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Woord vooraf
toen we in 2009 onze naamsverandering voorstelden, hamerden we op het belang van 
samenwerking. een echt zorgnetwerk opzetten was de boodschap. die filosofie droegen 
we in 2010 verder uit in onze dagelijkse werking. 

een van de hoogtepunten van 2010 was ongetwijfeld het congres gPS 2021, nieuwe navi-
gatie voor ouderenzorg. twee dagen lang dachten meer dan 750 gemotiveerde congres-
gangers samen na over hoe we de uitdagingen in de ouderenzorg kunnen aanpakken. 
onder het codewoord “artikel 107” werd in het afgelopen jaar eindelijk het transfor- 
matieproces van de geestelijke gezondheidszorg op gang getrokken. 2010 moest ook het 
jaar worden van een nieuw vijfjaarlijks akkoord voor de social profit. de politieke impasse 
besliste er echter anders over. We publiceerden enkele stevige dossiers, bijvoorbeeld over 
accreditering in de zorg, over de registratielast of over onze werkgeversprioriteiten in de 
sociale onderhandelingen.

In de eerste jaarhelft van 2010 lieten we een tevredenheidsonderzoek uitvoeren. daaruit 
bleek dat onze leden-voorzieningen globaal zeer tevreden zijn over de dienstverlening en 
de belangenverdediging van Zorgnet Vlaanderen. Het was alvast heel leerrijk een beter 
inzicht te verwerven in de sterktes en zwaktes van onze organisatie. nu gaan wij aan de 
slag om hieruit te leren en verbetering aan te brengen waar nodig. 

We vermelden hier graag de vrijwillige inzet van velen in onze bestuursorganen, commis-
sies en werkgroepen. Hun inbreng is cruciaal bij de opbouw van onze dossiers en stand-
punten. We willen hen, evenals alle medewerkers van Zorgnet Vlaanderen, hiervoor van 
harte danken.

In de volgende pagina’s wandelen we samen met u door een aantal projecten en dossiers 
die in 2010 hoog op de agenda stonden. Wie graag op de hoogte blijft van het reilen en 
zeilen van Zorgnet Vlaanderen, kan intekenen op de elektronische nieuwsbrief actua of 
eens surfen naar de zorgblog via onze homepage. U kunt er ook steeds uw mening kwijt.

Peter Degadt Guido Van Oevelen 
gedelegeerd bestuurder voorzitter
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	 1	 Ethiek	en	waarden

Ethisch advies 1�: goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit
onze samenleving, en ook de zorgverlening, ziet er steeds meer divers en kleurrijk uit. Velen zijn 
dan ook al geruime tijd bezig met de vraag naar goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit. 
Uitgebreide, langdurige en diepgaande besprekingen van dit vraagstuk hebben in 2010 de agenda 
van de commissie voor ethiek van Zorgnet Vlaanderen bepaald en mondden vervolgens uit in 
ethisch advies 15. dat advies werd goedgekeurd door de commissie voor ethiek tijdens de novem-
bervergadering, waarna de voorstellingsronde aan de respectieve bestuurscolleges kon beginnen. 
Het advies voorleggen aan de raad van bestuur was een volgende stap en werd gepland in het 
eerste kwartaal van 2011.

Het advies biedt een ethisch geïnspireerd denkkader waarbinnen diverse aspecten van etnisch- 
culturele diversiteit in de zorg worden besproken op vier niveaus: (1) organisatiebeleid, (2) 
personeelsbeleid, (3) zorgontvangers en (4) zorgaanbod. als zodanig voorziet het de krachtlijnen 
die van belang zijn bij het vinden van een ethisch gefundeerde houding ten aanzien van de veel-
heid aan interculturele processen in de dagelijkse zorgverlening en het zorgmanagement. 

traditiegetrouw werd de ontwerptekst van het ethisch advies afgetoetst met een doelgerichte  
selectie van personen op het moment dat de quasi-finale versie klaar was. omdat het thema van 
dit advies niet alleen vanuit maatschappelijk oogpunt een breed toepassingsdomein kent, maar 
ook de bredere organisatiecultuur van de zorgvoorzieningen betreft (i.p.v. een gespecialiseerd  
klinisch-ethisch thema) werd geopteerd voor een brede variatie in de selectie van personen. We 
houden eraan onze waardering uit te spreken voor de wijze waarop meer dan 70 deelnemers zich 
voor dit reflectieproces hebben ingezet.

Zorgnet Vlaanderen hoopt met dit advies bij te dragen tot verdere reflectie over vragen inzake 
etnisch-culturele diversiteit in de zorg. Bij reflectie alléén moet het uiteraard niet blijven. antwoor-
den op zulke vragen moeten uiteindelijk hun vertaling vinden in herkenbare en werkbare vormen 
van een integraal intercultureel beleid. 

Ethisch Advies 15 is beschikbaar op www.zorgnetvlaanderen.be (rubriek: publicaties).



