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WOORD VOORAF

Het jaar 2007 was opnieuw een jaar van verandering en bezinning

binnen onze organisatie. De Raad van Bestuur en het Bureau 

hebben zich immers bij aanvang van hun mandaat geëngageerd om

de nodige bijsturingen te doen om de interne organisatiestructuur

te verhelderen, om de taakverdeling en afstemming tussen directie,

Bureau en Bestuur te verbeteren en om meer aandacht te hebben

voor externe relaties, een goede dienstverlening, netwerking en

communicatie.

Op het ogenblik van de publicatie van dit jaarverslag zijn er al

enkele veranderingen duidelijk. In 2008 werden een twaalftal 

thema's prioritair gekozen, met het oog op de uitwerking van een

heus project rond elk thema.

Projectwerking wordt de te volgen weg. Daarom is er ook voor

gekozen om dit jaarverslag op een andere manier op te bouwen.

In plaats van een exhaustieve opsomming van de gebeurtenissen

van 2007 krijgt u van ons een voorstelling van een aantal thema's

die in 2007 belangrijk waren binnen het VVI. Een smaakmaker naar

meer, als het ware.

Bij de publicatie van dit verslag willen we grote waardering uitdrukken

voor alle leden die in de uiteenlopende raden, commissies en 

colleges dagdagelijks hun bijdrage leveren tot de realisatie van de

objectieven van onze organisatie. Ook de stafleden en mede-

werkers van het VVI danken we voor hun professionele inzet. Deze

gezamenlijke inspanning moet ervoor zorgen dat ons Verbond de

referentie blijft waardoor het VVI mee richting geeft aan de zorg

voor mensen!

Peter Degadt Guido Van Oevelen

Gedelegeerd Bestuurder Voorzitter Raad van Bestuur
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Vandaag hebben in het VVI meer dan 500 verzorgingsinstellingen

hun krachten gebundeld.Alles samen worden in die instellingen en

voorzieningen om en bij de 80.000 medewerkers tewerkgesteld.

Het VVI maakt deel uit van Caritas Vlaanderen.

OPDRACHTSVERKLARING

Het Verbond van Verzorgingsinstellingen is een christelijk geïnspi-

reerde vereniging.Vanuit die inspiratie worden waarden overgedragen,

diensten verleend en belangen behartigd van social-profitvoor-

zieningen in de gezondheids- en ouderenzorg.

De vrijwaring en behartiging van het privaat-christelijk initiatief

zonder winstoogmerk bij de uitbouw van een kwalitatieve gezond-

heids- en ouderenzorg is voor het VVI een prioritair aandachtspunt.

Alle aangesloten leden verbinden er zich toe om in de eigen 

voorziening respect op te brengen voor de christelijke mens- en

maatschappijvisie en er in de mate van het mogelijke positief aan

mee te werken.

Het VVI staat open voor een ruime samenwerking met diverse

maatschappelijke geledingen en instellingen. Elk samenwerkingsver-

band wordt getoetst aan de meerwaarde voor cliënt/patiënt/

bewoner, aan de ruimte voor de eigen christelijk geïnspireerde visie

en aan termen van doelmatigheid en doeltreffendheid.

Met respect voor de autonomie van de ledenvoorzieningen wil het

VVI toonaangevend zijn in een kwalitatief hoogstaande dienst-

verlening en belangenbehartiging, door aan zijn leden op elk 

ogenblik gefundeerd advies en een correcte dienstverlening te

garanderen, en dat voor alle problemen waarmee zij beheersmatig

geconfronteerd worden.

De individuele belangenbehartiging van de leden is steeds onder-

geschikt aan de algemene belangen van de leden en aan de

beleidsopties van het VVI die democratisch tot stand gekomen zijn.

De uiteindelijke doelstelling van het VVI is het mee helpen realiseren

van een kwalitatief hoogstaande zorgverlening, sociale toegankelijk-

heid en evenwichtige geografische spreiding van de voorzieningen,

en een eerlijke verdeling van de door de gemeenschap ter beschik-

king gestelde financiële middelen.

Deze opdrachtsverklaring werd goedgekeurd door de Raad van

Bestuur van het VVI op 17 december 1999.

KERNOPDRACHTEN

De opdrachtsverklaring wordt concreet vertaald in drie kern-

opdrachten:

Belangenbehartiging
Collectief: Ontwikkeling van lange-termijnvisies

Beleidsvoorbereidend werken

Individueel: Dossieropvolging

Informatieverspreiding
Verbondsnota's

VVI-Expres

VVI-website
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Probleemoplossing

Op korte termijn: situationeel

Op middellange termijn: actioneel

Op lange termijn: projectmatig

MODUS OPERANDI

De drie kernopdrachten werden concreet vertaald in 10 modi

operandi, die regelmatig getoetst worden:

• Ontwikkelen en onderhouden van de dialoog op het vlak van

christelijke inspiratie, ethiek en cultuur, met respect voor andere

morele, godsdienstige en filosofische beschouwingen.

• Directe en indirecte vertegenwoordiging in officiële advies- en

beleidsorganen.

• Bevorderen van doeltreffende relaties met bevoegde overheden

en andere maatschappelijke geledingen en instellingen.

• Vanuit respect voor de autonomie van de voorzieningen en

voor de ontwikkelingen binnen de diverse Verbondssectoren de

samenwerking bevorderen binnen en over de grenzen heen van

deze sectoren.

• Ondersteuning geven aan voorzieningen voor individuele 

dossiers binnen een geëxpliciteerde beleidsvisie.

• Voorzien in voldoende, deskundige en christelijk geïnspireerde

medewerkers binnen het Verbond.

• Nastreven van een evenwichtige en representatieve samenstel-

ling van organen, commissies en werkgroepen.

• Stimuleren en ondersteunen van initiatieven van zorginnovatie

teneinde een kwaliteitsvolle werking van de voorzieningen te

bevorderen.

• Organiseren van een efficiënt informatie- en communicatie-

systeem.

• Ontwikkelen en ondersteunen van de werking van het Caritas-

netwerk.

LEDEN

Het VVI heeft verschillende soorten leden.

• De effectieve leden zijn vzw's die één of meerdere particuliere

en christelijk geïnspireerde Nederlandstalige 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 voorzie-

ningen voor gezondheids- of ouderenzorg.

• In het kader van een samenwerkingsverband staat het VVI ook

in voor dienstverlening aan de ziekenhuizen en rust- en verzor-

gingstehuizen die aangesloten zijn bij het MID (Medisch-sociale

sector In Dialoog).

• Sinds de statutenwijziging van 22 april 2005 kan het VVI ook 

toegetreden leden hebben: rechtspersonen die de missie van

het VVI niet onderschrijven maar die er wel respect voor

opbrengen.
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AANGESLOTEN INSTELLINGEN

• Algemene Ziekenhuizen

• Psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen,

initiatieven voor beschut wonen en centra voor geestelijke ge-

zondheidszorg

• Rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen, serviceflats, dag-

verzorgingscentra en centra voor kortverblijf

HET VVI IS VOOR ZIJN LEDEN

• Een bron van informatie en advies

• Een ontmoetingsplaats waar ideeën worden uitgewisseld, visies

ontwikkeld en standpunten bepaald, waar gezamenlijke proble-

men worden onderzocht en overleg plaatsvindt in vaste com-

missies en werkgroepen

• Een spreekbuis in de contacten en onderhandelingen met de

overheid over het te voeren gezondheids- en ouderenzorg-

beleid

• Een vertegenwoordiger in tal van officiële en particuliere advies-

en overlegorganen, zowel op het niveau van Vlaanderen als 

federaal en internationaal

DIENSTVERLENING

De dienstverlening aan de leden bestrijkt een groot aantal domeinen:

• Ziekteverzekering en financiële problematiek

• Bedrijfskunde en statistiek

• Erkenning

• Investeringen

• Juridische en fiscale problemen

• Gezondheids-, medisch en sociaal recht

• Ethische problematiek

• Pastoraal

• Medische, paramedische en verpleegkundige problematiek

• Kwaliteitsbeleid

• Vorming

• Milieuzorg

• Logistiek

PUBLICATIES

Vrijwel dagelijks vertrekt er vanuit het VVI informatie naar de

leden. Deze informatiestroom krijgt vorm in verschillende soorten

publicaties:

• VVI-Expres voor dringende en vertrouwelijke informatie die 

uitsluitend bestemd is voor de aangesloten voorzieningen

• Verbondsnota's voor algemene en technische informatie die

bestemd is voor de aangesloten voorzieningen en voor een 

aantal beleidsmakers

• Basis- en gecoördineerde teksten: wetten en reglementeringen

• Modelteksten en brochures

• Studies en rapporten van contactdagen en congressen van het

Verbond

Een deel van de publicaties kan geraadpleegd worden op

www.vvi.be.
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RAADVAN BESTUUR (samenstelling op 1/06/2008)

Voorzitter:
Dhr. G.Van Oevelen

Ondervoorzitter:
Dhr. R. De Rycke

Gedelegeerd bestuurder:
Dhr. P. Degadt

Sectorvoorzitters:
Dhr. J.Van Camp, Dhr. J.Vijverman, Dhr. D.Van Hoecke

Dhr. Vijverman werd op 1 januari 2008 vervangen door 

Dhr. R. Ouvry.

