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Woord vooraf

Begin 2009 werd het Verbond der Verzorgingsinstellingen omgedoopt tot Zorgnet 
Vlaanderen. de naamswijziging betekende niet dat we het roer volledig wilden  
omgooien. onze basiswaarden blijven immers dezelfde: streven naar kwaliteits-
volle zorg, die betaalbaar en toegankelijk is voor iedereen. 

We wilden enkel nog een stapje verdergaan: in samenwerking en overleg met de 
voorzieningen, overheden en partnerorganisaties streven naar een echt Zorgnet-
werk. We waren dan ook erg verheugd met de grote opkomst in de Warande van  
leden, politici en bevriende organisaties die samen met ons de naamsverandering 
en de nieuwe aanpak wilden vieren. enkele maanden later verzamelden honder-
den personeelsleden van onze voorzieningen in de gentse topsporthal op een 
sportieve en culturele namiddag voor het goede doel. op het einde konden we  
een cheque van 7.000 euro overhandigen aan Kim gevaert, ambassadrice van  
SoS Kinderdorpen. Het was een hartverwarmend moment van verbondenheid.

2009 was een bijzonder jaar. niet alleen veranderde onze naam, we lanceerden ook 
een nieuwe publieke website en het magazine Zorgwijzer. actuele informatie wordt 
nu sneller uitgewisseld en bovendien kregen de leden-voorzieningen zo een forum 
waarop ze bijzondere initiatieven in de kijker kunnen zetten. de vele interviews, 
reportages en praktijkverhalen tonen hoe inspirerend, innovatief en gemotiveerd 
onze sectoren zijn.

Samen met u blikken we in dit jaarverslag graag even terug op een aantal projec-
ten, standpunten en publicaties. Zonder uw inzet en steun was het niet gelukt. We 
willen dan ook de vele leden bedanken die zich inzetten in de verschillende raden, 
commissies, colleges, stuur- en werkgroepen. daarbij verdienen ook de stafleden 
en medewerkers een dikke pluim voor hun inzet. 

de uitdagingen van de gezondheidszorg komen in kruissnelheid op ons af. Samen 
staan we sterk om hierop een antwoord te formuleren. We danken u alvast voor het 
hernieuwde vertrouwen dat u ons in december 2009 schonk bij de verkiezingen 
voor de nieuwe raad van bestuur. ook de komende vier jaar willen we ons voor de 
volle honderd procent inzetten voor een kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaal-
bare zorg.

Peter Degadt Guido Van Oevelen 
gedelegeerd bestuurder voorzitter

�



Zorgnet Vlaanderen4

 

Enkele belangrijke momenten, 
projecten en dossiers
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1
Ethiek en waarden

Medische beslissingen omtrent het levenseinde  
van ernstig zieke pasgeborenen
Ethiek op het gebied van de gezondheidszorg kwam de voorbije decennia steeds meer  
onder de aandacht. Zowel individuele hulpverleners als publieke en politieke actoren  
bogen zich over meerdere gevoelige onderwerpen. Ethische vragen over het begin en het 
einde van het menselijk leven leverden daarbij niet zelden stof voor reflectie. In �009 nam 
de intersectorale Commissie voor Ethiek van Zorgnet Vlaanderen het specifieke thema  
‘medische beslissingen omtrent het levenseinde van ernstig zieke pasgeborenen’ onder  
de loep. Het studiewerk resulteerde in Ethisch Advies 14.

de geboorte van een kind is meestal een blijde gebeurtenis. Soms komen er echter kinderen ter 
wereld die zo ernstig ziek of gehandicapt zijn, of die zo vroeg geboren worden, dat ze zullen overlij-
den als niet snel levensverlengende medische behandelingen worden opgestart. de neonatologie 
ontwikkelt zich dermate dat de ethische problematiek rond de zorg voor ernstig zieke pasgebore-
nen zich steeds scherper stelt. 

de Belgische euthanasiewet uit 2002 maakt opzettelijk levensbeëindigend handelen op verzoek 
mogelijk onder bepaalde voorwaarden. In haar toepassing beperkt de wet zich tot wilsbekwame 
meerderjarige personen. Het groningenprotocol in nederland opende de discussie naar levens-
beëindigend handelen bij ernstig zieke pasgeborenen. 

In haar reflectie ging de Commissie voor ethiek na welke waarden in de hulpverlening moeten 
worden nagestreefd om tot meer menswaardigheid te komen. daarbij ging ze uit van de perso-
nalistische traditie, die gebaseerd is op een christelijk geïnspireerde visie op de mens in al zijn  
dimensies. de waardigheid van de menselijke persoon is de basis van alle andere waarden (respect 
voor het menselijk leven, respect voor autonomie, kwaliteit van leven, sociale rechtvaardigheid). 
de Commissie voor ethiek boog zich vanuit dit perspectief over twee essentiële vragen: 
1) Is het ethisch verantwoord om levensverlengende medische behandelingen niet te starten of 

te staken bij zwaar zieke pasgeboren kinderen?
2) Is het ethisch verantwoord om in sommige gevallen over te gaan tot actieve levensbeëindi-

ging?

advies 14 gaat in detail in op die vragen. de raad van bestuur van Zorgnet Vlaanderen hechtte op 
26 november 2009 zijn goedkeuring aan dit advies. Volgens de Commissie voor ethiek is het niet 
starten of staken van levensverlengende medische behandelingen bij ernstig zieke pasgeborenen 
ethisch aanvaardbaar, en zelfs een morele plicht, als in redelijkheid kan worden aangenomen dat 
het starten of doorgaan met behandelen medisch zinloos is. actieve levensbeëindiging van ernstig 
zieke pasgeborenen is daarentegen ethisch onaanvaardbaar. Het belangrijkste uitgangspunt daar-
bij is dat we de andere de dood niet mogen opleggen, ook al achten we dit voor hem het beste.

de Commissie voor ethiek pleit voor meer onderzoek naar palliatieve zorg bij ernstig zieke pasge-
borenen en voor meer opleiding ter zake. ook moet de levenskwaliteit van kinderen met een han-
dicap verder worden onderzocht, net als de factoren die deze kwaliteit beïnvloeden. oog hebben 
voor de mens achter de patiënt, aandacht hebben voor vragen, angsten en bekommernissen van 
de ouders en opperste zorgvuldigheid aan de dag leggen in het kiezen voor gepaste zorgvormen 
moeten vermijden dat we terechtkomen in een situatie waar actieve levensbeëindiging het enige 
zou zijn dat we in zulke situaties nog kunnen bieden.

ethisch advies 14 is beschikbaar op www.zorgnetvlaanderen.be (rubriek: publicaties).
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Goede zorg bij culturele diversiteit
In �009 ging de Commissie voor Ethiek van start met de voorbereiding van een ethisch  
advies over multiculturaliteit in de zorg. Verscheidene experts uit de zorgpraktijk  
kwamen aan het woord en droegen zo de eerste stenen aan van een nieuw advies over een 
maatschappelijk relevant thema. Dit advies staat in �010 centraal op de agenda van de  
commissie. Alvast een voorproefje. 

