ziekenhuizen aan meer  
dan 70 registraties deelnemen. En ook de Vlaamse overheid laat zich niet onbetuigd.

Om de sluimerende onvrede over de registraties te onderbouwen, maakte de werkgroep een kosten
batenanalyse van de registratiekost van de minimale ziekenhuisgegevens (MZG). Het gaat hier over de 
registratie van klinische, verpleegkundige en psychiatrische gegevens en van spoedgevallen en MUG. 

de resultaten: maar liefst 800 ziekenhuismedewerkers in ons land zijn voltijds bezig met MZGregistra
ties. Een groot deel van dat werk komt op de schouders van verpleegkundigen terecht. Met de schaarste 
aan verpleegkundigen stelt zich de vraag of dat ethisch wel verantwoord is. 
Ook financieel is de situatie totaal scheefgetrokken. de totale kost voor de MZGregistratie bedraagt 
meer dan 54 miljoen euro per jaar. Van dat bedrag subsidieert de overheid maar 15,5 miljoen. de overige 
38,5 miljoen moeten de – sowieso al ondergefinancierde – ziekenhuizen zelf bijleggen. MZG is boven
dien maar het topje van de ijsberg. de totale kost voor alle verplichte registraties loopt veel hoger op. 
rationalisatie is dan ook noodzakelijk.

Zorgnet Vlaanderen klaagt de situatie aan, maar presenteert tegelijk een positief alternatief. Samen met 
de sector zijn in het charter een aantal fundamentele spelregels en best practices beschreven.
registratie heeft ten eerste pas zin als het doel ervan vooraf duidelijk is, zodat men achteraf kan nagaan 
of de registratie wel degelijk die gegevens oplevert die men nastreefde. Bovendien heeft een registratie 
meer kans op slagen als de sector van bij het prille begin bij het proces betrokken wordt. Een kosten 
batenanalyse moet voor elke registratie nagaan of het sop de kool wel waard is. Om één en ander  
gestructureerd te laten verlopen, is een projectmatige aanpak aangewezen.

Een opgelegde registratie mag het ziekenhuis niet extra belasten. Als er bijkomend personeel nodig is 
voor een registratie of als er andere kosten mee gepaard gaan, dan moet de overheid de ziekenhuizen 
daarvoor integraal vergoeden. dubbele registraties zijn uit den boze. dat betekent dat alle beschikbare 
gegevens door de verschillende overheden en administraties gedeeld moeten worden. Wellicht kan het 
ehealthplatform hier nuttige diensten verrichten.

In 2009 wil Zorgnet Vlaanderen een zo groot mogelijk draagvlak creëren voor het charter. Want de zie
kenhuizen willen dat er snel en ingrijpend verandering komt. de beschikbare middelen en medewer
kers zijn veel te schaars om de huidige inefficiënte manier van werken nog langer te dulden.
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Vzw’s leden
Vzw’s congregationele leden

Algemene Vergadering
Regionale Coördinatiecomités  

en Provinciale Bureaus

Raad van Bestuur

Directie en medewerkers Bureau Commissie voor Ethiek

Sectoraal Bestuurscollege
Algemene Ziekenhuizen

Sectoraal Bestuurscollege
Geestelijke Gezondheidszorg

Sectoraal Bestuurscollege
Ouderenzorg

Intersectorale Commissies:

Pastoraal

Sociale verhoudingen

Vorming

Verpleegkundige 
en Paramedische Zorg

Strategie Ouderenbeleid

Permanente sectorale 
werkgroepen

Permanente sectorale 
werkgroepen

Permanente sectorale 
werkgroepen

Tijdelijke werkgroepenTijdelijke werkgroepen Tijdelijke werkgroepen

Bijlage 1
Organisatie

Leden
Zorgnet Vlaanderen heeft verschillende soorten leden.
• de effectieve leden zijn vzw’s die één of meerdere particuliere en christelijk geïnspireerde neder

landstalige voorzieningen voor gezondheids of ouderenzorg uitbaten.
• de congregationele leden zijn kloostergemeenschappen die niet voldoen aan de voorwaarden 

voor effectief lidmaatschap, maar waarvan religieuzen actief zijn in nederlandstalige voorzienin
gen voor gezondheids of ouderenzorg.