Waardegericht ondernemen in de zorg
onze leden uiten de laatste jaren steeds meer de behoefte aan structurele organisatie-ethische 
begeleiding van de zorgvoorzieningen als ondernemingen met een eigen achtergrond en identiteit. 
Het project ‘Waardegericht ondernemen in de zorg’ wil hieraan bijzondere aandacht schenken. 
de centrale onderzoeksvraag luidt: “Wat betekent maatschappelijk verantwoord waardegericht 
ondernemen in de zorg en hoe kunnen we het bevorderen?” 

Het is een meerjarenproject waarvan in 2009 en 2010 het eerste luik werd uitgevoerd, met name 
een uitgebreid onderzoek van de beschikbare literatuur en wetenschappelijke studies. Vervolgens 
werden die theoretische bevindingen afgetoetst in het vak ‘gezondheidsethiek’ van de opleiding 
‘Master in Management en Beleid van de gezondheidszorg’ aan de K.U.leuven. de theoretische 
grondslagen vormen alvast de onontbeerlijke basis voor het vervolg van het project. In 2011 staat 
een uitgebreid empirisch onderzoek op de agenda. 

Studiedag ‘Zorg aan zet’
op 22 september organiseerden Zorgnet Vlaanderen, het Centrum voor Biomedische ethiek en 
recht van de K.U.leuven en stimul een studiedag. de talrijke opkomst van ruim 650 deelnemers 
getuigde van een bijzondere interesse bij het publiek.

de studiedag kwam er naar aanleiding van de publicatie van het boek Zorg aan zet: ethisch om-
gaan met ouderen van linus Vanlaere en Chris gastmans. Het boek en de studiedag behandelden 
de blijvende nood aan ethische bezinning over de zorg voor ouderen. 
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	 2	 Zorgorganisatie

Accreditering
Patiënten willen dat zorgvoorzieningen bewijzen dat ze al het mogelijke doen om een 
optimale prijs/kwaliteit te garanderen. Om aan die vraag te beantwoorden pleit Zorgnet  
Vlaanderen voor de invoer van een internationaal erkend accreditatiesysteem waarbij een 
onafhankelijke instantie zorgvoorzieningen komt doorlichten.  

In februari 2010 publiceerden we het dossier Accreditering – Kwaliteit kenbaar maken in de zorg. 
Accreditering als garantie voor een optimale prijs-kwaliteitverhouding van Vlaamse zorg in een  
Europese context. Hiermee wil Zorgnet Vlaanderen accreditatie in de zorg actief ondersteunen en 
stimuleren. Bij accreditatie geeft een onafhankelijke instantie na een grondige doorlichting een 
geschreven garantie dat een product, een proces of een dienst voldoet aan specifieke eisen. daar-
bij wordt in de zorg rekening gehouden met de patiënttevredenheid, de resultaten (outcome), de 
medewerkerstevredenheid en de maatschappelijke meerwaarde. 

op 17 december 2010 organiseerde Zorgnet Vlaanderen samen met ICUro een studiedag ‘Zieken-
huisaccreditering: de Vlaamse wegen naar een europees doel (optimale prijs/kwaliteit)’ waarvoor 
maar liefst 214 geïnteresseerden kwamen opdagen. 

Download het cahier op www.zorgnetvlaanderen.be (rubriek: publicaties).

Revalidatie en chronische zorg
Op vandaag zijn de revalidatieactiviteiten in het Belgische zorglandschap zeer versnip-
perd en weinig gecoördineerd. Zorgnet Vlaanderen pleit er sterk voor om de revalidatie-
activiteiten in de ziekenhuizen te ordenen in aangepaste zorgprogramma’s.

een aantal factoren liggen mee aan de basis van de toenemende complexiteit en versnippering in 
de revalidatie: de toenemende vergrijzing, de complexere revalidatienoden, een snellere trans-
fer van patiënten, betere overlevingskansen, nieuwe behandelmogelijkheden, de verschillende 
intensiteit van revalidatie, de brede waaier aan doelgroepen en de initiatieven die de overheid 
opzet voor specifieke subdoelgroepen (zoals comapatiënten, patiënten met MS of Huntington).
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Zorgnet Vlaanderen pleit voor meer ordening en erkenning van de revalidatieactiviteiten en 
–structuren. In 2010 werkten we aan voorstellen voor normen voor een functie revalidatie ener-
zijds en  de (specifieke) zorgprogramma‘s musculoskeletale en neurologische revalidatie ander-
zijds. Binnen de zorgprogramma’s worden verschillende doelgroepen onderscheiden die elk een 
eigen revalidatieaanpak vergen. In dit voorstel kunnen de ziekenhuizen ervoor opteren om één of 
meerdere doelgroepen te behandelen in de functie revalidatie en een (specifiek) zorgprogramma. 
In 2011 worden deze voorstellen gepresenteerd en besproken in de betrokken beleidsstructuren.