op relatief korte tijd is Vlaanderen geëvolueerd naar een multiculturele en multireligieuze samen-
leving. enerzijds is dat een positief gegeven. een veelkleurige samenleving biedt veel troeven en 
kan zeer verrijkend zijn. als mens worden we dagelijks uitgenodigd om te gaan met de rijkdom van 
verschil, om de andere echt te ontmoeten. dat vraagt van ons dat we een beweging maken naar het 
andere, naar wat ons onbekend lijkt. Het vraagt dat we ons bewustzijn verruimen, dat we verbeel-
ding en creativiteit ruimte geven en dat we plaats proberen te geven aan wat onszelf en anderen 
aangaat, verontrust, ontroert en inspireert.

anderzijds verloopt dit veelkleurige samenleven niet zonder moeilijkheden. Vaak zijn er wrij-
vingen, conflicten en meningsverschillen die gerelateerd zijn aan de culturele diversiteit binnen 
de samenleving. Ze veroorzaken niet zelden een stevig maatschappelijk debat waarin een goede  
oplossing ver weg lijkt. Kortom, de dynamiek van een veelkleurige samenleving is soms erg  
turbulent.

die maatschappelijke trend weerspiegelt zich ook in de zorgvoorzieningen. ook zij worden op hun 
manier uitgedaagd om intercultureel te werken. en ook hier gebeurt dat ergens in het continuüm 
tussen ‘zeer inspirerend’ en ‘bijzonder moeilijk’. de uitdagingen zijn veelvuldig en complex. Meer 
dan ooit is er nood aan interculturele dialoog, aan het kunnen vatten en begrijpen van de feitelijke 
interculturele processen en aan het vinden van een gepaste houding om hiermee om te gaan. 

Het advies van de Commissie voor ethiek van Zorgnet Vlaanderen behandelt de vraag hoe een 
ethisch verantwoorde omgang met culturele diversiteit in de zorg mogelijk kan worden gemaakt.

Waardegericht ondernemen in de zorg
Begin �009 publiceerde Zorgnet Vlaanderen met het cahier ‘Zorg te koop?’ zijn standpunt 
over commercialisering in de zorg. Als vervolgtraject hierop ging in �009 het ethisch pro-
ject ‘Waardegericht ondernemen’ van start. Centraal staat de volgende vraag: wat betekent 
waardegericht ondernemen in de zorg en hoe kunnen we dat bevorderen?

Het project loopt over meerdere jaren en besteedt primair aandacht aan de organisatie-ethische 
keuzes die op het niveau van management en directie van zorgvoorzieningen worden genomen. 
de organisatie-ethische aandacht vindt zijn oorsprong in de bekommernis de ‘ziel’ van de gezond-
heidszorg te bewaren en managementbeslissingen te toetsen aan waarden zoals toegankelijkheid, 
rechtvaardigheid en solidariteit. Het project wil handvatten aanreiken aan de zorgvoorzieningen 
om hun specifieke eigenheid en identiteit op bedrijfseconomisch vlak vorm te geven op een ethisch 
gedragen manier. 

Studiedag ‘Zorg omtrent het levenseinde’
op vijf februari 2009 organiseerde Zorgnet Vlaanderen de studiedag ‘Zorg omtrent het levens-
einde’ in aula Pieter de Somer in leuven. dat het debat rond het levenseinde een brandend  
actueel thema is en blijft, bevestigde de enorme opkomst van liefst 580 geïnteresseerden. Uit-
gediepte thema’s waren de betrokkenheid van verpleegkundigen bij zorgprocessen omtrent het  
levenseinde enerzijds en het ethisch instellingsbeleid omtrent het levenseinde anderzijds.
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Zorgorganisatie

Ouderenzorg

Regionale werking ouderenzorg 

1 januari �009 was het officiële startpunt voor de vernieuwde regionale werking van  
Zorgnet Vlaanderen. Het doel is de regionale beleidsniveaus meer te ondersteunen, een 
betere dienstverlening te bieden, en vooral de samenwerking tussen de voorzieningen te 
stimuleren.

de regionale werking focust in eerst instantie op de ouderenzorg, omdat er in deze sector het  
meest nood is aan lokale en regionale ondersteuning. drie regionale medewerkers (gilbert de 
ghesquière, Walter Sablon en Frans Vandamme) detecteren de problemen op het veld, antwoor-
den op individuele vragen, zijn aanwezig zijn op de bijeenkomsten van de coördinatiecomités  
en stimuleren de netwerking. Zij vormen de verbinding met de staf en directie van Zorgnet  
Vlaanderen.

om het hoofd te bieden aan uitdagingen als de stijgende zorgvraag, de commercialisering, de  
regionale afstemming en de europese context, is het hoog tijd om met de leden-voorzieningen de 
krachten te bundelen en de samenwerking op de verschillende niveaus een nieuw elan te geven. 
Via onder meer een extra ondersteuning van de regionale beleidsniveaus (coördinatiecomités, pro-
vinciale bureaus) wil Zorgnet Vlaanderen lokale samenwerkingsinitiatieven stimuleren, met aan-
dacht voor een kritische analyse van schaalgrootte en –voordelen. de informatie-uitwisseling tussen  
Zorgnet Vlaanderen en de voorzieningen wordt geoptimaliseerd. de nauwere samenwerking bevor-
dert netwerking en versterkt de identiteit van Zorgnet Vlaanderen als ledenorganisatie.

Bestuurdersdialogen ouderenzorg 

De vergrijzing en de nood aan meer samenwerking stelt de ouderenzorg voor enorme uit-
dagingen. Hoe gaan onze leden-voorzieningen hiermee om en welk antwoord kunnen we 
formuleren op de uitdagingen? Zorgnet Vlaanderen ging hierover in het najaar van �009 in 
debat met de bestuurders van de voorzieningen. De bestuurdersdialogen, 14 in totaal over 
heel Vlaanderen, telden bijna �00 deelnemers.

Het is een bewuste keuze van Zorgnet Vlaanderen om de band met de bestuurders van de leden-
voorzieningen te versterken. Voorzitter guido Van oevelen, gedelegeerd bestuurder Peter degadt 
en de staf ouderenzorg trokken met hun strategisch plan voor de ouderenzorg de boer op. Ze traden 
in dialoog met de bestuurders om samen te reflecteren, elkaar te inspireren en nieuwe dynamische 
vormen van samenwerking te ontwikkelen. de uitdagingen zijn immers enorm: de aankomende 
vergrijzing en verzilvering, de toenemende behoefte aan vraaggerichte en meer continue zorg, de 
toenemende vermarkting binnen de sector, het vinden van voldoende (kwaliteitsvol) personeel, 
het streven naar kwaliteit en externe verantwoording…. 