• In het kader van een samenwerkingsverband staat Zorgnet Vlaanderen ook in voor dienstver
lening aan de ziekenhuizen en woonzorgcentra die aangesloten zijn bij MID (Medisch-sociale 
sector In Dialoog)

• Sinds de statutenwijziging van 22 april 2005 kan Zorgnet Vlaanderen ook toegetreden leden heb
ben: rechtspersonen die de missie van Zorgnet Vlaanderen niet onderschrijven maar die er wel 
respect voor opbrengen. 



Raad van Bestuur  
(samenstelling op 01/03/09)

Voorzitter: 
Guido Van Oevelen

Ondervoorzitter: 
raf de rycke

Gedelegeerd bestuurder: 
Peter degadt

Sectorvoorzitters: 
julien Van Camp
rik Ouvry 
dirk Van Hoecke

Leden: 
E. Z. Clara Bostyn 
Bernard Bruggeman 
Patrick Cokelaere 
E.H. Vicaris luk de Geest  
jan deleu 
Martine Engelen 
jozef jonckheere 
nicole Kempeneers 
Mieke Kerckhof 
johan Kips 
jules Knapen 
Vera lambert 
Gust leysen 
Frank lippens 
Filip Mallems 
Mathieu Martens 
Bart Massart 
Anton Moortgat 
richard neirynck 
jan Peeters 
rudi Pluymers 
jaak Poncelet 
Gui rusch 
Paul Schepkens 
E. Br. rené Stockman 
Felix Vanbel 
Frank Vancauwenberghe 
E. Z. Immolata Vandelannoote 
Marc Vanhauwenhuyse 
André Verlinde 
Etienne Wauters 
jan Willems
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Directiecomité: 
Peter degadt 

jef Van Holsbeke 
tarsi Windey 
daniel devos 
Kris de Koker
lieve dhaene

Stafmedewerkers:
Frederik Coussée 

Wouter decat 
Yvonne denier 

Chris Gastmans 
Saskia Mahieu 

Ann Moens 
Isabel Moens 

AnSofie neirynck 
Ingrid nolis 

johan Pauwels 
Miek Peeters 

Klaartje theunis 
Maurice tuerlinckx 

roel Van de Wygaert 
dominic Verhoeven 
debbie Verschueren 

Yves Wuyts

Medewerkers  
(situatie op 01/03/09)

Decentrale stafmedewerkers: 
Gilbert de Ghesquiere 
Moniek Van Engeland 
Frans Vandamme

Consulent: 
jules Baert

Systeembeheer en databank: 
Frank Vanmarsenille 
Wouter Vangossum 
nadine Wuyts

Logistiek medewerker: 
Geert de Wiest

Boekhouding: 
Gilberte jacquemijn 
Griet torrekens

Secretariaat: 
Gert Van Cappellen 
Evelien de leeneer 
Anita Scheers 
Chris teugels 
Marianne troch

Isabel Moens is deeltijds gedetacheerd als kabinetsmede
werker bij federaal minister van Volksgezondheid en Soci
ale Zaken laurette Onkelinx. 

daniel devos is deeltijds gedetacheerd als kabinetsmede
werker bij de Cel Algemeen Beleid van federaal vicepre
mier Steven Vanackere.