Registraties
Op vraag van de verschillende overheden registreren de zorgvoorzieningen heel wat  
administratieve gegevens, financiële informatie of personeelsgegevens. Daarnaast wordt 
er uiteraard ook nog heel wat verpleegkundige en medische informatie geregistreerd. Die 
omvangrijke gegevensinzameling is echter heel tijdsrovend, niet in het minst voor het zorg-
personeel. Daar probeerde Zorgnet Vlaanderen de voorbije jaren wat aan te doen.

In maart 2010 presenteerden we een constructief alternatief voor de talloze registraties: het  
Charter voor een kwaliteitsvolle registratie van gegevens uit de zorgsector. tegelijkertijd zette Zorg-
net Vlaanderen een tijdelijke blog op voor registrerend personeel. daar kon het terecht om ideeën 
uit te wisselen met registrerende collega’s, en zo mogelijk ook onderling interpretatieproblemen 
uit te klaren. 

toch konden bepaalde problemen niet onmiddellijk worden opgelost. om inzicht te krijgen in 
een van de struikelblokken organiseerde Zorgnet Vlaanderen eind 2010 een mini-enquête bij 30 
respondenten over de MZg-registratie 2008. daaruit bleek onder meer dat 43% van de deelnemers 
er niet tijdig in slaagde de registratie aan de Fod Volksgezondheid te bezorgen en gemiddeld 30 
pogingen moest doen om de MZg-registratie via PortaHealth naar de Fod Volksgezondheid door 
te sturen. dergelijke resultaten volgden ook uit een latere interne studie van de Fod Volksgezond-
heid, wat hen ertoe aanzette beterschap te beloven voor de toekomst.

de nakende komst van de ICd-10, de internationale statistische classificatie van ziekten en met 
gezondheid verband houdende problemen, brengt ook de nodige onduidelijkheden met zich mee. 
Het spreekt voor zich dat de introductie van deze nieuwe registratie heel wat aanpassingen van de 
sector zal vergen. Zorgnet Vlaanderen houdt hierover ook in 2011 de vingers aan de pols.

Download het charter op www.zorgnetvlaanderen.be (rubriek: publicaties).
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	 3	 Zorg	en	samenleving

Congres GPS 2021 
op 25 en 26 november blies de Zuiderkroon in antwerpen verzamelen voor ruim 750 enthousiaste 
congresgangers. 

Het congres ‘gPS 2021 - nieuwe navigatie voor ouderenzorg’ was opgebouwd rond ze-
ven ‘bakens’ of strategische keuzepunten: duurzaam bestuur en zorgondernemerschap, 
innovatiegerichtheid, een creatief en competentiegericht Hr-beleid, een doordacht en  
efficiënt financieel beleid, herwaardering van het zorgproces, brede zorg in een open samen-
leving en empowerment van de gebruiker. In het gPS 2021-werkboek Nieuwe navigatie voor  
ouderenzorg wordt elk van die thema’s gesitueerd en uitgewerkt. naast beschouwingen biedt het 
werkboek ook de nodige tools en tips and tricks voor voor bestuurders, directies en beleidsverant-
woordelijken. 

op het congres reflecteerden een aantal keynotesprekers voort op de zeven bakens, afgewisseld 
met opmerkingen en feedback vanuit de reflectiekamer, waar een ‘raad van wijzen’ het congres 
kritisch volgde. ook het publiek werd actief betrokken bij het debat, onder meer via sms-voting. 
een politiek luik sloot het congres af. Zorgnet Vlaanderen presenteerde er zijn aanbevelingen voor 
het beleid en riep minister Vandeurzen op om werk te maken van een toekomstgericht masterplan 
voor de ouderenzorg. In zijn toespraak loofde de minister de dynamiek van de sector en stelde 
hij voor het masterplan gezamenlijk uit te schrijven. een uitdaging die Zorgnet Vlaanderen graag 
opneemt…

aan het beleid en de sector nu om alle geopperde ideeën om te zetten in de praktijk en concrete 
projecten. daarvoor mikt Zorgnet Vlaanderen op een meerjarennatraject dat van start gaat in 2011. 
de inbreng van de ouderenzorgvoorzieningen en hun (zorg)partners is daarbij onontbeerlijk.

Bestel het GPS-werkboek op www.acco.be/uitgeverij.