Het is hoog tijd om de handen in elkaar te slaan en strategische bakens voor de toekomst uit te zet-
ten. Zorgnet Vlaanderen kon van de bestuurders zelf horen hoe zij tegen de toekomst aankijken en 
wat ze verwachten van onze organisatie. daarnaast gaven de gedelegeerd bestuurder en de voor-
zitter duidelijke toelichting bij een aantal externe factoren die van belang zijn voor de organisatie 
van de ouderenzorg. 

gelijkaardige opmerkingen klonken bij meerdere bestuurders: nood aan een positieve beeldvor-
ming van de vzw-sector, behoefte aan flexibiliteit, vraag naar meer ruimte voor initiatief… oplos-
singen liggen in meer samenwerking, in zorgcontinuïteit en in dynamische organisaties. de toene-
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mende regulering van de overheid en de opmars van de commerciële initiatieven blijven daarbij 
wel een permanente bezorgdheid van vele bestuurders.

Van Vlaams Zilver naar GPS 2021

Eind �00� bracht Zorgnet Vlaanderen een tachtigtal leidinggevenden uit de ouderenzorg 
samen met ca. veertig externe deskundigen voor een creatieve denkoefening over de toe-
komst van de sector. In �009 werkte de werkgroep Vlaams Zilver de geselecteerde ideeën 
verder uit.

de creatieve input van de brainstormsessie werd door de werkgroep nauwkeurig bestudeerd, ver-
geleken met al beschikbare informatie en afgetoetst met de inzichten van het Sectoraal Bestuurs-
college ouderenzorg. ook de stem van de bestuurders werd gehoord via de bestuurdersdialogen. 
daarnaast was ook de inbreng van de ouderen zelf van onschatbaar belang. 

Vlaams Zilver werd inmiddels omgedoopt tot gPS 2021 – nieuwe navigatie voor de ouderenzorg. de 
staf ouderenzorg koos uit de ideeënpoel zeven werkgebieden die kort werden voorgesteld in een 
teaserbrochure voor de voorzieningen:
1. governance en duurzaam ondernemerschap (‘de beste stuurlui gaan van wal’)
2. empowerment van de gebruiker (‘… en welke sla had u gewenst?’)
3. Focus op innovatie (‘de beste weg van a naar c’)
4. de competenties van de medewerkers (‘gelooft u in de kracht van uw mensen?’)
5. Zorg betaalbaar houden met een goed doordacht financieel beleid (‘kiezen voor trabant of 

rolls-royce?’)
6. Het zorgproces herwaarderen (‘maar de core is de care’)
7. Brede zorg in een open samenleving (‘sloop de muren’)

de zeven bakens vormen de leidraad voor het gPS 2021-congres van Zorgnet Vlaanderen dat plaats-
vindt op 25 en 26 november in de Zuiderkroon in antwerpen. Voor promotie van het congres en de 
interactieve uitwisseling van nieuws werd ook een speciale website gecreëerd: www.gps2021.be. 
al wie wil meewerken aan de inhoudelijke invulling van het congres, kan hier zijn ideeën kwijt.

Zorgvernieuwing via Protocol 3

Het protocol �-akkoord baant de weg voor innovatieve projecten. In juli �009 deed het RIZIV 
een oproep voor projectvoorstellen die de autonomie van ouderen beogen, mantelzorgers 
ondersteunen en nieuwe sociale banden creëren. De interesse van de voorzieningen van 
Zorgnet Vlaanderen bleek enorm groot.

om zich klaar te stomen voor de uitdagingen van de toekomst, werkte de federale overheid met 
de gemeenschappen en de gewesten een coherent ouderenbeleid uit. In het protocol 3-akkoord, 
dat over een periode van vijf jaar (2005-2010) loopt, werd dat beleid geformaliseerd. daarbij werd 
rekening gehouden met de behoefte van de ouderen, kwaliteitsverbetering van verzorging en de 
budgettaire beperkingen. Van het voorziene budget gaat 80% naar een betere financiering van de 
zwaar zorgbehoevenden in de woonzorgcentra en 20% naar zorgvernieuwing.

de zorgvernieuwing stelt de ontwikkeling van nieuwe zorgvormen voor kwetsbare ouderen in hun 
thuissituatie voorop. Het rIZIV deed hiertoe een oproep in de zomer van 2009 naar de woonzorg-
centra, de thuisverplegingsdiensten en hun partners. de meest relevante initiatieven kunnen re-
kenen op een projectsubsidie tot eind 2015.

de interesse van de voorzieningen van Zorgnet Vlaanderen was erg groot. dat bleek uit de vele 
bijeenkomsten over innovatie, de regelmatige contacten tussen de staf van Zorgnet Vlaanderen en 
geïnteresseerde leden-voorzieningen, en het druk gevolgde begeleidingstraject dat Zorgnet Vlaan-
deren opzette voor de leden en hun partners. Vele voorzieningen stuurden hun project op naar het 
rIZIV. 
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In totaal werden in 2009 een 92-tal Vlaamse dossiers voor beoordeling voorgelegd aan een jury 
bestaande uit federale en Vlaamse administraties en kabinetten, mutualiteiten en andere actoren. 
die selecteerde in februari 2010 voor Vlaanderen 48 projecten die in maart 2010 van start zullen 
gaan. 26 van deze weerhouden initiatieven zijn afkomstig van leden van Zorgnet Vlaanderen.

Zorgnet Vlaanderen kijkt alvast uit naar de nieuwe projecten en de lancering van de tweede  
oproep voor zorginnovatieprojecten in 2010.

Infosessies woonzorgdecreet

op 13 maart 2009 bekrachtigde de Vlaamse regering het nieuwe woonzorgdecreet. dat voorziet 
in een versoepeling van het zorgaanbod in functie van de zorgvraag van de gebruiker. aan de 
totstandkoming van het woonzorgdecreet gingen heel wat jaren voorbereiding en overleg vooraf, 
bemoeilijkt door meerdere wissels van de bevoegde minister. Het was voor de sector dan ook een 
opluchting dat het decreet eindelijk werd goedgekeurd. Hoewel niet alle elementen eenduidig  
positief worden beoordeeld, zijn de verwachtingen naar een geïntegreerde aanpak van de  
ouderen- en thuiszorg hooggespannen.

Zorgnet Vlaanderen organiseerde in april en mei 2009 infosessies om zijn leden grondig te infor-
meren over de context en de totstandkoming van het woonzorgdecreet, de inhoud van het decreet 
en de voorliggende uitvoeringsbesluiten. In totaal participeerden 202 deelnemers. 

 
Geestelijke gezondheidszorg

Zorgvernieuwing

De voorzieningen uit de geestelijke gezondheidszorg zijn toe aan een grondige transfor-
matie. Nieuwe zorgvormen die beter aansluiten bij de behoeften van de patiënt en die de 
zorgcontinuïteit versterken zijn hierbij een must. In �009 werd een raamkader voor zorg-
vernieuwing voor volwassenen uitgetekend. Ook de verschillende bevoegde overheden 
werden gemobiliseerd.

de geestelijke gezondheidszorg (ggZ) staat voor de opdracht de historische hulpverleningscapaci-
teit (tot vandaag benoemd in bedden en plaatsen) te vertalen in zorgfuncties en zorgprogramma’s 
volgens de noden van een leeftijdsgebonden doelgroep. In 2008 werd die transformatie voorbe-
reid door de publicatie van een KB dat artikel 107 van de ziekenhuiswet uitvoert. door een over-
eenkomst met de federale overheidsdienst Volksgezondheid kan een psychiatrisch ziekenhuis 
sindsdien zijn middelen behouden terwijl het gedeeltelijk andere zorginhouden en zorgvormen 
organiseert.