Miek Peeters is deeltijds gedetacheerd als kabinetsmede
werker bij Vlaams minister van Welzijn en Volksgezond
heid Veerle Heeren.
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Bijlage 2
Zorgnet Vlaanderen in cijfers  

(situatie op 31/12/2008)
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 Aantal centra     

Provincie openbaar commer vzw totaal Zorgnet Zorgnet Zorgnet openbaar commer vzw/niet vzw 
  cieel    /vzw /totaal  cieel Zorgnet /Zorgnet

Antwerpen 52 36 111 199 65 59% 33% 26% 18% 23% 33%

VlaamsBrabant 28 34 59 121 33 56% 27% 23% 28% 21% 27%

OostVlaanderen 66 24 95 185 68 72% 37% 36% 13% 15% 37%

WestVlaanderen 63 16 83 162 70 84% 43% 39% 10% 8% 43%

limburg 21 22 38 81 22 58% 27% 26% 27% 20% 27%

totaal 230 132 386 748 258 67% 34% 31% 18% 17% 34%

 Aantal bedden    

Provincie openbaar commer vzw totaal Zorgnet Zorgnet Zorgnet openbaar commer vzw/niet vzw 
  cieel    /vzw /totaal  cieel Zorgnet /Zorgnet

Antwerpen 6471 2163 9535 18169 6403 67% 35% 36% 12% 17% 35%

Vlaamsbrabant 2664 2360 4995 10019 3424 69% 34% 27% 24% 16% 34%

OostVlaanderen 6575 1409 8468 16452 7041 83% 43% 40% 9% 9% 43%

WestVlaanderen 5857 675 7514 14046 6667 89% 47% 42% 5% 6% 47%

limburg 2156 1109 2771 6036 1776 64% 29% 36% 18% 16% 29%

totaal 23723 7716 33283 64722 25311 76% 39% 37% 12% 12% 39%

 Aantal serviceflats     

Provincie openbaar commer vzw totaal Zorgnet Zorgnet Zorgnet openbaar commer vzw/niet vzw 
  cieel    /vzw /totaal  cieel Zorgnet /Zorgnet

Antwerpen 53 6 46 105 24 52% 23% 50% 6% 21% 23%

VlaamsBrabant 30 5 24 59 14 58% 24% 51% 8% 17% 24%

OostVlaanderen 43 22 45 110 29 64% 26% 39% 20% 15% 26%

WestVlaanderen 44 8 49 101 43 88% 43% 44% 8% 6% 43%

limburg 23 4 21 48 10 48% 21% 48% 8% 23% 21%

totaal 193 45 185 423 108 58% 26% 46% 11% 18% 26%

 Aantal woongelegenheden     

Provincie openbaar commer vzw totaal Zorgnet Zorgnet Zorgnet openbaar commer vzw/niet vzw 
  cieel    /vzw /totaal  cieel Zorgnet /Zorgnet

Antwerpen 2218 182 1496 3896 797 53% 20% 57% 5% 18% 20%

VlaamsBrabant 786 64 891 1741 430 48% 25% 45% 4% 26% 25%

OostVlaanderen 1450 587 1458 3495 793 54% 23% 41% 17% 19% 23%

WestVlaanderen 1267 368 1412 3047 1117 79% 37% 42% 12% 10% 37%

limburg 619 112 599 1330 314 52% 24% 47% 8% 21% 24%

totaal 6340 1313 5856 13509 3028 52% 22% 47% 10% 21% 22%

Woonzorgcentra

Serviceflats
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 Aantal centra     

Provincie openbaar vzw totaal Zorgnet Zorgnet Zorgnet openbaar vzw/niet vzw 
     /vzw /totaal  Zorgnet /Zorgnet

Antwerpen 6 17 23 14 82% 61% 26% 13% 61%

VlaamsBrabant 3 7 10 7 100% 70% 30% 0% 70%

OostVlaanderen 4 16 20 12 75% 60% 20% 20% 60%

WestVlaanderen 8 26 34 25 96% 74% 24% 3% 74%

limburg 10 9 19 8 89% 42% 53% 5% 42%

totaal 31 75 106 66 88% 62% 29% 8% 62%

Dagverzorgingscentra

 Aantal bedden     

Provincie openbaar vzw totaal Zorgnet Zorgnet Zorgnet openbaar vzw/niet vzw 
     /vzw /totaal  Zorgnet /Zorgnet