Flexibiliteit in de geestelijke gezondheidszorg 
In 2010 raakte de transformatie van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in een stroom-
versnelling. De interministeriële conferentie gezondheidszorg van 2� april zorgde voor een 
politiek akkoord over de manier waarop voorzieningoverschrijdende GGZ-zorgprogramma’s 
voor leeftijdsdoelgroepen (zoals voorzien in artikel 11 en artikel 10� van de ziekenhuiswet) 
stapsgewijs uitgevoerd zullen worden.
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de uitvoering van art. 107 van de federale ziekenhuiswet werd mogelijk nadat op interministerieel 
niveau een consensus werd bereikt over de functionele beschrijving van het te ontwikkelen zorg-
programma en de oproepen tot kandidaatstelling voor een proefopstelling. de consensus werd 
toegelicht in een ‘gids 107’ en een reeks informatie- en instructievergaderingen. de sturing en  
opvolging kwamen formeel in handen van de taskforce GGZ, een interministeriële groep van  
kabinetsmedewerkers en leidende ambtenaren van de federale overheidsdienst en het rIZIV. de 
ggZ-voorzieningen kregen tijdens een interministeriële informatiedag inlichtingen over de finali-
teit en het stappenplan voor de uitvoering van de projecten.

geïnteresseerden kregen tot 1 juli 2010 de tijd om hun interesse in een promotorschap voor 
een proefopstelling art. 107 kenbaar te maken. tegen uiterlijk 31 oktober 2010 dienden de ggZ- 
voorzieningen aan een stevig tempo hun kandidaatstelling om te zetten in een volledig uitgewerkt 
dossier. op basis van de jurering door de taskforce GGZ werd in de interministeriële conferentie 
van 20 december beslist om aan 24 projecten in min of meerdere mate een startvergunning toe te 
kennen om hun project verder operationeel uit te werken. 

Zorgnet Vlaanderen nam in dit dossier het initiatief om de krachten te bundelen met alle 
koepelorganisaties uit de ggZ. Zo stelde Zorgnet Vlaanderen zich kandidaat voor een  
europees project, samen met de Waalse zusterorganisatie (FIH) en de federale overheidsdienst 
Volksgezondheid. Het project moet de expertise over de nieuwe zorginhouden en -vormen uit de 
ons omringende landen beschikbaar maken. daarnaast zette Zorgnet Vlaanderen zijn staf actief in 
voor advies en coaching van ggZ-voorzieningen bij de hervorming.

Beschut wonen
ook de initiatieven beschut wonen en de psychiatrische verzorgingstehuizen (PVt) gingen in 2010 
op zoek naar meer flexibiliteit. Beide stuurgroepen werkten aan voorstellen voor de aanpassing 
van hun respectieve erkenningsnormen.

Hoe kunnen we bijvoorbeeld mensen ondersteunen die zelfstandig in de maatschappij wonen 
– en dus niet ‘beschut wonen’ – maar toch nood hebben aan langdurige ondersteuning? de stuur-
groep beschut wonen verkende de mogelijkheden van de nederlandse F-aCt-methodiek tijdens de 
studiedag van 31 mei 2010.

Voor de PVt zochten we naar meer intensieve woonvormen voor personen met persisterend  
storend gedrag en medium-risk forensische problematiek. de focus werd eveneens gericht op de 
diverse mogelijkheden voor minder intensieve woonvormen in de vorm van meer kleinschalige 
groepswoningen (zoals woonzorgzones).

2010 was ook het jaar van het 20-jarige jubileum van de officiële oprichting van de initiatieven  
beschut wonen. Zorgnet Vlaanderen organiseerde hiervoor samen met de Federatie Beschut  
Wonen op 2 december een ludieke en afwisselende feestviering met 260 bewoners en begeleiders.
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CGG streven naar duidelijke profilering
De centra voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) formuleer-
den in hun geactualiseerde profileringstekst van 2010 duidelijk 
waarvoor ze in het zorglandschap wensen te staan. De tekst 
biedt een transparante en eenduidige basis om constructief in 
dialoog te treden met de andere GGZ-actoren en samen zorgpro-
gramma’s te ontwikkelen in hun werkgebied.

de Cgg hebben bijvoorbeeld een bijzondere rol te spelen in de integra-
le jeugdhulp. de specifieke bezorgdheden (de operationalisering van 
de toegangspoort, de diagnostische component, de betrokkenheid bij 
het protocol kindermishandeling en de maatschappelijke rol) werden 
besproken op de verschillende overlegtafels integrale jeugdhulp. 

ook voor de forensische werking van de Cgg werd in 2010 cruciaal 
werk geleverd op heel wat deeldomeinen: de Cgg-zorg in de gevange-
nissen, het zorgtraject voor geïnterneerden, de eigenheid en ethische 
kantjes bij de ‘gedwongen’ behandeling van seksueel delinquenten, 
het ontwerpdecreet hulp- en dienstverlening aan gedetineerden, en-
zovoort. 

daarnaast ging Zorgnet Vlaanderen, samen met de andere werkge-
verskoepel van de Cgg, het debat aan met de Vlaamse overheid over 
de patiëntenbijdrage en de samenwerking met zelfstandigen. dat 
overleg moet resulteren in een (tweede) uitvoeringsbesluit van het 
decreet over de ggZ.