Zorgnet Vlaanderen deed in 2008 inspiratie op via studiereizen naar Birmingham en leiden, voor-
al over het zorgaanbod voor de doelgroep volwassenen. die nieuwe inzichten werden in 2009 af-
getoetst aan de Belgische context, waarna een raamkader voor zorgvernieuwing voor de doelgroep 
volwassen werd uitgetekend. 

Zorgnet Vlaanderen bracht in een 20-tal overlegmomenten zijn leden op de hoogte. ook met de 
artsenvertegenwoordigers werd beraadslaagd. de verschillende overheden (rIZIV, Fod Volksge-
zondheid, Vlaamse agentschappen, kabinetten, parlementsleden) kregen eveneens de nodige in-
formatie. op aangeven van Zorgnet Vlaanderen brachten heel wat ggZ-beleidsverantwoordelijken 
(twee ministers, leidende ambtenaren van de Fod Volksgezondheid en het rIZIV…) in november 
2009 een studiebezoek aan Birmingham. Zonder overdrijven kunnen we stellen dat dit een histo-
risch moment was.

tijdens de Interministeriële Conferenties Volksgezondheid van 28 september en 14 december 2009 
werden concrete interministeriële samenwerkingsafspraken vastgelegd. Met medewerking van 



11jaarVerSlag 2009

Zorgnet Vlaanderen bracht de nationale raad voor Ziekenhuisvoorzieningen (nrZV) in 2009 een 
advies uit over de versoepeling van de erkenningsnormen van de psychiatrische ziekenhuizen die 
participeren aan de uitvoering van dat artikel. Zo kunnen de gemeenschappen hun erkennings-
bevoegdheid opnemen wanneer een psychiatrisch ziekenhuis tijdelijk bedden buiten gebruik stelt 
binnen de uitvoering van artikel 107. op rIZIV-niveau bewerkstelligde Zorgnet Vlaanderen een 
behoud van de medische honoraria voor de tijdelijk buiten gebruik gestelde ziekenhuisbedden.

de federale minister van Sociale Zaken verleende ook aan de psychiatrische afdelingen van de 
algemene ziekenhuizen (PaaZ) de mogelijkheid om flexibel om te springen met hun budget in het 
kader van artikel 107. ook Zorgnet Vlaanderen had dit al bepleit. 

Doelgroep volwassenen
om voor de leeftijdsgebonden doelgroep volwassenen alle vereiste zorgmodules te kunnen voor-
zien, moeten ook andere types van ggZ-voorzieningen voor volwassenen flexibiliteit verkrijgen. 
de stuurgroepen psychiatrische verzorgingstehuizen (PVt) en beschut wonen formuleerden voor-
stellen om de respectievelijke erkenningsnormen aan te passen. Zo kunnen ook die voorzieningen 
meer zorg op maat bieden. de minister van sociale zaken en de Fod Volksgezondheid kregen die 
aanbevelingen intussen doorgespeeld. Voor de rIZIV-revalidatiecentra werd een analoge denk-
oefening gestart over hun opdracht binnen de nieuwe zorgprogramma’s.

Zorgnet Vlaanderen vroeg aan de Vlaamse minister van Volksgezondheid om de centra geestelijke 
gezondheidszorg(Cgg) in staat te stellen een herkenbaar deel binnen de ggZ-transformatie mee 
te realiseren. denk maar aan meer ruimte om vanuit de Vlaamse gespecialiseerde ggZ de eerste-
lijnszorg te ondersteunen, aan de inspanningen voor de uitbreiding van de basishulpverlening 
voor de doelgroepen ouderen en kinderen/jongeren, en aan de verkenning van nieuwe (mobiele, 
aanklampende en ondersteunende) methodieken in een transsectoraal zorggebeuren.

Doelgroep kinderen en jongeren
de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 28 september 2009 besliste om een gene-
rieke beschrijving op te stellen van het voorzieningenoverschrijdende zorgprogramma voor de 
doelgroep kinderen en jongeren. Zorgnet Vlaanderen neemt het voortouw in de opmaak van die 
beschrijving.

Doelgroep verstandelijke handicap
Zorgnet Vlaanderen participeerde ook actief aan het overleg met het Vlaams Welzijnsverbond, de 
overlegplatforms, en de Vlaamse en federale overheden over de uitbouw van een zorgtraject voor 
de groep volwassen met een dubbeldiagnose psychiatrische stoornis en verstandelijke handicap. 
dat werd ook door Zorgnet Vlaanderen actief mee gedefinieerd.

Studiedagen geestelijke gezondheidszorg

•	 de periodieke strategische tweedaagse van de Cgg-sector in september 2009 kaderde in de  
nakende zorgvernieuwing in de ggZ. de nieuwe flexibiliseringsmogelijkheden (art. 107) voor 
de psychiatrische ziekenhuizen hebben onmiddellijke effecten op direct betrokken partner-
organisaties. ook de Cgg moeten zich bijgevolg beraden over hun nieuwe positie in een ver-
anderend zorgveld. 

•	 Zorgnet Vlaanderen organiseerde samen met zijn zusterorganisatie Fdgg een paar gerichte  
vormings- en uitwisselingsmomenten voor veldwerkers in de ambulante geestelijke gezond-
heidszorg:
–	 al meer dan 10 jaar dragen de organisaties samen de workshopdagen kindermishande-

ling en daderhulp. dit jaar waren de thema’s: de behandeling van minderjarige daders 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en traumabehandeling bij jonge slachtoffers van 
kindermishandeling. Bijna 200 Cgg-medewerkers kwamen hiervoor samen.

–	 Het Cgg-ontwikkelproject van een nieuwe methodiek op drie domeinen (outreach in 
de gevangenissen, de ouderenzorgsector en de bijzondere jeugdbijstand) resulteerde in 
een gevarieerde slotdag outreach met een 100-tal aanwezigen.
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HR-beleid

Zorg voor de Zorgende – tienpuntenplan voor een toekomstig  
manpowerbeleid in de zorg
Hoe zorgen we ervoor dat er ook in de toekomst voldoende en voldoende goed opgeleid 
personeel zal zijn om aan de stijgende en veranderende zorgnoden tegemoet te komen?  
Nu al heerst schaarste aan verpleegkundigen en verzorgenden. Zorgnet Vlaanderen formu-
leerde een aantal concrete voorstellen in het cahier ‘Zorg voor de Zorgende’ die ervoor moe-
ten zorgen dat we in de toekomst de veranderende zorgnoden kunnen opvangen.

de vergrijzing is inmiddels een wijdverspreid aandachtspunt binnen de gezondheidszorg. niet  
alleen neemt de vraag naar zorg exponentieel toe, ook de zorgvraag wordt steeds complexer.  
aanbodgerichte zorg evolueert meer en meer naar vraaggestuurde zorg. teamwerking en overleg 
met patiënt of cliënt worden alsmaar belangrijker. tegelijk worden we op vandaag geconfronteerd 
met een schaarste aan verpleegkundigen en verzorgenden. Vacatures blijven openstaan, diensten 
zijn onderbemand, er is een tekort aan leidinggevenden…

Zorg voor de zorgenden is een opdracht voor velen. de afgelopen decennia werden immers al tal 
van maatregelen genomen, maar de meeste boden vooral oplossingen op korte termijn. een brede 
en diepgaande benadering met een meerjarenperspectief gedragen door het werkveld, de betrok-
ken beroepsgroepen en de overheden, bleef vooralsnog uit. Zorgnet Vlaanderen trad daarom in 
overleg met universiteiten, beroepsfederaties van verpleegkundigen en verzorgenden, en de over-
heden. Iedereen was het erover eens: het is dringend tijd voor actie. 