Leden:
Zr. C. Bostijn 

Dhr. B. Bruggeman  

Dhr. P. Cokelaere

Dhr. E. De Clercq

E.H.Vicaris L. De Geest

Dhr. J. Deleu 

Mevr. M. Engelen 

Dhr.W. Geysen

Prof. dr. J. Kips 

Dhr. J. Jonckheere

Mevr. N. Kempeneers

Mevr.V. Lambert 

Dhr. G. Leysen

Dhr. F. Lippens

Dhr. R. Lippens

Dhr. F. Mallems 

Dhr. B. Massart 

Dhr. R. Pluymers

Dhr. J. Poncelet 

Dhr. G. Rusch

Dhr. P. Schepkens 

E.Br. R. Stockman 

Dhr. F.Vanbel 

Dhr. F.Vancauwenberghe

Zr. I.Vandelannoote 

Dhr. M.Vanhauwenhuyse 

Dhr. E.Wauters

MEDEWERKERS (situatie op 01/06/2008)

Directiecomité

Dhr. Peter DEGADT

Gedelegeerd Bestuurder

Dhr. Jef VAN HOLSBEKE

Sectorcoördinator geestelijke gezondheidszorg

Dhr.Tarsi WINDEY

Sectorcoördinator ouderenzorg

Dhr. Daniel DEVOS

Sectorcoördinator algemene ziekenhuizen 

Dhr. Kris DE KOKER

Administratief coördinator
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Stafmedewerkers

Dhr. Frederik COUSSEE

Algemene Ziekenhuizen

Dhr.Wouter DECAT

Geestelijke gezondheidszorg

Mevr.Yvonne DENIER

Ethiek

Dhr. Leo DU LAING

Geestelijke gezondheidszorg

Dhr. Chris GASTMANS

Ethiek

Mevr. Chris GEMIN

Juridische aangelegenheden

Mevr. Saskia MAHIEU

Financieel-economische problematiek ouderenzorg

Mevr.Ann MOENS

Geestelijke gezondheidszorg

Mevr. Isabel MOENS

Financieel-economische problematiek ouderenzorg

Mevr.An-Sofie NEIRYNCK

Pers en Communicatie

Mevr. Ingrid NOLIS

Financieel-economische problematiek ziekenhuizen,

RIZIV-aangelegenheden

Mevr. Miek PEETERS

Juridische aangelegenheden

Mevr. Klaartje THEUNIS

Sociaalrechtelijke problematiek

Dhr. Maurice TUERLINCKX

Financieel-economische problematiek algemene en psychiatrische

ziekenhuizen

Dhr. Roel VAN DE WYGAERT

Ouderenzorg

Dhr. Dominic VERHOEVEN

Geestelijk adviseur

Mevr. Debbie VERSCHUEREN

Sociaalrechtelijke problematiek

Dhr.Yves WUYTS

Geestelijke gezondheidszorg

Systeembeheer en databank

Dhr. Frank VANMARSENILLE

Systeembeheer

Dhr.Wouter VANGOSSUM

Systeembeheer

Mevr. Nadine WUYTS

Secretaresse

Logistiek medewerker

Dhr. Geert DE WIEST

Boekhouding

Mevr. Gilberte JACQUEMIJN

Boekhouding
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Secretariaat

Mevr. Lieve DHAENE

Directie-assistente en hoofd secretariaat

Mevr. Gert VAN CAPPELLEN

Secretaresse

Mevr. Evelien DE LEENEER

Secretaresse

Mevr.Anita SCHEERS

Secretaresse

Mevr. Chris TEUGELS

Secretaresse

Mevr. Marianne TROCH

Secretaresse

Consulenten

Dhr. Jules BAERT

Milieu- en veiligheidsproblematiek

In 2007 is de heer Peter Degadt benoemd als Gedelegeerd

Bestuurder. Hij is sinds 1 september belast met de dagelijkse lei-

ding van het Verbond.

In 2007 trad mevr. Greet Selderslaghs uit dienst. Zij werd begin

2008 vervangen door mevr. Lieve Dhaene.

Mevr. Georgette Puttaert ging in 2007 met pensioen.

Begin 2008 traden volgende stafmedewerkers in dienst:

mevr. Miek Peeters en mevr. Ann Moens.

Mevr. Isabel Moens en mevr. Ingrid Nolis waren in 2007 deeltijds

gedetacheerd als kabinetsmedewerker van federaal minister van

Volksgezondheid en Sociale Zaken Rudy Demotte.

Mevr. Moens zet deze detachering voort als kabinetsmedewerker

bij federaal minister Laurette Onkelinx.
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1.11 BESTUURLIJKE ORGANISATIE

Vzw’s leden
Vzw’s congregationele leden

Directie en medewerkers

Permanente sectorale
werkgroepen

Tijdelijke werkgroepen Tijdelijke werkgroepen Tijdelijke werkgroepen

Permanente sectorale
werkgroepen

Permanente sectorale
werkgroepen

Commissie voor Ethiek

Algemene vergadering

Intersectorale Commissies:

pastoraal

sociale verhoudingen

vorming

verpleegkundige 
en paramedische zorg

strategie ouderenbeleid

Raad van Bestuur

Sectoraal bestuurscollege
geestelijke gezondheidszorg

Sectoraal bestuurscollege
ouderenzorg

Sectoraal bestuurscollege
algemene ziekenhuizen

Bureau

Regionale Coördinatiecomités
en Provinciale Bureaus
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aantal voorzieningen

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

open- commer-
vzw totaal VVI

VVI VVI
baar cieel vzw totaal

53 26 119 198 63 53 % 32 %

30 34 59 123 33 56% 27%

69 25 93 187 65 70% 35%

62 16 83 161 69 83% 43%

21 21 39 81 21 54% 26%

235 122 393 750 251 64% 33%

39%43%

10%9%

37%

13%15%

35%

27%

28%

32%
13%

24%

28%21%

27%

26% 26%

26%22%

0

50

100

150

200

250

300

openbaar

commercieel

vzw niet-VVI

vzw VVI

Woon- en zorgcentra in Vlaanderen

198 voorzieningen

123 voorzieningen

81 voorzieningen187 voorzieningen

161 voorzieningen

Bron:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Repertorium erkende rusthuizen op datum 21-12-2006
De bij het VVI aangesloten instellingen via lidmaatschap M.I.D. 
worden als VVI-leden beschouwd.