Download de profileringstekst op www.zorgnetvlaanderen.be (rubriek 
publicaties).
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	 4 HR-beleid

Werkgeversstandpunt sociaal akkoord
Na het uitwerken van de maatregelen van het attractiviteitsplan voor de verpleegkunde 
van de minister van Sociale Zaken, moest 2010 het jaar worden van een nieuw sociaal meer-
jarenakkoord voor de sector. In maart stelde Zorgnet Vlaanderen zijn prioriteitenbundel 
als werkgeversorganisatie voor, genaamd Ruimte	 voor	 personeel, met eigen accenten en 
verzuchtingen, los van de syndicale eisen. 

de prioriteiten van Zorgnet Vlaanderen kwamen tot stand in overleg met de leden en na be-
vragingen bij voorzieningen uit de verschillende sectoren. de sectorale en intersectorale partners, 
net als de politieke tenoren, kregen de prioriteitenbundel voorgelegd om zo het draagvlak te ver-
groten. Uiteraard werden de onderwerpen ook verdedigd bij de ministers van Sociale Zaken en van 
Werk. tegelijkertijd organiseerde Zorgnet Vlaanderen een ‘ronde van Vlaanderen’ om alle leden 
op de hoogte te houden en hun betrokkenheid te vergroten. 

naar het voorbeeld van Zorgnet Vlaanderen beslisten ook andere werkgeversorganisaties 
een prioriteitenbundel uit te geven. Uit de verschillende dossiers kwamen een aantal gemeen-
schappelijke punten naar voren die onder het voorzitterschap van Zorgnet Vlaanderen werden 
uitgewerkt in een gemeenschappelijk patronaal eisencahier. dat werd vervolgens voorgesteld aan 
de betrokken ministers.

Het uitblijven van een nieuwe volwaardige regering gooide echter roet in het eten. een regering 
in lopende zaken kan zich immers niet engageren voor meerjarenbudgetten. gelet op de beperkte 
budgettaire armslag en het feit dat er slechts een akkoord voor één jaar kon worden afgesloten, 
achtte de minister van Sociale Zaken het opportuun om slechts enkele thema’s te kiezen die op 
consensus konden rekenen (en haar eigen voorkeur genoten). Helaas hoorde een betere verloning 
van leidinggevenden hier niet bij, hoe sterk de werkgevers dat ook bepleitten. 

Zorgnet Vlaanderen heeft zich uiteindelijk toch geëngageerd om het minisociaal akkoord te  
ondertekenen, hoewel er nog steeds onenigheid met de vakbond bestaat over het dossier van de 
startleeftijden. de koepel toonde hiermee zijn goodwill om tot een hernieuwde sociale dialoog te 
komen.

Download de brochure Ruimte voor personeel op www.zorgnetvlaanderen.be 
(rubriek: publicaties).
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Functiedifferentiatie: voorstellen tot actualisatie van de zorgorganisatie
De schaarste aan verpleegkundigen neemt in een steeds vergrijzende samenleving almaar 
toe. Om het beroep aantrekkelijker te maken breekt Zorgnet Vlaanderen een lans voor meer 
functiedifferentiatie. Concrete voorstellen werden uitgewerkt in een nieuwe brochure.

Functiedifferentiatie is een noodzakelijk instrument om de beschikbare mensen naargelang hun 
niveau van kennis, competentie, ervaring, persoonlijke ambities en verwachtingen een aangepaste 
beroepsuitoefening te geven. Zo worden verpleegkundigen op basis van hun competenties op de 
juiste plaats en met de juiste opdrachten ingezet.

In de brochure wordt nagegaan hoe kwaliteits- en efficiëntiewinst kan worden gerealiseerd in de 
zorgverlening via functiedifferentiatie en taakuitzuivering, in combinatie met het herdenken van 
de werkorganisatie. dit plan van functiedifferentiatie is concreet bruikbaar voor het Hr-beleid in 
de voorzieningen. de overheid kan het voorstel inzetten voor de regelgeving over de normen voor 
erkenning en financiering enerzijds en voor het loon- en arbeidsvoorwaardenbeleid anderzijds. de 
brochure analyseert ook de relatie tussen functiedifferentiatie en de functieclassificatie die IF-IC 
uitwerkte.

Zorgnet Vlaanderen roept alle partners uit het onderwijs- en werkveld op om op basis van deze 
voorstellen het debat aan te gaan en werk te maken van de implementatie. 