Antwerpen 90 244 334 199 82% 60% 27% 13% 60%

VlaamsBrabant 40 93 133 93 100% 70% 30% 0% 70%

OostVlaanderen 52 215 267 168 78% 63% 19% 18% 63%

WestVlaanderen 102 378 480 363 96% 76% 21% 3% 76%

limburg 140 113 253 98 87% 39% 55% 6% 39%

totaal 424 1043 1467 921 88% 63% 29% 8% 63%

 Aantal instellingen     

Provincie openbaar vzw totaal Zorgnet Zorgnet Zorgnet openbaar vzw/niet vzw 
     /vzw /totaal  Zorgnet /Zorgnet

Antwerpen 2 4 6 4 100% 67% 33% 0% 67%

VlaamsBrabant 0 9 9 8 89% 89% 0% 11% 89%

OostVlaanderen 0 12 12 12 100% 100% 0% 0% 100%

WestVlaanderen 0 7 7 7 100% 100% 0% 0% 100%

limburg 1 4 5 3 75% 60% 20% 20% 60%

totaal 3 36 39 34 94% 87% 8% 5% 87%

Psychiatrische ziekenhuizen

 Aantal bedden     

Provincie openbaar vzw totaal Zorgnet Zorgnet Zorgnet openbaar vzw/niet vzw 
     /vzw /totaal  Zorgnet /Zorgnet

Antwerpen 1105 1828 2933 1828 100% 62% 38% 0% 62%

VlaamsBrabant 0 1674 1674 1630 97% 97% 0% 3% 97%

OostVlaanderen 0 2489 2489 2489 100% 100% 0% 0% 100%

WestVlaanderen 0 1856 1856 1856 100% 100% 0% 0% 100%

limburg 288 966 1254 939 97% 75% 23% 2% 75%

totaal 1393 8813 10206 8742 99% 86% 14% 1% 86%

*	 vzw	(niet-Zorgnet)	in	Vl-Brabant	=	St-Alexius	te	Brussel-Elsene	 	
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 Aantal initiatieven     

Provincie openbaar vzw totaal Zorgnet Zorgnet Zorgnet vzw vzw/niet openbaar 
     /vzw /totaal /Zorgnet Zorgnet 

Antwerpen 1 6 7 5 83% 71% 71% 14% 14%

VlaamsBrabant 0 9 9 7 78% 78% 78% 22% 0%

OostVlaanderen 0 12 12 10 83% 83% 83% 17% 0%

WestVlaanderen 0 10 10 9 90% 90% 90% 10% 0%

limburg 0 6 6 6 100% 100% 100% 0% 0%

totaal 1 43 44 37 86% 84% 84% 14% 2%

Beschut Wonen

 Aantal erkende plaatsen     

Provincie openbaar vzw totaal Zorgnet Zorgnet Zorgnet vzw vzw/niet openbaar 
     /vzw /totaal /Zorgnet Zorgnet 

Antwerpen 79 442 521 394 89% 76% 76% 9% 15%

VlaamsBrabant 0 401 401 366 91% 91% 91% 9% 0%

OostVlaanderen 0 676 676 622 92% 92% 92% 8% 0%

WestVlaanderen 0 570 570 562 99% 99% 99% 1% 0%

limburg 0 472 472 472 100% 100% 100% 0% 0%

totaal 79 2561 2640 2416 94% 92% 92% 5% 3%

 Aantal fusie-cgg’s 

Provincie Zorgnet niet totaal Zorgnet vzw vzw niet 
  Zorgnet  /totaal Zorgnet Zorgnet