Het verpleegkundig beroep moet aantrekkelijker worden gemaakt: de verpleegkundige van de 
toekomst is een hoogopgeleide expert die respect afdwingt, carrièreperspectieven heeft en een 
loon dat spoort met zijn kunde en kennis. Zorgnet Vlaanderen stelde een publicatie ‘Zorg voor de  
Zorgende’ op met een reeks voorstellen en standpunten op tien actiedomeinen:
1. de werkorganisatie: focus op de kernopdracht
2. eenduidige beroepsprofielen met functiedifferentiatie
3. een transparant en extern gevalideerd opleidings- en bijscholingsaanbod
4. Valorisatie van leidinggevenden
5. Promotie van het beroep
6. Beheersing van de zorgvraag en zorg in partnerschap
7. Bijsturing van de randvoorwaarden
8. arbeidsmobiliteit en arbeidsmigratie
9. Versterking van de interactie tussen praktijk, opleiding en onderzoek
10. Monitoring van de tewerkstelling van verpleegkundigen en verzorgenden

Met dit  cahier wil Zorgnet Vlaanderen zijn concrete bijdrage leveren aan een constructief debat 
tussen werkgeversorganisaties, vakbonden, beroepsgroepen en bevoegde overheden. de voorstel-
len kunnen een leidraad zijn bij het maken van keuzes in de zorg en de besteding van beschikbare 
mensen en middelen.

de publicatie ‘Zorg voor de Zorgende – tienpuntenplan voor een toekomstig manpowerbeleid in 
de zorg’ is beschikbaar op www.zorgnetvlaanderen.be (rubriek: publicaties). ook in het magazine 
Zorgwijzer kwam de thematiek uitgebreid aan bod. Zorgwijzer 4 van mei 2009 was volledig gewijd 
aan verpleegkunde en aan de diverse initiatieven die worden genomen om het beroep aantrek-
kelijker te maken. Het nummer werd ruim verspreid naar onderwijsinstellingen, voorzieningen en 
pas afgestudeerden.
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Arbeidsduur: pilootprojecten
De problematiek rond arbeidsduur zorgt al meerdere jaren voor beroering. In �00� liep in 
een dertigtal ziekenhuizen een pilootproject dat voor een doorbraak in het dossier moest 
zorgen. De bekendmaking van de resultaten volgde in �009.

Het opzet van het pilootproject was drieledig: het tijdig bekend maken van het uurrooster, onmid-
dellijke vervanging voorzien bij bepaalde afwezigheden en wijzigingen aan het definitieve uur-
rooster zo veel mogelijk beperken. om die drie doelstellingen te realiseren kregen de deelnemen-
de ziekenhuizen bijkomende jobs gefinancierd op basis van 1 Vte per 30 bedden om de mobiele 
equipe te versterken. de universiteiten zorgden voor wetenschappelijke begeleiding. een sectoraal 
begeleidingscomité – waarvan ook Zorgnet Vlaanderen deel uitmaakte – volgde het verloop van 
het project.

In maart 2009 stelde de wetenschappelijke equipe de voorlopige resultaten voor. de definitieve 
resultaten werden bekendgemaakt in juni 2009, met als voornaamste conclusies:
•	 een goede communicatie en wisselwerking tussen directie en diensthoofden  

is van essentieel belang.
•	 de inzet van de mobiele equipe is geen garantie noch voldoende voorwaarde,  

maar wel noodzakelijk voor een goed roosterbeleid.
•	 langer op voorhand communiceren van uurroosters kan een einde maken  

aan de bestaande wisselcultuur.
•	 Bekendmaking van uurroosters gebeurt vaak in verschillende fasen,  

met een voorlopig rooster en een definitief rooster.
•	 de werking van de mobiele equipe wordt in de verschillende instellingen  

op uiteenlopende manieren georganiseerd.

Omzendbrief arbeidsduur

de sociale partners hebben naar aanleiding van de pilootprojecten intensief onderhandeld over 
mogelijke collectieve (arbeids)overeenkomsten over de werking van een mobiele equipe, de be-
kendmaking en de naleving van uurroosters, en enkele andere heikele dossiers inzake arbeidsduur. 
die onderhandelingen boekten uiteindelijk geen concreet resultaat, alhoewel Zorgnet Vlaanderen 
en de vakbond lBC over veel punten gezamenlijke oplossingen gevonden hadden.

de werkgeversorganisaties hadden in juli 2009 nog verscheidene contactmomenten met het  
kabinet van Sociale Zaken, om te pogen het geheel van het dossier in goede banen te leiden. na 
een zomerse stilte vaardigde de minister van Sociale Zaken een omzendbrief uit ter attentie van 
de private ziekenhuizen. Hierin legde zij een aantal vereisten op inzake mobiele equipe, bekend-
making en naleving van uurroosters, waarvan sommige volgens Zorgnet Vlaanderen onuitvoerbaar 
en dus onaanvaardbaar zijn. een veertigtal ziekenhuizen van Zorgnet Vlaanderen eiste daarop bij 
de raad van State een vernietiging van deze omzendbrief.

Zorgnet Vlaanderen14
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Investeren in infrastructuur van  
woonzorgcentra
De vraag naar zorg en naar een aangepaste woonzorgom-
geving zal in de nabije toekomst fors toenemen. Vele voor-
zieningen hebben dan ook bouwplannen. De investeringen 
die hiermee gepaard gaan, zijn niet min. De keuze voor een 
juiste financieringsformule is dan ook cruciaal. Zorgnet 
Vlaanderen organiseerde over dit thema een studiedag en 
bundelde de lezingen in een brochure.