31% 16% 19% 33%
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aantal woongelegenheden

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

open- commer-
vzw totaal VVI

VVI VVI
baar cieel vzw totaal

6 471 1 282 10 059 17 812 6 007 60 % 34 %

2 727 2 168 5 223 10 118 3 414 65% 34%

6 586 1 343 8 428 16 357 6 996 83% 43%

5 845 675 7 371 13 891 6 433 87 % 46 %

2 116 923 2 677 5 716 1 677 63 % 29 %

23 745 6 391 33 758 63 894 24 527 73 % 38 %

17 812 
woongelegenheden

42%

7%

46%

5%

40%

9%

43%

8%

36%

23%

34%

7%

27%

18%

34%

21%

37%

17%

29%

16%

10 118
woongelegenheden

5 716
woongelegenheden

16 357
woongelegenheden13 891 

woongelegenheden

openbaar

commercieel

vzw niet-VVI

vzw VVI

Bron:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Repertorium erkende rusthuizen op datum 21-12-2006
De bij het VVI aangesloten instellingen via lidmaatschap M.I.D. 
worden als VVI-leden beschouwd. 0

5000

10000

15000

20000

25000

37% 10% 14% 38%
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aantal voorzieningen

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

open- commer-
vzw totaal VVI

VVI VVI
baar cieel vzw totaal

52 6 43 101 22 51% 22%

28 5 23 56 13 57% 23%

42 20 43 105 24 56% 23%

42 10 47 99 41 87% 41%

21 3 19 43 8 42% 19%

185 44 175 404 108 62% 27%

Serviceflats in Vlaanderen

42%

6%

41%

10%

49%
26%

19%

7%
101 voorzieningen

56 voorzieningen

43 voorzieningen105 voorzieningen

99 voorzieningen

51%
21%
22%

6%

50%
18%

23%

9%

40%
18%
23%

19%

openbaar

commercieel

vzw niet-VVI

vzw VVI

Bron:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Repertorium erkende rusthuizen op datum 21-12-2006
De bij het VVI aangesloten instellingen via lidmaatschap M.I.D. 
worden als VVI-leden beschouwd. 0

50

100

150

200

46% 11% 17% 27%
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aantal woongelegenheden

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

open- commer-
vzw totaal VVI

VVI VVI
baar cieel vzw totaal

2189 182 1403 3774 736 52% 20%

737 64 828 1629 385 46% 24%

1400 560 1419 3379 660 47% 20%

1226 321 1300 2847 1023 79% 36%

569 88 505 1162 224 44% 19%

6121 1215 5455 12791 3028 56% 24%

3 774
woongelegenheden

openbaar

commercieel

vzw niet-VVI

vzw VVI

Bron:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Repertorium erkende rusthuizen op datum 21-12-2006
De bij het VVI aangesloten instellingen via lidmaatschap M.I.D. 
worden als VVI-leden beschouwd.

43%

10%

36%

11%

41%
22%

20%

17%

58%18%

20%

5%

45%
27%

24%

4%

49%24%

19%

8%

1 162
woongelegenheden

1 629
woongelegenheden

3 379
woongelegenheden2 847

woongelegenheden

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

48% 9% 19% 24%

Jaarverslag VVI 2007 binnenwerk  27-05-2008  15:27  Pagina 21



22

Ouderenzorg

Jaarverslag 2007

Dagverzorgingscentra in Vlaanderen

openbaar

commercieel

vzw niet-VVI

vzw VVI

Bron:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Repertorium erkende rusthuizen op datum 21-12-2006
De bij het VVI aangesloten instellingen via lidmaatschap M.I.D. 
worden als VVI-leden beschouwd.

aantal centra

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

open-
vzw totaal VVI

VVI VVI
baar vzw totaal

5 16 21 13 81% 62%

2 7 9 5 71% 56%

2 16 18 10 63% 56%

7 26 33 25 96% 76%

10 8 18 5 63% 28%

26 73 99 58 79% 59%

21%

76%
3%

24%

62% 14%

56%
28%

17%

22%

56% 22%

11%

56% 33%

21 centra

9 centra

18 centra18 centra

33 centra
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10
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40

50

60

26% 15% 59%
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aantal verblijfseenheden

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

open-
vzw totaal VVI

VVI VVI
baar vzw totaal

73 229 302 184 80% 61%

25 98 123 68 69% 55%

25 215 240 68 32% 28%

100 375 475 360 96% 76%

137 97 234 60 62% 26%

360 1014 1374 740 73% 54%

openbaar

commercieel

vzw niet-VVI

vzw VVI

Bron:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Repertorium erkende rusthuizen op datum 21-12-2006
De bij het VVI aangesloten instellingen via lidmaatschap M.I.D. 
worden als VVI-leden beschouwd.

302 verblijfseenheden

123 verblijfseenheden

234 
verblijfseenheden

240 verblijfseenheden
475 verblijfseenheden

21%

76%
3%

10%
28%

61%

24%

61% 15%

20%

55% 24%

59%
26%

16%
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26% 20% 54%
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Geestelijke Gezondheidszorg
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Psychiatrische ziekenhuizen in Vlaanderen
aantal voorzieningen

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

open-
vzw totaal VVI

VVI VVI
baar vzw totaal

2 4 6 4 100% 67%

0 9 9 8 89% 89%

0 11 11 11 100% 100%

0 7 7 7 100% 100%

1 4 5 3 75% 60%

3 35 38 33 94% 87%

openbaar

vzw niet-VVI

vzw VVI

Bron:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Gezondheidszorg -
Overzicht erkenningen psychiatrie
Beddenbestand op 23-12-2006
De fusieziekenhuizen worden als 1 instelling beschouwd: 
de campussen worden niet afzonderlijk geteld.
(1) Inclusief Brusselse instellingen behorende tot de Vlaamse Gemeenschap

100%

100%

33%
67% 20%

60% 20%

11%

89%

6 voorzieningen

9 voorzieningen

3 voorzieningen11 voorzieningen

7 voorzieningen

0

5

10

15

20

25

30

35

8% 5% 87%
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openbaar

vzw niet-VVI

vzw VVI

Bron:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Gezondheidszorg -
Overzicht erkenningen psychiatrie
Beddenbestand op 23-12-2006
De fusieziekenhuizen worden als 1 instelling beschouwd: 
de campussen worden niet afzonderlijk geteld.
(1) Inclusief Brusselse instellingen behorende tot de Vlaamse Gemeenschap

aantal bedden

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

open-
vzw totaal VVI

VVI VVI
baar vzw totaal

1105 1828 2933 1828 100% 62%

0 1674 1674 1630 97% 97%

0 2269 2269 2269 100% 100%

0 1856 1856 1856 100% 100%

288 966 1254 939 97% 75%

1393 8593 9986 8522 99% 85%

2 933 bedden

1 674 bedden

1 254 bedden2 269 bedden
1 856 bedden

100%

38%
62% 23%

75%
2%

97%

3%

100%

0

2000

4000

6000

8000

10000

14% 1% 85%

Jaarverslag VVI 2007 binnenwerk  27-05-2008  15:27  Pagina 27



28

Geestelijke Gezondheidszorg
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Beschut wonen in Vlaanderen
aantal initiatieven

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

open-
vzw totaal VVI

VVI VVI
baar vzw totaal

1 7 8 5 71% 63%

0 9 9 7 78% 78%

0 12 12 10 83% 83%

0 10 10 9 90% 90%

0 6 6 6 100% 100%

1 44 45 37 84% 82%

openbaar

vzw niet-VVI

vzw VVI

Bron:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Gezondheidszorg -
Overzicht erkenningen psychiatrie
Beddenbestand op 23-12-2006
De fusieziekenhuizen worden als 1 instelling beschouwd: 
de campussen worden niet afzonderlijk geteld.
(1) Inclusief Brusselse instellingen behorende tot de Vlaamse Gemeenschap

8 initiatieven

9 initiatieven

6 initiatieven12 initiatieven

10 initiatieven

10%

90%

17%

83%

13%

63%
25%

22%

78%

100%
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2% 16% 82%
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openbaar

vzw niet-VVI

vzw VVI

Bron:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Administratie Gezondheidszorg -
Overzicht erkenningen psychiatrie
Beddenbestand op 23-12-2006
De fusieziekenhuizen worden als 1 instelling beschouwd: 
de campussen worden niet afzonderlijk geteld.
(1) Inclusief Brusselse instellingen behorende tot de Vlaamse Gemeenschap

aantal erkende plaatsen

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

open-
vzw totaal VVI

VVI VVI
baar vzw totaal

80 425 505 361 85% 71%

0 398 398 363 91% 91%

0 676 676 622 92% 92%

0 568 568 560 99% 99%

0 375 375 375 100% 100%

80 2442 2522 2281 93% 90%

505 plaatsen

398 plaatsen

375 plaatsen676 plaatsen
568 plaatsen

1%

99%

92%

8%

16%

71%
13%

9%

91%

100%

0

500

1000

1500

2000

2500

3% 6% 90%

Jaarverslag VVI 2007 binnenwerk  27-05-2008  15:27  Pagina 29



30

Geestelijke Gezondheidszorg

Jaarverslag 2007

Psychiatrische verzorgingstehuizen in Vlaanderen
aantal voorzieningen

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

open-
vzw totaal VVI

VVI VVI
baar vzw totaal

2 3 5 3 100% 60%

0 3 3 3 100% 100%

0 10 10 10 100% 100%

0 4 4 3 75% 75%

1 2 3 2 100% 67%

3 22 25 21 95% 84%

openbaar

vzw niet-VVI

vzw VVI

25%

75%
33%

67%

40%

60%

100%100%

5 voorzieningen

3 voorzieningen

3 voorzieningen10 voorzieningen

4 voorzieningen

Bron:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Informatiesteunpunt Gezondheidszorg - gegevens dd. 23-12-2006 0
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12% 4% 84%
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openbaar

vzw VVI

aantal bedden

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

openbaar vzw totaal VVI VVI VVI openb.
uitdov. definit. totaal uitdov. definit. totaal uitdov. definit. totaal uitdov. definit. totaal vzw totaal totaal