Download de brochure over functiedifferentiatie op www.zorgnetvlaanderen.be 
(rubriek: publicaties).
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	 5	 Financiering

Mara-analyse voor woonzorgcentra
Op 1� december presenteerden Zorgnet Vlaanderen, Partezis en Dexia de resultaten van 
hun vierde MARA-analyse. Dit studiemoment klokte af op 1�1 deelnemers. 

de 179 voorzieningen die meewerkten aan de analyse kregen een individuele positionering van 
hun financiële resultaten ten opzichte van de geaggregeerde cijfers. Zo kunnen ze zich bench-
marken ten opzichte van een omvangrijk staal Vlaamse vzw-voorzieningen. de resultaten die deze 
objectieve studie levert, geven ook een dieper inzicht aan beleidsmakers. Zowel op voorzienings-
niveau als op macroniveau legt de studie aandachtspunten bloot. Voor het tweede jaar op rij is de 
rIZIV- instellingsfinanciering belangrijker dan de opbrengsten uit de dagprijs. Verder bedraagt de 
niet-gesubsidieerde loonkost 20,3 euro per verblijfsdag, ongeveer 45% van de dagprijs.

Zorgnet Vlaanderen hoopt dat de steekproef in de toekomst uitgebreid zal worden naar de voor-
zieningen aangesloten bij de andere koepels ouderenzorg (zoals ook bij de ziekenhuizen het geval 
is). de eerste stappen in de goede richting zijn alvast gezet. 

Download de MARA-brochure op www.zorgnetvlaanderen.be (rubriek: publicaties).

MAHA-analyse voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen
Naar jaarlijkse gewoonte maakte Dexia in het najaar van 2010 (op 2� september) de Maha-
analyse voor de sector van de algemene en de psychiatrische ziekenhuizen bekend. 

Voor het eerst bevatte de analyse de resultaten van alle algemene ziekenhuizen. Maar ook voor de 
sector van de psychiatrische ziekenhuizen werd een representatief staal van de instellingen bereikt. 
de studie geeft dan ook een betrouwbaar beeld van de financiële toestand in beide sectoren.

ondanks de moeilijke economische en financiële toestand van het land weten de ziekenhuizen hun 
positie te stabiliseren. dat is het resultaat van een voorzichtig beleid en volgehouden inspanningen 
om op een zo rationeel mogelijke wijze om te gaan met de beschikbare middelen. anderzijds wordt 
ook vastgesteld dat de infrastructuur steeds verder veroudert en nieuwe investeringen vaak uitblij-
ven. de nog voorzichtige trend van de laatste jaren tot het hernemen van investeringen kan echter op 
korte termijn voor een omslag in de financiële resultaten zorgen: meer afbetalingen, meer financiële 
lasten, hogere afschrijvingen. de evolutie voor de volgende jaren is dan ook onzeker afwachten ge-
blazen.
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VIPA
Op 1� juli 2010 verscheen een besluit van de Vlaamse regering met de nieuwe criteria voor 
de vaststelling van de bouwplafonds. Het VIPA neemt die criteria in aanmerking voor de 
subsidiëring van investeringen in de ziekenhuizen. Zorgnet Vlaanderen kaartte daarbij 
een aantal problemen aan.

Het besluit van 16 juli 2010 is geïnspireerd op het MB van 11 mei dat de bouwplafonds bepaalt 
met de bedragen die in het budget van financiële middelen (BFM) worden aanvaard. de plafonds 
van het VIPa liggen echter aanzienlijk lager dan die van de federale overheid. dat is een Vlaamse 
discriminatie van de ziekenhuizen ten opzichte van de andere gemeenschappen en gewesten waar 
de federale bouwplafonds wel worden gebruikt. Zorgnet Vlaanderen organiseerde in juni 2010 een 
informatievergadering waarop het VIPa de nieuwe regels kwam toelichten.

de publicatie van het besluit van de Vlaamse regering blijft blijft evenwel een eerste belangrijke 
stap in het herlanceren van de investeringen in de sector. een tweede belangrijke stap was de plan-
ning van de Vlaamse investeringskalender, in functie van het miljard dat de Vlaamse overheid 
beschikbaar heeft voor de periode 2010-2014. Zorgnet Vlaanderen drong herhaaldelijk aan op een 
snelle bekendmaking zodat de ziekenhuizen inzicht kregen in de uitvoering van hun projecten 
en oplopende kosten konden vermijden. op 23 december kon Zorgnet een vergadering beleggen 
waarop de kalender aan de betrokken ziekenhuizen werd meegedeeld. 

nu de investeringskalender gekend is, kunnen de ziekenhuizen hun planning opmaken. Sommige 
ziekenhuizen kunnen en wensen sneller te starten dan de kalender toelaat of zelfs zonder dat ze in 
de kalender tot 2014 zijn opgenomen. In het Vlaams Parlement werd een initiatief genomen zodat 
de ziekenhuizen die dat wensen, hun bouwwerken sneller kunnen starten via prefinanciering. 
deze formule biedt voor de ziekenhuizen echter geen enkele garantie dat ze in aanmerking zullen 
komen voor subsidiëring, noch is er enige zekerheid over wanneer eventueel subsidies worden 
toegekend.