Antwerpen 2 3 5 40% 40% 60%

VlaamsBrabant 3 1 4 75% 75% 25%

OostVlaanderen 4 1 5 80% 80% 20%

WestVlaanderen 4 0 4 100% 100% 0%

limburg 2 1 3 67% 67% 33%

totaal 15 6 21 71% 71% 29%

Centra voor geestelijke gezondheidszorg

 Aantal vestigingen 

Provincie Zorgnet niet totaal Zorgnet vzw vzw niet 
  Zorgnet  /totaal Zorgnet Zorgnet

Antwerpen 13 8 21 62% 62% 38%

VlaamsBrabant 16 4 20 80% 80% 20%

OostVlaanderen 17 6 23 74% 74% 26%

WestVlaanderen 17 0 17 100% 100% 0%

limburg 10 3 13 77% 77% 23%

totaal 73 21 94 78% 78% 22%
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Psychiatrische verzorgingstehuizen

 Aantal instellingen     

Provincie openbaar vzw totaal Zorgnet Zorgnet Zorgnet openbaar vzw/niet vzw 
     /vzw /totaal  Zorgnet /Zorgnet

Antwerpen 2 3 5 3 100% 60% 40% 0% 60% 

VlaamsBrabant 0 3 3 3 100% 100% 0% 0% 100% 

OostVlaanderen 0 9 9 9 100% 100% 0% 0% 100% 

WestVlaanderen 0 4 4 4 100% 100% 0% 0% 100% 

limburg 1 2 3 2 100% 67% 33% 0% 67% 

totaal 3 21 24 21 100% 88% 13% 0% 88% 

 Aantal bedden     

 openbaar vzw totaal Zorgnet Zorgnet Zorgnet openb. 
     /vzw /totaal /totaal

Provincie uitdovend definitief totaal uitdovend definitief totaal uitdovend definitief totaal uitdovend definitief totaal   

Antwerpen 0 90 90 36 420 456 36 510 546 36 420 456 100% 84% 16%

VlaamsBrabant 0 0 0 56 89 145 56 89 145 56 89 145 100% 100% 0%

OostVlaanderen 0 0 0 332 444 776 332 444 776 372 462 834 107% 107% 0%

WestVlaanderen 0 0 0 66 300 366 66 300 366 66 180 246 67% 67% 0%

limburg 57 114 171 96 135 231 153 249 402 96 135 231 100% 57% 43%

totaal 57 204 261 586 1388 1974 643 1592 2235 626 1286 1912 97% 86% 12%

 Aantal instellingen     

Provincie openbaar vzw totaal Zorgnet Zorgnet Zorgnet openbaar vzw/niet vzw 
     /vzw /totaal  Zorgnet /Zorgnet

Antwerpen 2 6 8 6 100% 75% 25% 0% 75%

VlaamsBrabant 1 5 6 5 100% 83% 17% 0% 83%

OostVlaanderen 3 7 10 7 100% 70% 30% 0% 70%

WestVlaanderen 2 9 11 8 89% 73% 18% 9% 73%

limburg 1 3 4 2 67% 50% 25% 25% 50%

totaal 9 30 39 28 93% 72% 23% 5% 72%

Psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen

 Aantal bedden     

Provincie openbaar vzw totaal Zorgnet Zorgnet Zorgnet openbaar vzw/niet vzw 
     /vzw /totaal  Zorgnet /Zorgnet

Antwerpen 159 288 447 288 100% 64% 36% 0% 64%

VlaamsBrabant 50 160 210 160 100% 76% 24% 0% 76%

OostVlaanderen 156 200 356 200 100% 56% 44% 0% 56%

WestVlaanderen 70 438 508 340 78% 67% 14% 19% 67%

limburg 60 110 170 68 62% 40% 35% 25% 40%

totaal 495 1196 1691 1056 88% 62% 29% 8% 62%



 Aantal bedden     

 openbaar vzw totaal Zorgnet Zorgnet Zorgnet openb. 
     /vzw /totaal /totaal

Provincie uitdovend definitief totaal uitdovend definitief totaal uitdovend definitief totaal uitdovend definitief totaal   