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

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

0 0 0 372 462 834 372 462 834 372 462 834 100% 100% 0%

0 0 0 66 240 306 66 240 306 66 180 246 80% 80% 0%

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

57 204 261 626 1346 1972 683 1550 2233 626 1286 1912 97% 86% 12%

20%

80%

16%

84% 43%
57%

100%
100%

456 bedden

145 bedden

231 bedden834 bedden
306 bedden

Bron:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Informatiesteunpunt Gezondheidszorg - gegevens dd. 23-12-2006 0

500

1000

1500

2000

12% 86%
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Centra voor geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen

vzw niet-VVI

vzw VVI

Bron:
Toestand op 23-11-2006.
(1) Inclusief Brusselse instellingen behorende tot de Vlaamse Gemeenschap

100%

20%

80%

60%
40%

33%
67%

25%

75%

5 CGG

4 CGG

3 CGG5 CGG

4 CGG

aantal CGG

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

VVI niet-VVI totaal
VVI

totaal
2 3 5 40%

3 1 4 75%

4 1 5 80%

4 0 4 100%

2 1 3 67%

15 6 21 71%

0

3

6

9

12

15

29% 71%
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vzw niet-VVI

vzw VVI

Bron:
Toestand op 23-11-2006.
(1) Inclusief Brusselse instellingen behorende tot de Vlaamse Gemeenschap

aantal vestigingen

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

VVI niet-VVI totaal
VVI

totaal
13 8 21 62%

16 4 20 80%

17 6 23 74%

17 0 17 100%

10 3 13 77%

73 21 94 78%

100%

38%

62% 23%

77%

20%

80%
26%

74%

21 vestigingen

20 vestigingen

13 vestigingen23 vestigingen
17 vestigingen
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80

22% 78%

Jaarverslag VVI 2007 binnenwerk  27-05-2008  15:27  Pagina 33



34

Geestelijke Gezondheidszorg

Jaarverslag 2007

Psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen
aantal voorzieningen

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

open-
vzw totaal VVI

VVI VVI
baar vzw totaal

2 6 8 6 100% 75%

1 3 4 3 100% 75%

2 7 9 6 86% 67%

2 9 11 8 89% 73%

1 3 4 2 67% 50%

8 28 36 25 89% 69%

8 voorzieningen

4 voorzieningen

4 voorzieningen9 voorzieningen

11 voorzieningen

18%

73%
9%

25%

75% 25%
50%

25%

25%

75%
22%

67% 11%

openbaar

vzw niet-VVI

vzw VVI

Bron:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Informatiesteunpunt Gezondheidszorg - gegevens dd. 23-12-2006 0

5

10

15

20

25

22% 8% 69%
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openbaar

vzw niet-VVI

vzw VVI

Bron:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Informatiesteunpunt Gezondheidszorg - gegevens dd. 23-12-2006

aantal bedden

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

open-
vzw totaal VVI

VVI VVI
baar vzw totaal

90 288 378 288 100% 76%

30 90 120 90 100% 75%

106 240 346 210 88% 61%

70 398 468 300 75% 64%

40 110 150 68 62% 45%

336 1126 1462 956 85% 65%

15%

64%
21%

24%

76% 27%
45%

28%

31%

61% 9%

25%

75%

378 bedden

120 bedden

150 bedden346 bedden
468 bedden

0

200

400

600

800

1000

23% 12% 65%
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Acute algemene ziekenhuizen in Vlaanderen
aantal voorzieningen

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

open-
vzw totaal VVI

VVI VVI
baar vzw totaal

4 13 17 12 92% 71%

1 6 7 5 83% 71%

5 8 13 8 100% 62%

2 13 15 12 92% 80%

3 5 8 4 80% 50%

15 45 60 41 91% 68%

openbaar

vzw niet-VVI

vzw VVI

38%
50%

13%

24%

71%
6%

14%

71%
14%

Bron:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Informatiesteunpunt
Gezondheidszorg - Gegevens dd. 4-1-2007
De fusieziekenhuizen worden als 1 instelling beschouwd: de campussen
worden niet afzonderlijk geteld.
De bij het VVI aangesloten instellingen via lidmaatschap M.I.D. 
worden als VVI-leden beschouwd.
(1) Inclusief Brusselse instellingen behorende tot de Vlaamse Gemeenschap

17 voorzieningen

7 voorzieningen

8 voorzieningen13 voorzieningen

15 voorzieningen

13%

80%

7%

38%
62%

0

10

20
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40

50

25% 7% 68%
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aantal bedden

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

open-
vzw totaal VVI

VVI VVI
baar vzw totaal

2981 5114 8095 4576 89% 57%

652 3208 3860 2871 89% 74%

2439 4114 6553 4114 100% 63%

565 5853 6418 4977 85% 78%

1093 2005 3098 1222 61% 39%

7730 20294 28024 17760 88% 63%

openbaar

vzw niet-VVI

vzw VVI

Bron:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Informatiesteunpunt
Gezondheidszorg - Gegevens dd. 4-1-2007
De fusieziekenhuizen worden als 1 instelling beschouwd: de campussen
worden niet afzonderlijk geteld.
De bij het VVI aangesloten instellingen via lidmaatschap M.I.D. 
worden als VVI-leden beschouwd.
(1) Inclusief Brusselse instellingen behorende tot de Vlaamse Gemeenschap

9%

78%

14%

37%
63%

37%
57%

7%
35%39%

25%

17%

74%
9%

8 095 bedden

3 860 bedden

3 098 bedden6 553 bedden
6 418 bedden

0

5000

10000

15000

20000

28% 9% 63%
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AZ in Vlaanderen met geïsoleerde Sp- en/of G-dienst
aantal voorzieningen

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

open-
vzw totaal VVI

VVI VVI
baar vzw totaal

0 5 5 3 60% 60%

0 2 2 1 50% 50%

1 1 2 1 100% 50%

2 3 5 1 33% 20%

0 1 1 0 0% 0%

3 12 15 6 50% 40%

openbaar

vzw niet-VVI

vzw VVI

Bron:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Informatiesteunpunt
Gezondheidszorg - Gegevens dd. 4-1-2007
De fusieziekenhuizen worden als 1 instelling beschouwd: de campussen
worden niet afzonderlijk geteld.
De bij het VVI aangesloten instellingen via lidmaatschap M.I.D. 
worden als VVI-leden beschouwd.
(1) Inclusief Brusselse instellingen behorende tot de Vlaamse Gemeenschap

40%20%

40%

40%
60%

100%

50% 50%
50% 50%

5 voorzieningen

2 voorzieningen

1 voorziening2 voorzieningen

5 voorzieningen

0

1

2

3

4

5

6

20% 40% 40%
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aantal bedden

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

open-
vzw totaal VVI

VVI VVI
baar vzw totaal

63 389 452 245 63% 54%

0 312 312 134 43% 43%

0 48 48 48 100% 100%

78 350 428 60 17% 14%

0 120 120 0 0% 0%

141 1219 1360 487 40% 36%

openbaar

vzw niet-VVI

vzw VVI

Bron:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Informatiesteunpunt
Gezondheidszorg - Gegevens dd. 4-1-2007
De fusieziekenhuizen worden als 1 instelling beschouwd: de campussen
worden niet afzonderlijk geteld.
De bij het VVI aangesloten instellingen via lidmaatschap M.I.D. 
worden als VVI-leden beschouwd.
(1) Inclusief Brusselse instellingen behorende tot de Vlaamse Gemeenschap

100%

14%

54% 32%

57%43%100%

18%14%

68%
452 bedden

312 bedden

120 bedden48 bedden
428 bedden
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aantal voorzieningen