In 2010 zal Vlaanderen 80.000 tachtigplussers meer tellen. 
Vele woonzorgcentra overwegen dan ook bouw- of uitbreidings-
plannen. Maar een bouwdossier volgen van begin tot einde vergt 
veel energie en gaat meestal gepaard met talrijke vragen en  
obstakels. Bouwprojecten in de ouderenzorg kunnen immers op 
verschillende manieren worden gefinancierd, gaande van meer 
publieke tot zuiver private financieringsbronnen. en dat heeft 
bovendien ook ethische implicaties.

reden genoeg dus voor Zorgnet Vlaanderen om op 9 juni 2009 
samen met KBC een studiedag te organiseren voor de leden. 
liefst 283 geïnteresseerden schreven zich hiervoor in. daarnaast 
stelde Zorgnet Vlaanderen ook een brochure op die een concrete 
houvast moet bieden bij de financiering van een bouwproject. 
de focus lag enerzijds bij de financiering van een duurzaam en 
vernieuwend bouwproject en anderzijds bij de laatste trends in 
zorg-, woon- en bouwconcepten. 

op die manier wil Zorgnet Vlaanderen klaarheid scheppen, zo-
wel vanuit ethisch als vanuit bedrijfseconomisch oogpunt, in 
de verschillende financieringsbronnen voor investeringen in in-
frastructuur voor woonzorgcentra. de keuze voor een bepaalde 
financieringsformule impliceert ook ethische keuzes. Zorgnet 
Vlaanderen pleit voor een duidelijk onderscheid op basis van de 
aard van de zorgvraag. gaat die uit van een behoefte, dan bestaat 
er een groot draagvlak voor een sterke solidariteit. Is de zorg-
vraag echter veeleer een kwestie van zorgpreferentie, dan is het 
draagvlak voor solidariteit een stuk minder groot. overheidsmid-
delen moeten integraal gaan naar de woonzorgbehoeften, in het 
belang van de zorggebruiker en van de samenleving. Bovendien 
zijn er ook méér VIPa-middelen nodig: alleen zo zullen we het 
hoofd kunnen bieden aan de toenemende vergrijzing.

4
Financiering
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Vormingssessies RIZIV
In september en oktober �009 organiseerde Zorgnet Vlaanderen een opfris-
singscursus over de nieuwe financieringstechnieken van het RIZIV. Hiervoor 
werden in totaal �11 inschrijvingen opgetekend. 

de eerste twee studiemomenten waren theoretisch en focusten op onderwerpen als 
de berekening van het forfait, het derde luik en de financiering van de maatregelen 
eindeloopbaan. daarnaast werd ook even stilgestaan bij de optimalisatiemogelijk-
heden in de rIZIV-financiering. Wat is mogelijk? Wanneer is de rIZIV-vragenlijst 
wettelijk correct ingevuld? ook de tegemoetkoming voor het centrum voor dagver-
zorging, de procedure voor het verkrijgen van een tegemoetkoming, de nationale  
overeenkomst en de controle op het correct gebruik van de evaluatieschaal kwamen 
beknopt aan bod. na deze twee interessante en druk bezochte dagen konden gega-
digden ook deelnemen aan oefensessies.

Mara, financiële analyse van de ouderenzorg
Voor het derde jaar op rij realiseerden Zorgnet Vlaanderen, Partezis en Dexia 
een financiële analyse van de vzw-sector ouderenzorg in Vlaanderen.

Het Mara-model (Model for Automatic Resthome Analysis) maakt gebruik van gege-
vens uit de jaarrekeningen, aangevuld met cijfermateriaal van elke voorziening. In 
2009 werden de boekjaren 2005-2008 nader bestudeerd. 

Uit de analyse blijkt dat 75% van de voorzieningen een gezonde financiële structuur 
kan voorleggen. die slagen dus voor drie van de vier gehanteerde criteria: solvabili-
teit, resultaat, liquiditeit en continuïteit. de gedetailleerde resultaten van de Mara-
analyse 2005-2008 werden gepubliceerd in een handig overzicht, raadpleegbaar op 
www.zorgnetvlaanderen.be (rubriek publicaties). Met die transparantie wil Zorgnet 
Vlaanderen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een toegankelijk, kwali-
teitsvol en betaalbaar ouderenzorgbeleid. Zorgnet Vlaanderen spoort de openbare 
en de commerciële sector aan om hetzelfde te doen. dat komt immers zowel de 
maatschappij als de deelnemende voorzieningen ten goede.
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Memorandum voor de Vlaamse en 
Europese verkiezingen
Op 1� maart �009 organiseerden Caritas Vlaanderen, Zorgnet Vlaanderen, het Vlaams  
Welzijnsverbond, Caritas International en Present een kopstukkendebat naar aanleiding 
van de Vlaamse en Europese verkiezingen. De organisaties stelden aan een volgeladen zaal 
in het Brussels Stripmuseum hun memorandum voor en legden de politici enkele pran-
gende vragen voor.

de toenemende vergrijzing, meer mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, schaarste aan 
personeel… een doordacht beleid voor een gezonde samenleving is onmisbaar. In de aanloop naar 
de Vlaamse en de europese verkiezingen van 2009 stelde Zorgnet Vlaanderen een memorandum 
op met zijn bekommernissen voor de ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de algeme-
ne ziekenhuizen. Vertegenwoordigers van alle democratische partijen waren present: lieve Van  
ermen (ldd), Helga Stevens (n-Va), Vera Van der Borght (open Vld), Mieke Vogels (groen!), 
Frank Vandenbroucke (sp.a) en Veerle Heeren (Cd&V) gingen met elkaar in gesprek in een de-
bat dat werd gemodereerd door Michel Vanholder. als geheugensteuntje kregen ze na het debat  
allemaal een reuzengroot potlood als geschenk, met het opschrift ‘Wij kiezen voor welzijn en zorg’. 
Het memorandum van Zorgnet Vlaanderen voor de Vlaamse en europese verkiezingen 2009 kan u 
nalezen op www.zorgnetvlaanderen.be (rubriek publicaties).
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Commercialisering in de zorg
De privatisering en commercialisering in de gezondheidszorg verontrusten heel wat  
patiënten, cliënten, bewoners, hulpverleners, bestuurders en beheerders, de overheid en 
de samenleving in haar geheel. Ook Zorgnet Vlaanderen boog zich over de problematiek 
en publiceerde hierover in maart �009 het cahier ‘Zorg te koop’. De publicatie vormde het 
eindpunt van een intersectoraal meerjarenproject en kon rekenen op een ruime belangstel-
ling van de pers en andere actoren in de zorgsector.

Hoe investeringen in de infrastructuur moeten worden gefinancierd en wat de rol van commerciële 
initiatiefnemers in het zorglandschap kan zijn, wordt in het cahier onder een ethische en econo-
mische loep genomen. Hoe ver bijvoorbeeld reikt de privatisering, commercialisering en markt-
werking in de zorgsector vandaag? Wat zijn de gevolgen voor de sector? 

Volgens Zorgnet Vlaanderen kunnen commerciële initiatieven enkel spelen als de toegankelijk-
heid, de betaalbaarheid en de kwaliteit van zorg niet in het gedrang komen. overheidssteun is mo-
gelijk onder die voorwaarden, maar mag nooit resulteren in een uitkering aan de aandeelhouders. 
de grote meerwaarde van de socialprofitvoorzieningen is volgens Zorgnet Vlaanderen net dat even-
tuele winsten in de maatschappelijke doelstelling van de onderneming worden geïnvesteerd.