Antwerpen 0 90 90 36 420 456 36 510 546 36 420 456 100% 84% 16%

VlaamsBrabant 0 0 0 56 89 145 56 89 145 56 89 145 100% 100% 0%

OostVlaanderen 0 0 0 332 444 776 332 444 776 372 462 834 107% 107% 0%

WestVlaanderen 0 0 0 66 300 366 66 300 366 66 180 246 67% 67% 0%

limburg 57 114 171 96 135 231 153 249 402 96 135 231 100% 57% 43%

totaal 57 204 261 586 1388 1974 643 1592 2235 626 1286 1912 97% 86% 12%
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 Aantal instellingen     

Provincie openbaar vzw totaal Zorgnet Zorgnet Zorgnet openbaar vzw/niet vzw 
     /vzw /totaal  Zorgnet /Zorgnet

Antwerpen 5 12 17 12 100% 71% 29% 0% 71%

VlaamsBrabant 1 7 8 7 100% 88% 13% 0% 88%

OostVlaanderen 5 9 14 9 100% 64% 36% 0% 64%

WestVlaanderen 3 12 15 12 100% 80% 20% 0% 80%

limburg 3 4 7 3 75% 43% 43% 14% 43%

totaal 17 44 61 43 98% 70% 28% 2% 70%

Acute algemene ziekenhuizen

 Aantal bedden     

Provincie openbaar vzw totaal Zorgnet Zorgnet Zorgnet openbaar vzw/niet vzw 
     /vzw /totaal  Zorgnet /Zorgnet

Antwerpen 3624 4771 8395 4771 100% 57% 43% 0% 57%

VlaamsBrabant 709 3582 4291 3582 100% 83% 17% 0% 83%

OostVlaanderen 2576 4357 6933 4357 100% 63% 37% 0% 63%

WestVlaanderen 1510 5195 6705 5195 100% 77% 23% 0% 77%

limburg 1475 1788 3263 974 54% 30% 45% 25% 30%

totaal 9894 19693 29587 18879 96% 64% 33% 3% 64%

 Aantal instellingen     

Provincie openbaar vzw totaal Zorgnet Zorgnet Zorgnet openbaar vzw/niet vzw 
     /vzw /totaal  Zorgnet /Zorgnet

Antwerpen 0 4 4 3 75% 75% 0% 25% 75%

VlaamsBrabant 0 2 2 1 50% 50% 0% 50% 50%

OostVlaanderen 1 1 2 1 100% 50% 50% 0% 50%

WestVlaanderen 2 3 5 1 33% 20% 40% 40% 20%

limburg 0 1 1 0 0% 0% 0% 100% 0%

totaal 3 11 14 6 55% 43% 21% 36% 43%

Algemene ziekenhuizen met geïsoleerde Sp- en/of G-dienst 

 Aantal bedden     

Provincie openbaar vzw totaal Zorgnet Zorgnet Zorgnet openbaar vzw/niet vzw 
     /vzw /totaal  Zorgnet /Zorgnet

Antwerpen 0 345 345 245 71% 71% 0% 29% 71%

VlaamsBrabant 0 312 312 134 43% 43% 0% 57% 43%

OostVlaanderen 63 48 111 48 100% 43% 57% 0% 43%

WestVlaanderen 78 350 428 60 17% 14% 18% 68% 14%

limburg 0 120 120 0 0% 0% 0% 100% 0%

totaal 141 1175 1316 487 41% 37% 11% 52% 37%



betaalbare, 
kwaliteitsvolle  
en toegankelijke

zorg



Zorgnet Vlaanderen vzw

Guimardstraat 1, 1040 Brussel

t. 02 511 80 08  |  F. 02 513 52 69

post@zorgnetvlaanderen.be

www.zorgnetvlaanderen.be