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

open-
vzw totaal VVI

VVI VVI
baar vzw totaal

2 6 8 6 100% 75%

1 3 4 3 100% 75%

2 7 9 6 86% 67%

2 9 11 8 89% 73%

1 3 4 2 67% 50%

8 28 36 25 89% 69%

openbaar

vzw niet-VVI

vzw VVI

Bron:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Informatiesteunpunt Gezondheidszorg - gegevens dd. 23-12-2006

Psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen

18%

73%
9%

22%

67% 11%

8 voorzieningen

4 voorzieningen

4 voorzieningen9 voorzieningen

11 voorzieningen

25%

75%

25%

75% 25%
50%

25%

0
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25

22% 8% 69%
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openbaar

vzw niet-VVI

vzw VVI

Bron:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
Informatiesteunpunt Gezondheidszorg - gegevens dd. 23-12-2006

aantal bedden

Provincie

Antwerpen

Vlaams-Brabant

Oost-Vlaanderen

West-Vlaanderen

Limburg

Totaal

open-
vzw totaal VVI

VVI VVI
baar vzw totaal

90 288 378 288 100% 76%

30 90 120 90 100% 75%

106 240 346 210 88% 61%

70 398 468 300 75% 64%

40 110 150 68 62% 45%

336 1126 1462 956 85% 65%

15%

64%
21%

24%

76% 27%
45%

28%

31%

61% 9%

25%

75%

378 bedden

120 bedden

150 bedden346 bedden
468 bedden

0

200

400

600

800

1000

23% 12% 65%
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COMMERCIALISERING

Sinds de herfst van 2006 staat commercialisering bovenaan de

agenda van het VVI. Tussen december 2006 en februari 2007

bereidde de werkgroep commercialisering hierover een standpunt

voor. Dat belichtte vooral het economische aspect van commer-

cialisering. Het werd bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 15

februari 2007. Het werd ook opgenomen in het memorandum dat

werd gepubliceerd naar aanleiding van de federale verkiezingen

van juni 2007.

Het waarborgen van betaalbare en toegankelijke zorg is een 

verantwoordelijkheid van de overheid. De commerciële sector

toont steeds meer interesse voor de gezondheids- en welzijnszorg.

Zorg mag echter niet overgelaten worden aan de krachten van

ongeremde marktwerking. Met andere woorden: de kwaliteit van

zorg mag niet geruild worden voor een uitbetaling aan aandeel-

houders.

Social-profitondernemingen kiezen ervoor om alle middelen

steeds opnieuw te investeren in de zorg, met een focus op de

kwetsbare patiënt en bewoner. Ze laten zich in hun keuzes van

zorg niet beïnvloeden door winstbejag.

Het VVI vroeg in zijn memorandum dat de overheid de meerwaarde

van social-profitondernemingen zou erkennen, bevestigen en 

verstevigen. De overheid zal omzichtig moeten omspringen met de

risico's van een voortschrijdende commercialisering.

Tussen september 2006 en januari 2008 werkte de intersectorale

Commissie voor Ethiek van het VVI een ethisch advies uit over 

privatisering en commercialisering. Mevr. Saskia Mahieu, secretaris

van de bovenvermelde VVI-werkgroep commercialisering, was

gedurende dat jaar als extern expert lid van de Commissie.

De ontwerptekst van dit advies werd formeel voorgesteld aan de

sectorale bestuurscolleges in januari en februari 2008. Voor de

inhoud van dit ethische advies verwijzen we u graag door naar de

website van het VVI.

Op 20 december 2007 werden tijdens de Buitengewone Algemene

Vergadering de 12 prioritaire thema's voor de VVI-werking 2008

bekrachtigd. Commercialisering is een van deze thema's. Verdere

reflectie, verfijning en concretisering van de positie van de 

VVI-voorzieningen in dit domein krijgen dan ook expliciete aan-

dacht onder de vorm van het VVI-Project Commercialisering 2008.

Voorstudies van dit project kregen vorm in drie workshops over

commercialisering (december 2007, februari 2008 en april 2008).

Tijdens die workshops werd er per sector grondig nagedacht over

de problematiek.Vertrekpunten waren telkens de economische en

ethische aspecten. Vernieuwende inspiratie werd geboden door

een Nederlandse gastspreker die toelichting gaf over de wijze

waarop er met commercialisering wordt omgegaan in de

Nederlandse gezondheidszorg.
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MEMORANDUM

Op 10 juni 2007 waren er federale verkiezingen. Naar aanleiding

hiervan publiceerde het Verbond een memorandum, met verwach-

tingen voor de toekomst.

Vanuit zijn christelijke inspiratie blijft het VVI bekommerd om de

zwakkere, om de patiënt en de bewoner. Het is belangrijk dat een

solidaire samenleving het opneemt voor de kwetsbare mens. Dit

gaat niet alleen over een doordacht beleid voor een gezonde

samenleving, maar ook over voldoende werk, over goede en

betaalbare woningen, over een veilige omgeving, over bereikbare

en tijdige rechtspraak, over de bestrijding van armoede en uit-

sluiting…

Het memorandum presenteert de bekommernissen van het VVI

inzake gezondheidszorg en de specifieke verwachtingen voor 

geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg en algemene ziekenhuizen.

Het VVI kiest er expliciet voor om te gaan voor kwaliteitsvolle,

toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg.

Voor de volledige inhoud van het memorandum, zie www.vvi.be.

Het memorandum werd op 8 mei 2007 voorgesteld aan de pers

in Hotel Astoria te Brussel. Het VVI organiseerde hiervoor een

debat met de vier  belangrijkste partijvoorzitters en VVI-voorzitter

Guido Van Oevelen. Aanwezig waren: dhr. Jo Vandeurzen, voorzitter

CD&V; dhr. Johan Vande Lannotte, voorzitter SP.A; mevr.Vera Dua,

voorzitster Groen!; en mevr. Patricia Ceyssens, die haar VLD-

voorzitter Bart Somers verving. Moderator was de heer Michel Van

Holder.

Ook de leden werden uitgenodigd voor dit debat.Velen gingen op

de uitnodiging in, zoals de foto's laten zien. Het debat verliep geani-

meerd en kreeg de nodige aandacht in de nationale pers.

Na de verkiezingen was het wachten op de regeringsverklaring van

de nieuwe regering om na te gaan wat er terecht zal komen van

de geformuleerde verwachtingen.
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COMMUNAUTISERING VAN HET

GEZONDHEIDSZORGBELEID

In de aanloop naar de federale verkiezingen stelde het VVI ook zijn

standpunt inzake de communautarisering van het gezondheids-

zorgbeleid op punt.

Om te komen tot dit nieuwe standpunt werd niet over één nacht

ijs gegaan. Een eerste bron van inspiratie waren de resoluties van

de Vlaamse ziekenhuizen die werden geformuleerd op de Staten-

Generaal van 22 november 2004. Daarnaast werd er binnen het

bestek van een achttal “Caritaslezingen”, en samen met eminente

sprekers zoals o.a. prof. Wim Moesen, prof.Theo Peeters en prof.

Jos Berghman, gereflecteerd over het huidige systeem van sociale

zekerheid, de plaats van de gezondheidszorgen binnen dit systeem

en de toekomstige uitdagingen.

De nieuwe inzichten werden daarna verder afgetoetst met de leden

en finaal goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 29 maart 2007.

Communautarisering, waarbij bevoegdheden inzake gezondheids-

zorg worden overgedragen van de federale overheid naar de

gemeenschappen, is geen doel op zich. Het is wel een middel om

te komen tot een meer samenhangend gezondheidszorgbeleid,

waardoor er bovendien ook meer en directere interactie kan

plaatsvinden met andere, reeds gecommunautariseerde sectoren

zoals bv. preventie en welzijnszorg.

Dit is de enige manier om te komen tot echte homogene

bevoegdheidspakketten en een betere – in termen van kwaliteit,

toegankelijkheid en betaalbaarheid – dienstverlening voor patiënt

of bewoner, en een beheersing van de snel op ons afkomende 

uitdagingen inzake vergrijzing, fikse stijgingen van de gezondheids-

zorgbudgetten, … 

Het VVI is van oordeel dat een verdere communautarisering van

het gezondheidsbeleid dient te passen binnen de solidariteit tussen

alle burgers van het land. Op grond van het subsidiariteitsbeginsel

moeten de organisatie en aansturing van het gezondheidszorg-

beleid plaatsgrijpen op het niveau van de gemeenschappen. Hoe

dichter het beleid bij de mensen staat, hoe meer baat ze er bij hebben.