Met aandrang vraagt Zorgnet Vlaanderen de overheid erover te waken dat commerciële initiatie-
ven die focussen op de winstgevende zorgaspecten, de leefbaarheid niet ondermijnen van voorzie-
ningen met een totaalaanbod. een sterk doorgedreven commercialisering riskeert immers een zorg 
met twee snelheden. er is dan ook dringend nood aan een wetgevend kader dat met regelgeving en 
financiering maximale continuïteit en zorgdifferentiatie garandeert. 
een systeem van accreditatie,waarbij een onafhankelijk instituut een kwaliteitslabel aan voorzie-
ningen kan toekennen, is mogelijk een erg handig hulpmiddel om de commercialisering in goede 
banen te leiden.

de publicatie ‘Zorg te koop - standpunten van Zorgnet Vlaanderen over privatisering, commerciali-
sering en marktwerking’ is beschikbaar op www.zorgnetvlaanderen.be (rubriek: publicaties).
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1. In december 2009 werd conform de statuten een nieuwe raad van bestuur verkozen,  
die in werking trad op 1 januari 2010. 

Bijlage 1
Samenstelling raad van bestuur  
in 20091

guido Van oevelen, voorzitter
raf de rycke, ondervoorzitter
Peter degadt, gedelegeerd bestuurder

julien Van Camp, voorzitter sectoraal bestuurscollege algemene ziekenhuizen
rik ouvry, voorzitter sectoraal bestuurscollege geestelijke gezondheidszorg
dirk Van Hoecke, voorzitter sectoraal bestuurscollege ouderenzorg

Leden
e. Z. Clara Bostyn
Bernard Bruggeman, lid van het Bureau
Patrick Cokelaere, lid van het Bureau
e.H. Vicaris luk de geest
jan deleu, lid van het Bureau
Martine engelen
jozef jonckheere
nicole Kempeneers
Mieke Kerckhof
johan Kips
jules Knapen
Vera lambert
gust leysen
Frank lippens
Filip Mallems, lid van het Bureau
Mathieu Martens
Bart Massart
anton Moortgat
richard neirynck
jan Peeters
rudi Pluymers
jaak Poncelet
gui rusch, lid van het Bureau
Paul Schepkens
e. Br. rené Stockman
Felix Vanbel
Frank Vancauwenberghe
e. Z. Immolata Vandelannoote
Marc Vanhauwenhuyse
andré Verlinde
etienne Wauters, lid van het Bureau
jan Willems
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2. Situatie op 31 december 2009

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

Stafmedewerkers
Frederik Coussée
Yvonne denier
Chris gastmans
Saskia Mahieu
ann Moens
Isabel Moens
Ingrid nolis
johan Pauwels
Miek Peeters
Klaartje theunis
Maurice tuerlinckx 
Clara Van den Broeck
roel Van de Wygaert
dominic Verhoeven
debbie Verschueren
Yves Wuyts
Catherine Zenner

Regionale stafmedewerkers
gilbert de ghesquiere
Walter Sablon
Frans Vandamme

Consulent
jules Baert

Systeembeheer en databank
Frank Vanmarsenille
Wouter Vangossum
nadine Wuyts

Logistiek medewerker
geert de Wiest

Boekhouding
gilberte jacquemyn
griet torrekens

Secretariaat
evelien de leeneer
anita Scheers
Chris teugels
Marianne troch

traden uit dienst in 2009: Wouter decat,  
an-Sofie neirynck en Moniek Van engeland 

Isabel Moens is deeltijds gedetacheerd als  
kabinetsmedewerker bij federaal minister  
van Volksgezondheid en Sociale Zaken  
laurette onkelinx.

daniel devos is deeltijds gedetacheerd als  
kabinetsmedewerker bij de Cel algemeen Beleid 
van federaal vice-premier Steven Vanackere.

Miek Peeters is deeltijds gedetacheerd als  
kabinetsmedewerker bij Vlaams minister van  
Welzijn en Volksgezondheid jo Vandeurzen.

Saskia Mahieu is deeltijds gedetacheerd als  
kabinetsmedewerker bij Vlaams minister van  
Welzijn en Volksgezondheid jo Vandeurzen.

Bijlage 2 

Personeel Zorgnet Vlaanderen2
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Bijlage 3
Vormingsdagen in 2009
Studienamiddag MARA
januari 2009, 133 deelnemers

Studiedag Zorg omtrent het levenseinde
februari 2009, 580 deelnemers

Infosessie woonzorgdecreet 
april 2009, in totaal 202 deelnemers

Investeren in infrastructuur woonzorgcentra
juni 2009, 283 deelnemers

Bestuurdersdialogen 
september tot december 2009, in totaal 472 deelnemers

Vormingssessie RIZIV 
september tot november 2009, in totaal 711 inschrijvingen

Workshopdag Daderhulp 
oktober 2009, 55 deelnemers

De behandeling van trauma na mishandeling
november 2009, 59 deelnemers
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Bijlage 4
Zorgnet Vlaanderen in cijfers  

in 2009
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Woonzorgcentra

Serviceflats

 Aantal woon- en zorgcentra     

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

antwerpen 52 37 109 198 65 60% 33% 26% 19% 22% 33%

Vlaams-brabant 28 31 64 123 36 56% 29% 23% 25% 23% 29%

oost-vlaanderen 68 22 94 184 66 70% 36% 37% 12% 15% 36%

West-vlaanderen 61 16 82 159 74 90% 47% 38% 10% 5% 47%

limburg 22 23 40 85 25 63% 29% 26% 27% 18% 29%

totaal 231 129 389 749 266 68% 36% 31% 17% 16% 36%

 Aantal bedden    

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

antwerpen 6339 2307 9568 18214 6365 67% 35% 35% 13% 18% 35%

Vlaams-brabant 2687 2282 5432 10401 3720 68% 36% 26% 22% 16% 36%

oost-vlaanderen 6787 1202 8709 16698 7114 82% 43% 41% 7% 10% 43%

west-vlaanderen 5863 693 7636 14192 7264 95% 51% 41% 5% 3% 51%

limburg 2228 1234 2968 6430 2015 68% 31% 35% 19% 15% 31%

totaal 23904 7718 34313 65935 26478 77% 40% 36% 12% 12% 40%

 Aantal serviceflats     

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

antwerpen 53 9 43 105 24 56% 23% 50% 9% 18% 23%

Vlaams-Brabant 32 6 24 62 15 63% 24% 52% 10% 15% 24%

oost-Vlaanderen 44 22 46 112 29 63% 26% 39% 20% 15% 26%

West-Vlaanderen 45 9 53 107 46 87% 43% 42% 8% 7% 43%

limburg 25 4 22 51 11 50% 22% 49% 8% 22% 22%

totaal 199 50 188 437 125 66% 29% 46% 11% 14% 29%

 Aantal woongelegenheden     

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

antwerpen 2219 206 1465 3890 834 57% 21% 57% 5% 16% 21%

Vlaams-Brabant 803 122 901 1826 500 55% 27% 44% 7% 22% 27%

oost-Vlaanderen 1486 571 1584 3641 850 54% 23% 41% 16% 20% 23%

West-Vlaanderen 1302 379 1452 3133 1157 80% 37% 42% 12% 9% 37%

limburg 716 112 633 1461 344 54% 24% 49% 8% 20% 24%

totaal 6526 1390 6035 13951 3685 61% 26% 47% 10% 17% 26%
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Dagverzorgingscentra