In 2010 werden ook de formules rond de toepassing van publiek-private samenwerkingsverbanden 
(PPS) in de ouderenzorg en ziekenhuizen verder uitgewerkt. de juridische problemen in de beslui-
ten die PPS niet toelieten werden weggewerkt en specifieke regels uitgewerkt.
 
de subsidiëring van de roerende investeringen in de ziekenhuizen stelde in 2010 een specifiek 
probleem, waar de Vlaamse overheid niet uitraakte. Ze interpreteert de regels die door de federale 
overheid werden uitgewerkt in het MB van 11 mei 2007 zeer strikt. op initiatief van Zorgnet Vlaan-
deren overlegden het VIPa en de Fod Volksgezondheid hierover, wat medio 2010 leidde tot een 
oplossing en een ruimere interpretatie. eind 2010 werd dit echter in de praktijk tegengesproken, 
en de discussie herbegon van voor af aan.
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	 6	 Algemeen	beleid

Politiek beleid

Memorandum

Op zondag 1� juni 2010 trokken we met zijn allen naar de stembus. Naar goede gewoonte 
bracht Zorgnet Vlaanderen hiervoor een memorandum uit met zijn belangrijkste bekommer-
nissen en verwachtingen voor de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de  
algemene ziekenhuizen. 

deze keer draaide het memorandum, met de veelzeggende titel Roeien met strakke riemen, om 
verantwoord omgaan met het overheidsbudget. als goede huisvaders, zeg maar. 

In de eerste plaats vroeg Zorgnet Vlaanderen aandacht voor een verantwoorde aanwending van 
de middelen, voor goede zorg aan de best mogelijke prijs. dat er de komende jaren flink bespaard 
moet worden, is duidelijk. We moeten dus keuzes durven te maken. terughoudendheid, realiteits-
zin en bescheidenheid moeten sleutelwoorden worden bij het formuleren van verlangens die  
beslag leggen op bestaande of bijkomende budgetten. 

om de budgettaire beperkingen te dragen dienen ook in de gezondheidszorg efficiëntiewinsten  
gerealiseerd te worden. Willen we meer efficiëntie, dan moeten de zorgvoorzieningen ook drin-
gend meer ruimte krijgen voor sociaal ondernemerschap. Maar efficiëntie mag geen afbreuk doen 
aan de kwaliteit van zorg. de komende jaren moet ook in meer zorg geïnvesteerd worden en dienen 
we het verpleegkundig beroep aantrekkelijker te maken. nog heel wat werk aan de winkel dus.

Download het memorandum op www.zorgnetvlaanderen.be (rubriek: publicaties).

Regeringsonderhandelingen

Politiek stond de tweede jaarhelft van 2010 onafgebroken in het teken van de regeringsonder-
handelingen en de staatshervorming, waarbij ook tal van voorstellen voor een nieuwe bevoegdheids-
verdeling in de gezondheidszorg circuleerden. Zorgnet Vlaanderen volgde de ontwikkelingen zo 
goed mogelijk. Uitgangspunt bleef het voorstel dat Zorgnet Vlaanderen in 2009 uitwerkte in de  
brochure Solidaire gezondheidszorg, en die we in de zomer van 2010 heruitgaven in een geactuali-
seerde versie. de kern van ons voorstel is dat de solidariteit onder de Belgische burgers behouden 
blijft, maar dat de gemeenschappen de hefbomen in handen krijgen om een eigen gezondheids-
beleid te voeren.

Download de brochure Solidaire gezondheidszorg op www.zorgnetvlaanderen.be (rubriek publicaties)



Samenwerking tussen voorzieningen
Zorgnet Vlaanderen organiseerde twee identieke studiedagen in Elewijt en Gent over 
samenwerkingsverbanden tussen voorzieningen (fiscaal, sociaalrechtelijk, aansprakelijk-
heid). In totaal kwamen 1�4 geïnteresseerden hun oor te luisteren leggen.

In 2009 deed Zorgnet Vlaanderen een bevraging bij zijn leden over de samenwerkingsverbanden 
die ze aangaan en welke problemen ze daarbij ervaren. We stelden vast dat de meeste vormen van 
samenwerking tussen zorgvoorzieningen heel wat juridische vragen oproepen over onder meer de 
fiscale gevolgen op het vlak van BtW, de sociaalrechtelijke gevolgen door de tewerkstelling van de 
betrokken personeelsleden en de bestuurdersaansprakelijkheid van de betrokken rechtspersonen.

In het voorjaar van 2010 gaf Zorgnet Vlaanderen aan het advocatenkantoor eubelius de  
opdracht een oplossing uit te werken met aandacht voor de fiscale en de sociaalrechtelijke  
aspecten en de aansprakelijkheidsdimensie. als voorbereiding op zijn taak kreeg eubelius 
een viertal (model)scenario’s van samenwerking voorgeschoteld waaronder de meeste samen-
werkingsvormen in onze sector gebundeld kunnen worden. Voor elk scenario werkte eubelius 
een model uit dat voor elk van de dimensies aangeeft hoe de samenwerking concreet best wordt 
opgezet. daarnaast kreeg eubelius een aantal concrete en levensechte cases voorgelegd die  het 
binnen de krijtlijnen van de uitgewerkte scenario’s opgelost heeft. Het resultaat van deze opdracht 
werd gepresenteerd in twee drukbezochte studiedagen.