Bovendien verschilt de visie op gezondheidszorg in onze verschil-

lende taalgebieden sterk.

Het spreekt echter voor zich dat zo’n operatie niet tot gevolg mag

hebben dat de interpersoonlijke solidariteit tussen alle Belgen in

het gedrang zou komen.

Het VVI is binnen het kader van een gecommunautariseerde

gezondheidszorg voorstander van het responsabiliseren van alle

bevoegde overheden. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat

de gemeenschappen geen enkele verantwoording hoeven af te

leggen voor hun beleid door de factuur zomaar door te schuiven

naar derden. Responsabilisering betekent dat goed en efficiënt

beleid moet worden beloond en dat de gevolgen van ondoordachte

maatregelen moeten worden gedragen door diegene die verant-

woordelijk is voor de genomen beslissingen.

Tot slot vraagt het VVI dat de Vlaamse gemeenschap, als die

bevoegd zou worden voor het gezondheidszorgbeleid, zichzelf niet

zou wentelen in zelfgenoegzaamheid en eigengereidheid. Vandaar

dat er eveneens een aantal randvoorwaarden inzake waarachtig

“beter bestuurlijk beleid” naar voor geschoven worden.Vlaanderen

dient immers te investeren in een politiek en administratief klimaat

met voldoende juridische en financiële stabiliteit om de continuïteit

van de zorg binnen onze instellingen te vrijwaren. Er is nood aan
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meer beleidsruimte voor de lokale initiatiefnemers en meer transpa-

rantie in de beleidsbeslissingen. Die kan pas gerealiseerd worden mits

voldoende inbreng van alle actoren uit de sector. Daarom is er nood

aan goed werkende overlegstructuren, waarbij de verschillende

zorgverleners binnen het besluitvormingsproces initiatieven 

kunnen nemen en de noodzakelijke adviezen kunnen verstrekken.

ARBEIDSDUUR

Het sociaal akkoord van 26 april 2005 bepaalde dat de sociale

partners een betere naleving van de sociale wetgeving dienden na

te streven. Meer concreet moesten ze de uurroosters tijdig

bekendmaken. Naleving van deze uurroosters is verplicht, en een

eventuele afwijking zou kunnen worden gesanctioneerd. Daarnaast

moesten de sociale partners ook een regeling uitwerken omtrent

de onmiddellijke vervanging.

Deze besprekingen begonnen reeds in 2006 in het paritair comité,

maar al gauw bleek dat de sociale partners niet tot collectieve

arbeidsovereenkomsten zouden kunnen komen. Het thema werd

dan ook verwezen naar een tripartite werkgroep met het kabinet

van Sociale Zaken. Daar bleek na enkele vergaderingen duidelijk

dat de standpunten van beide partijen onverenigbaar waren.

In het voorjaar van 2007 stelde het kabinet voor een onderzoeks-

project op te starten in samenwerking met een wetenschappelijke

equipe. Dat project moest proberen een beeld te geven van de

manier waarop de instellingen nu met de arbeidsduurreglemen-

tering omgaan en wat precies de pijnpunten zijn van het huidige

systeem.

Begin juli werd bekendgemaakt welke instellingen geselecteerd

waren voor deelname aan het pilootproject, en dit op basis van

een vanuit de instelling ingediend onderzoeksproject. Deze instel-

lingen konden starten met de aanwerving van de hen toegekende

voltijdse equivalenten, die een voorafname waren van de jobs

beloofd aan de ziekenhuizen in het sociaal akkoord. De inhoud van

het project werd grotendeels uitgewerkt binnen de wetenschap-

pelijke equipe, zonder de sociale partners hierbij te betrekken. Om

de vereiste resultaten te verkrijgen, zal begin 2008 nog de nodige 

bijsturing dienen te gebeuren vanuit de sociale partners.

Naast het sociaal akkoord werd de problematiek van de arbeids-

duurreglementering ook binnen de instellingen zelf veel sterker

aangevoeld. De sociale inspectie voerde immers op een aantal

plaatsen controles uit. Uit de reacties van de instellingen bleek dat

er nood was aan een overzicht van de op dit moment toegepaste

regels.

Vanuit het VVI werden in het najaar van 2007 enkele studiedagen

georganiseerd met betrekking tot arbeidsduur. Gelet op de talrijke

aanwezigheid en de positieve reacties nadien, mogen deze een 

succes genoemd worden.

Tijdens deze studiedagen werd de problematiek van arbeidsduur

vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Vooreerst was er de 

uiteenzetting van meester Lemmens, die trachtte de strikte regels

rond de opmaak van uurroosters uit te leggen, gevolgd door een

interpretatie van deze regels door de heer Blomme van de 

sociale inspectie. Daarna beschreef mevrouw Van der Hooger-

straete haar ervaringen aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

De studiedag werd afgerond door mevrouw Theunis, die toelich-

ting gaf bij de stand van zaken van het sectoraal overleg.

In 2007 is het probleem arbeidsduur en de bijhorende aspecten

zeer sterk naar voren gekomen. Ook in 2008 zal het VVI de nodige

initiatieven nemen om dit thema de nodige aandacht te blijven

geven.
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HET VVI-RAI (PILOOT)PROJECT: THE

TASTE OF THE PUDDING IS IN THE EATING

Het Resident Assessment Instrument, meestal kortweg “RAI”

genoemd, is bezig met een internationale doorbraak. Ook in België

beweegt één en ander rond deze set van instrumenten, afkomstig

van de internationale wetenschappelijke vereniging InterRAI.

In verschillende zorgsettings in België wordt, met wisselend succes,

ervaring opgedaan met het instrument.

Mythe en hype? Of  een kans voor de betrokken sectoren?  “The

taste of the pudding is in the eating”, zeggen de Engelsen weleens:

enkel door het uit te proberen kan je erachter komen.

Vanuit dat perspectief zette het VVI in het kader van het VVI-RAI

project een eigen pilootproject op, waarin in een dertiental woon-

en zorgcentra aangesloten bij het VVI wordt gekeken naar de

mogelijkheden van het instrument. En die zijn er, na de evaluatie

van de eerste projectfase, duidelijk.

De 13 pilootvoorzieningen kregen in een eerste fase, tussen april

en november 2007, de kans om de bewoners van één van hun

afdelingen integraal en continu te evalueren met de “RAIview” tool

van de Nederlandse vereniging NedRAI. Die keuze werd gemaakt

omdat het VVI de pilootinstellingen van bij aanvang een zo 

performant mogelijke applicatie wilde aanbieden. RAIview heeft 

– zo heeft de “terreinverkenning” die de stuurgroep VVI-RAI in het

werkjaar 2006 verrichtte ons geleerd –  naast een gebruiksvrien-

delijke gebruikersinterface heel wat “output” die door de gebruiker

“met een druk op de knop” kan worden opgeroepen. Deze 

output situeert zich op het niveau van individuele zorg, zorg-

organisatie, voorzieningsbeleid én benchmarking.

In november-december werd het project geëvalueerd in de 13

pilootvoorzieningen. In de maanden daaraan voorafgaand vond

ook een “globale evaluatie” van het instrument en zijn mogelijkheden

plaats aan de hand van de “meta-gegevens” uit het pilootproject.

RAI is een objectieve, betrouwbare en valide procedure om zorg-

zwaarte te evalueren van doelgroepen van zorgbehoevende

patiënten/gebruikers/cliënten/bewoners. Op basis van de door de

zorgprofessional ingevoerde gegevens kan het individuele zorgdossier

worden onderbouwd en kunnen individuele zorgplannen worden

opgemaakt. De individuele zorg wordt gemonitored aan de hand

van geregistreerde wijzigingen in zorgbehoefte. Hierbij wordt de

ingevoerde informatie op diverse niveaus geanalyseerd, waarbij

ook een aantal minder voor de hand liggende links, die echter wel

evidence based zijn, worden opgenomen.

Maar daarnaast heeft het gebruik van een RAI-instrument ook

voordelen op het gebied van zorgorganisatie op afdelingsniveau,

kwaliteitsbeleid én voorzieningsmanagement. Ten slotte biedt RAI

ook mogelijkheden die “voorzieningsoverstijgend” zijn, zoals bv.

naar “benchmarking” of naar externe verantwoording toe.