Psychiatrische ziekenhuizen

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

 Aantal centra     

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

antwerpen 7 18 25 15 83% 60% 28% 12% 60%

Vlaams-Brabant 3 11 14 10 91% 71% 21% 7% 71%

oost-Vlaanderen 4 16 20 13 81% 65% 20% 15% 65%

West-Vlaanderen 8 26 34 25 96% 74% 24% 3% 74%

limburg 10 9 19 9 100% 47% 53% 0% 47%

totaal 32 80 112 72 90% 64% 29% 7% 64%

 Aantal bedden     

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

antwerpen 100 264 364 219 83% 60% 27% 12% 60%

Vlaams-Brabant 40 132 172 125 95% 73% 23% 4% 73%

oost-Vlaanderen 52 210 262 176 84% 67% 20% 13% 67%

West-Vlaanderen 107 382 489 367 96% 75% 22% 3% 75%

limburg 139 113 252 113 100% 45% 55% 0% 45%

totaal 438 1101 1539 1000 91% 65% 28% 7% 65%

 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%

Vlaams-Brabant 1 8 9 8 100% 89% 11% 0% 89%

oost-Vlaanderen 0 12 12 12 100% 100% 0% 0% 100%

West-Vlaanderen 0 7 7 7 100% 100% 0% 0% 100%

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

totaal 5 34 39 34 100% 87% 13% 0% 87%

 Aantal bedden     

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

antwerpen 1105 1807 2912 1807 100% 62% 38% 0% 62%

Vlaams-Brabant 44 1630 1674 1630 100% 97% 3% 0% 97%

oost-Vlaanderen 0 2489 2489 2489 100% 100% 0% 0% 100%

West-Vlaanderen 0 1835 1835 1835 100% 100% 0% 0% 100%

limburg 315 939 1254 939 100% 75% 25% 0% 75%

totaal 1464 8700 10164 8700 100% 86% 14% 0% 86%
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Beschut Wonen

Centra voor geestelijke gezondheidszorg

 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%

Vlaams-Brabant 0 9 9 7 78% 78% 78% 22% 0%

oost-Vlaanderen 0 12 12 10 83% 83% 83% 17% 0%

West-Vlaanderen 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%

 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%

Vlaams-Brabant 0 401 401 366 91% 91% 91% 9% 0%

oost-Vlaanderen 0 676 676 622 92% 92% 92% 8% 0%

West-Vlaanderen 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 centra

Provincie Zorgnet niet- totaal 
  Zorgnet 

antwerpen 2 2 4

Vlaams-Brabant 3 1 4

oost-Vlaanderen 4 1 5

West-Vlaanderen 4 0 4

limburg 2 1 3

totaal 15 5 20

 Aantal locaties

Provincie Zorgnet

antwerpen 12

Vlaams-Brabant 17

oost-Vlaanderen 17

West-Vlaanderen 18

limburg 12

totaal 76
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Psychiatrische verzorgingstehuizen

Psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen

 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%

Vlaams-Brabant 0 3 3 3 100% 100% 0% 0% 100%

oost-Vlaanderen 0 9 9 9 100% 100% 0% 0% 100%

West-Vlaanderen 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%

Vlaams-Brabant 0 0 0 50 89 139 50 89 139 50 89 139 100% 100% 0%

oost-Vlaanderen 0 0 0 270 444 714 270 444 714 270 444 714 100% 100% 0%

West-Vlaanderen 0 0 0 66 300 366 66 300 366 66 300 366 100% 100% 0%

limburg 57 114 171 83 135 218 140 249 389 83 135 218 100% 56% 44%

totaal 57 204 261 505 1388 1893 562 1592 2154 505 1388 1893 100% 88% 12%

 Aantal bedden     

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

antwerpen 2143 3825 5968 3825 100% 64% 36% 0% 64%

Vlaams-Brabant 721 2892 3613 2892 100% 80% 20% 0% 80%

oost-Vlaanderen 2171 4148 6319 4148 100% 66% 34% 0% 66%

West-Vlaanderen 1573 3954 5527 3954 100% 72% 28% 0% 72%

limburg 1403 562 1965 562 100% 29% 71% 0% 29%

totaal 8011 15381 23392 15381 100% 66% 34% 0% 66%

 Aantal instellingen     

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

antwerpen 1 6 7 6 100% 86% 14% 0% 86%

Vlaams-Brabant 1 4 5 4 100% 80% 20% 0% 80%

oost-Vlaanderen 3 7 10 7 100% 70% 30% 0% 70%

West-Vlaanderen 2 8 10 8 100% 80% 20% 0% 80%

limburg 2 2 4 2 100% 50% 50% 0% 50%

totaal 9 27 36 27 100% 75% 25% 0% 75%
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 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%

Vlaams-Brabant 0 0 0 50 89 139 50 89 139 50 89 139 100% 100% 0%

oost-Vlaanderen 0 0 0 270 444 714 270 444 714 270 444 714 100% 100% 0%

West-Vlaanderen 0 0 0 66 300 366 66 300 366 66 300 366 100% 100% 0%

limburg 57 114 171 83 135 218 140 249 389 83 135 218 100% 56% 44%

totaal 57 204 261 505 1388 1893 562 1592 2154 505 1388 1893 100% 88% 12%
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Acute algemene ziekenhuizen

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%

Vlaams-Brabant 178 134 312 134 100% 43% 57% 0% 43%

oost-Vlaanderen 63 48 111 48 100% 43% 57% 0% 43%

West-Vlaanderen 368 0 368 0 0% 0% 100% 0% 0%

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

totaal 609 647 1256 427 66% 34% 48% 18% 34%

 Aantal instellingen     

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

antwerpen 4 12 16 12 100% 75% 25% 0% 75%

Vlaams-Brabant 1 6 7 6 100% 86% 14% 0% 86%

oost-Vlaanderen 5 8 13 8 100% 62% 38% 0% 62%

West-Vlaanderen 2 12 14 12 100% 86% 14% 0% 86%

limburg 4 4 8 4 100% 50% 50% 0% 50%

totaal 16 42 58 42 100% 72% 28% 0% 72%

 Aantal bedden     

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

antwerpen 3254 5140 8394 5140 100% 61% 39% 0% 61%

Vlaams-Brabant 721 3390 4111 3390 100% 82% 18% 0% 82%

oost-Vlaanderen 2576 4318 6894 4318 100% 63% 37% 0% 63%

West-Vlaanderen 1573 5300 6873 5300 100% 77% 23% 0% 77%

limburg 1971 1286 3257 1286 100% 39% 61% 0% 39%

totaal 10095 19434 29529 19434 100% 66% 34% 0% 66%

 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%

Vlaams-Brabant 1 1 2 1 100% 50% 50% 0% 50%

oost-Vlaanderen 1 1 2 1 100% 50% 50% 0% 50%

West-Vlaanderen 4 0 4 0 0% 0% 100% 0% 0%

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

totaal 6 7 13 5 71% 38% 46% 15% 38%
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