Opleiding overheidsopdrachten
toen duidelijk werd dat ook private zorginstellingen onderhevig zouden zijn aan de nieuwe wet 
over overheidsopdrachten, nam Zorgnet Vlaanderen verschillende opleidingsinitiatieven.
Samen met eBP organiseerden we achtereenvolgens en in verschillende sessies in Vlaanderen 
een studiedag ‘de theorie’ en een studiedag ‘de praktijk’. Begin 2011 volgde de studiedag ‘nà de  
gunning: de uitvoering van het contract’. 

Specifiek over de materie van samenaankoop organiseerden we, samen met eBP en het advocaten-
kantoor eubelius, sessies over de wettelijke en praktische omkadering van samenaankoop.

Akkoord social profit met SABAM over muziek op de werkvloer
Zorgnet Vlaanderen en UNISOC onderhandelden in 2010 verder met SABAM en SIMIM over 
het spelen van muziek op de werkvloer in de zorgvoorzieningen. Op 1� februari werd een 
akkoord bereikt.

In 2009 benaderden SaBaM en SIMIM de leden van Zorgnet Vlaanderen met de vraag om een 
licentieovereenkomst (genaamd ‘UnISono’, de geïntegreerde inning van auteursrechten en nabu-
rige rechten binnen bedrijven) te ondertekenen. die was gebaseerd op het akkoord dat ze hadden 
afgesloten met het Verbond van Belgische ondernemingen (VBo). Voor het afspelen van muziek 20
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op de werkvloer moesten de voorzieningen een tarief betalen, berekend op basis van het aantal 
voltijdsequivalente werknemers (Vte).

Zorgnet Vlaanderen meende dat die regeling niet zomaar van toepassing kon zijn op de verzorgings-
instellingen. Vooreerst is het duidelijk dat een contract tussen twee partijen niet bindend is voor 
derden. Zorgnet Vlaanderen zag zijn leden dus niet onderworpen aan het akkoord tussen SaBaM 
en het VBo.

ook inhoudelijk was er een probleem. op basis van Cassatierechtspraak over het begrip ‘familie-
kring’ waren wij van oordeel dat een heffing van auteursrechten op alle Vte’s in de verzorgings-
instellingen juridisch niet gefundeerd was. omdat het om zorg gaat, is de band tussen de zorg-
personeelsleden per definitie immers intiem. Wie bezig is met delicate zaken als het leven en lijden 
van mensen en de zorg voor kwetsbare patiënten en bewoners, werkt in een zodanig nauw team-
verband dat er, ons inziens, voldaan is aan het criterium “in familiekring”.

SaBaM en SIMIM hebben deze interpretatie aanvaard en gingen akkoord met ons voorstel het 
zorgpersoneel uit te sluiten als berekeningsbasis voor het tarief (op basis van het aantal Vte’s).
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	 7	 Tevredenheidsonderzoek

Eind 200� besliste de raad van bestuur van Zorgnet Vlaanderen om een tevredenheids-
onderzoek te laten uitvoeren. Daarmee gaven de leden hun mening te kennen over onze 
dienstverlening en werking. Bovendien kregen we zo ook een beter inzicht in de impact van 
verschillende factoren op de algemene klanttevredenheid. 

In In het voorjaar van 2010 deed Bing research – een onderzoeksbureau gespecialiseerd in klant-
onderzoek – een telefonische bevraging bij een representatieve steekproef van de leden. In totaal 
namen 233 personen (directieleden en stafmedewerkers) deel aan de enquête. de resultaten wer-
den voorgesteld op de algemene vergadering op 24 juni 2010.

89% van de leden gaf aan tevreden tot zeer tevreden te zijn (score 7 of hoger), slechts 4% uitte 
ongenoegen tijdens de meting. Voor maar liefst 40% van de respondenten was de dienstverlening 
tijdens het jaar voorafgaand aan de bevraging verbeterd. Slechts 3% ervoer de service als verslech-
terd. 94% van de leden liet weten dat ze Zorgnet Vlaanderen aan andere voorzieningen zouden 
aanbevelen.

na de presentatie van de algemene resultaten van dit onderzoek werden de commentaren per  
sector en per pijler van dienstverlening meer in detail geanalyseerd en besproken in de bestuurs-
colleges. de werkpunten werden opgelijst en mogelijke acties in een eerste fase afgetoetst. In de 
loop van 2011 worden die verder uitgewerkt.

Download de resultaten op www.zorgnetvlaanderen.be (rubriek publicaties).
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