Door de concrete opstelling in het project waren de pilootinstellingen

in fase 1 niet in de mogelijkheid alle beschikbare output ook zelf te

gaan hanteren.Wel leerden ze dat het doenbaar, mogelijk én zinvol

kan zijn voor Vlaamse ouderenzorgvoorzieningen, om met het 

instrument aan de slag te gaan.

Er zijn op basis van de evaluatieronde echter wel een aantal 

randvoorwaarden te omschrijven voor succesvolle implementatie.

De aanwezigheid van actuele ICT-mogelijkheden op de zorg-

afdelingen, het vormen en opleiden van de medewerkers, de
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inhoudelijke ondersteuning en data-analyse door een zorg-expert,

het inpassen van “de RAI-informatie” in de beleidsstrategie van een

voorziening, … zijn er enkele van.

De grondige kennismaking met het instrument stelt het VVI ook in

staat om kritische vragen te stellen bij  een eventuele door de

overheid opgelegde implementatie van het RAI.

In 2008 zal het project zich verder toespitsen op de inhoudelijke

verdieping van het “werken met RAI”. Daarnaast zal het VVI de

opgedane kennis ook aanwenden in de beleidscontacten, om 

optimale kansen te helpen creëren voor het RAI-instrument. Want

van één ding zijn we overtuigd: RAI werkt, voor de bewoners/

gebruikers, voor de medewerkers én (allicht ook) voor het  voor-

zieningsbeleid.

HET GROTE RUSTHUIZENRAPPORT

Na de zomer raakte bekend dat de krant Het Nieuwsblad van plan

was een groot Rusthuizenrapport te publiceren, naar analogie met

hun Scholenrapport een jaar daarvoor. In dat rapport zou de krant

730 inspectieverslagen van Vlaamse rusthuizen bundelen en analy-

seren. Het Grote Rusthuizenrapport werd half november 2007

gepubliceerd. De resultaten waren grotendeels positief.

Ouderenzorgvoorzieningen hebben de opdracht de kwaliteit van

hun werking te toetsen en voortdurend verbeteringstrajecten op

te zetten. Ze moeten over hun resultaten informeren. Door het

Vlaams decreet op de openbaarheid van bestuur heeft elke burger

het recht om de inspectieverslagen van een voorziening op te 

vragen.Van dit recht maakte Het Nieuwsblad gebruik om zijn Grote

Rusthuizenrapport te stofferen. De vraag is of de inspectieverslagen

het geschikte middel zijn om aan de geïnteresseerden en de brede

maatschappij relevante informatie over de welzijnsvoorzieningen te

verstrekken…

Het VVI vindt transparante informatie over de kwaliteit van

de zorg in de welzijnsvoorzieningen belangrijk. Zowel de huidige als

de toekomstige gebruiker, het personeel en de bestuurders als de

brede omgeving hebben terecht belangstelling voor het reilen en

zeilen van de welzijnsvoorzieningen. Deze informatie maakt de

doelstellingen van de organisatie helder voor haar medewerkers.

Het helpt de raad van bestuur om de strategische doelen te bepa-

len en toe te zien op de uitvoering ervan. Door heldere informa-

tie te verstrekken weten de gebruikers wat ze kunnen verwachten

van de hulp- en dienstverlening en wordt het voor hen gemakke-

lijker om hun vragen en behoeften bespreekbaar te maken.

De welzijnsvoorzieningen nemen een maatschappelijke opdracht

op met overheidsmiddelen. Een duidelijke communicatie naar de

brede samenleving over hoe ze op een solidaire basis tegemoet

komen aan maatschappelijke noden legitimeert hun opdracht en

sterkt hun geloofwaardigheid. Deze informatie maakt dat de 

omgeving (andere organisaties, maar vooral mogelijke toekomstige

gebruikers) de welzijnsvoorziening kan leren kennen.

Alleen is de vraag door wie en op welke manier deze com-

municatie het best verloopt, zodat de ouderenzorgvoorzieningen

in alle vertrouwen aan hun eigen kwaliteit kunnen werken en de

(toekomstige) gebruikers en hun familie die informatie vinden die
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ze nodig hebben om weloverwogen keuzes te maken in hun zoek-

tocht naar de gepaste hulp- en dienstverlening. Het is zeer de vraag

of de inspectieverslagen wel het geschikte middel zijn om aan het

grote publiek relevante informatie over de ouderenzorgvoorzie-

ningen te verstrekken. Inspectieverslagen zijn hiervoor immers van-

daag niet bedoeld.

Het openbaar maken van dergelijke rapporten houdt het risico in

dat mensen er één element uithalen en dat los van de context

gaan interpreteren of verkeerd begrijpen. Wanneer de informatie

kan gelinkt worden aan concrete individuen ontstaat een inbreuk

op de privacy. Bovendien geven de verslagen een momentopname

weer, en hebben ze dus een relatief karakter. Het gevaar bestaat

dat voorzieningen zich gaan toespitsen op wat verwacht wordt

door de inspectie en de stakeholders… Ten slotte zijn inspectie-

verslagen ongeschikt om welzijnsvoorzieningen onderling met

elkaar te vergelijken, omdat tijdens de inspectiebezoeken niet bij

alle voorzieningen hetzelfde kwaliteitsaspect gemeten wordt.

De inspectieverslagen zijn wél een belangrijke informatiebron voor

de organisaties zelf om aan de eigen kwaliteit te werken. De

inspectie ziet er immers op toe dat ouderenzorgvoorzieningen

werk maken van een kwaliteitsbeleid. Deze externe toets spoort

hen ertoe aan voldoende kritisch tewerk te gaan en dat kan de

interne werking mee in de goede richting sturen. Inspectie-

verslagen hebben in eerste instantie tot doel de interne kwaliteits-

zorg van de zorgvoorzieningen te dienen, hen te stimuleren en erop

toe te zien dat de punten waar de voorzieningen tekort schieten

daadwerkelijk worden aangepakt.

Ook medewerkers en gebruikers moeten in een cultuur van

actieve openbaarheid betrokken worden. Dat kan bv. via

tevredenheidsenquêtes en een laagdrempelige klachtenprocedure.

Alleen zo kunnen pijnpunten in de werking aangekaart worden en

kan men erop rekenen dat er met de informatie vertrouwelijk

omgegaan wordt, én dat er iets mee gebeurt! Ook daarom is het

belangrijk dat informatie die ingewonnen werd voor de interne

kwaliteitszorg best niet in de openbaarheid komt. Door hierover

intern te communiceren en er de nodige acties rond op te zetten

garanderen voorzieningen dat er niet vrijblijvend mee wordt

omgesprongen.

Welzijnsvoorzieningen beseffen zeer goed dat ze een maat-

schappelijke opdracht hebben. In dit kader pleit het VVI voor

een actieve openbaarheid, die in eerste instantie een zaak is van de

voorzieningen zelf: zij moeten zowel intern als extern informeren

en verantwoording afleggen over de kwaliteit van hun zorg.

Die openbaarheid kan ook waar gemaakt worden in overleg met

andere voorzieningen in de eigen sector: dit overleg kan voor-

zieningen ertoe aanzetten om over de grenzen van de eigen 

organisatie te kijken en zich te positioneren tegenover de collega-

voorzieningen. Door zich te vergelijken met andere voorzieningen

uit de sector krijgt men immers een zicht op de eigen sterktes en

zwaktes.

Het VVI speelt hierbij een belangrijke rol: op diverse overleg-

momenten wisselen voorzieningen ervaringen uit en wordt kennis

en knowhow met elkaar gedeeld in functie van een betere 

dienstverlening.
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Ten slotte hebben de voorzieningen baat bij een inspectie die

transparant is, methodisch werkt en met hen in communicatie

treedt. Inspectie en zorgvoorzieningen moeten partners zijn in

het garanderen van kwaliteitsvolle zorg. Zonder aan de autonomie

van de zorgvoorzieningen te raken, kan de inspectie een belangrijke

aanzet geven tot bijsturing en verbetering van de werking op 

sectoraal niveau, op voorwaarde dat hun bevindingen doorgesproken

worden met de sector.Alleen door deze bevindingen, meningen en

visies samen te leggen, kan vooruitgang geboekt worden!

Een overdaad van regels en normen door verschillende inspectie-

diensten moet worden vervangen door een transparant en geïnte-

greerd inspectiebeleid. Door administratieve overlast weg te 

werken, zal het vertrouwen tussen inspectie en voorziening groeien.

Ten slotte: goede kwaliteit is er vooral in die rusthuizen die 

ingebed zijn in een lokale gemeenschap, waar de bewoners regel-

matig bezoek krijgen van buren en familie. En daar kan de hele

maatschappij een steentje toe bijdragen.
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THERAPEUTISCHE PROJECTEN

De geestelijke gezondheidszorg is vandaag een belangrijke sector

en dat belang zal in de toekomst alleen maar toenemen. Dit heeft

onder andere te maken met de blijvende toename van geestelijke

gezondheidszorgproblemen.Vandaar de noodzaak om een geestelijk

gezondheidszorgbeleid op lange termijn uit te werken.

De voornaamste beslissing hieromtrent werd genomen op 

24 mei 2004. Toen kwam de interministeriële Conferentie

Volksgezondheid tot een akkoord om te werken met experimenten

waarbij de prioritaire doelgroep voor de totstandkoming van zorg-

circuits en -netwerken alle leeftijdscategorieën omvat, op voor-

waarde dat het patiënten betreft met een langdurige en complexe

psychiatrische problematiek. Men gaat er immers van uit dat voor

deze patiëntengroep de kans dat de continuïteit van de zorg in het

gedrang komt het grootst is en dat bijgevolg bij hen de nood aan

continue en geïntegreerde zorgcircuits het grootst is.

Dit werd verder vertaald in de beleidsnota van de vorige federale

minister voor Volksgezondheid en Sociale Zaken Demotte en 

uitgewerkt in wat therapeutische projecten en het transversaal

overleg wordt genoemd.

Van de therapeutische projecten wordt verwacht dat zij overleg

rond een patiënt organiseren en/of coördineren. Dit moet leiden

tot meer zorg op maat en betere zorgcontinuïteit. Het overleg

rond de patiënt moet kaderen in een ruimer perspectief van over-

leg om zo te komen tot een coherent beleid inzake de organisatie

en/of coördinatie van zorgcircuits. En dat wordt dan transversaal

overleg genoemd. De aanzet tot deze projecten is al veel vroeger

te situeren. Ze zijn het opmerkelijke resultaat van een geestelijke

gezondheidszorgconcept dat vanuit de sector werd geformuleerd

naar het beleid toe. Een bottom-up benadering dus. In de loop van

1997 bracht de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen een

advies uit met richtlijnen voor de toekomstige organisatie en 

ontwikkeling van de geestelijke gezondheidszorg in België via 

zorgcircuits en -netwerken. Het basisprincipe van die nieuwe 

organisatie bestaat erin dat de patiënt en zijn zorgbehoefte 

centraal moeten staan bij de organisatie van het zorgaanbod, en

niet de voorzieningen.

De reorganisatie gebeurt via een zeer complex proces. Die 

complexiteit ligt allereerst in de doelgroep die men voor ogen

heeft. Het gaat namelijk over patiënten over alle leeftijdsgroepen

heen met een (potentieel) langdurige en complexe psychiatrische

problematiek. Die doelgroepen werden omschreven in een aantal

clusters.

De complexiteit ligt ook in het aantal partners dat men in het 

therapeutisch project moet betrekken om voor de complexe 

zorgvraag een gepast aanbod te formuleren. Deze samenwerking 

tussen de partners, het netwerk, wordt via de financiering van de

overlegmomenten in het therapeutisch project gestimuleerd,

opdat zorgcircuits kunnen worden gerealiseerd. Een dergelijk 

zorgcircuit omvat alle etappes in het zorgtraject van de patiënten

behorend tot een doelgroep en is - vanzelfsprekend - voor-

zieningsoverschrijdend. Het wordt immers gerealiseerd door de

concrete samenwerking en samenspraak van personen die aan

verschillende initiatieven in de zorgverlening verbonden zijn.

Maar de complexiteit ligt ook in de verschillende contractanten

van de therapeutische projecten en het transversaal overleg. Het is

belangrijk om deze te duiden alsook hun rol en hun onderlinge

interactie.
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Het budget, zowel het deel RIZIV voor de financiering van de 

therapeutische projecten, als het deel FOD Volksgezondheid voor

de financiering van het transversaal overleg, bedraagt 15 miljoen

euro gespreid over drie jaar. In het kader van de therapeutische

projecten heeft een werkgroep van het RIZIV Verzekeringscomité

78 projecten geselecteerd o.b.v. objectieve criteria en werd met

hen een contract afgesloten. De FOD volksgezondheid heeft nog

4 contracten afgesloten die analoog zijn met de opdrachten van de

door het RIZIV geselecteerde projecten. Daarnaast zijn er nog 82

overeenkomsten met de therapeutische projecten die de data zullen

aanleveren in de database van de FOD Volksgezondheid.

Er werd een overeenkomst afgesloten met het federaal Kennis-

centrum voor de gezondheidszorg, kortweg het KCE.

In een brief van het kabinet aan het KCE werd gevraagd:

• Een methodologie uit te tekenen om outcome-parameters van

de therapeutische projecten te registreren en te evalueren.

Concreet gaat het hier over de realisatie van een betere zorg-

continuïteit en meer “zorg-op-maat” voor de patiënt/cliënt.

• Een methodologie uit te tekenen voor het analyseren van de

organisatieprocessen die moeten leiden tot geïntegreerde zorg.

• Een procesevaluatie te maken van de therapeutische projecten

en het transversaal overleg.

• Conclusies te formuleren over het aanbod en de organisatie van

de hulpverlening voor verschillende groepen van psychiatrische

patiënten die in de therapeutische projecten centraal staan.

De nadruk van het onderzoek zal dus niet liggen op de klinisch 

therapeutische inhoud van het project maar op een procesanalyse

van de therapeutische projecten. Daarnaast zal er ook een metho-

dologische ondersteuning voorzien worden van de overleg-

platforms geestelijke gezondheidszorg.

Voor deze opdracht zullen gegevens op een geanonimiseerde

wijze vanuit de database van de FOD Volksgezondheid ter beschik-

king worden gesteld aan het KCE. Er werd samengewerkt met een

softwarebedrijf teneinde een gebruiksvriendelijke en klantgerichte

applicatie te ontwikkelen voor gegevensregistratie van de thera-

peutische projecten.

Aangezien de patiënt centraal staat is het cruciaal dat de stem van

de patiënt en zijn familie gehoord wordt. Vandaar de deelname van

patiënten- en familieorganisaties aan het transversaal overleg. Zij

zullen niet alleen de patiënten en hun familieleden coachen in het

overleg, maar zij zullen ook onderzoek voeren naar good practices

betreffende directe patiëntenparticipatie. Daarin zullen zij worden

bijgestaan door de wetenschappelijke teams van LUCAS en AIGS.

Ook de overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg spelen een

belangrijke rol. Om te beginnen als facilitator in het overleg tussen

de deelnemers aan de therapeutische projecten. Zij zullen ook op

hun beurt een rol spelen in de procesevaluatie per cluster van 

therapeutische projecten en dit over de taalgroepen heen.

Daarnaast is er nog de rol van het overkoepelend begeleidings-

comité en de rol van de gemengde werkgroep als draaischijf van

het transversaal overleg.

Naar analogie met de overzichtelijke website van het RIZIV inzake

therapeutische projecten zal er ook een website worden 

gecreëerd voor het transversaal overleg. Dit zal via de FOD

Volksgezondheid gebeuren. Alle relevante documenten zullen er

worden gepubliceerd met onder meer de werkzaamheden van de
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gemengde werkgroep psychiatrie, een handleiding van het

Kenniscentrum omtrent de te hanteren instrumenten, ….

Daarnaast zal er ook een uniek mailadres ter beschikking worden

gesteld waarop alle vragen kunnen worden gelanceerd. Deze vragen

zullen afhankelijk van hun aard worden beantwoord door het KCE,

de FOD volksgezondheid, het RIZIV. De bedoeling is om deze vragen

en antwoorden te bundelen in een FAQ en die op de website te

plaatsen.

Er is echter ook nood om het denk- en besluitvormingsproces

over toekomstige zorginhouden en zorgvormen in de loop van de

drie jaar reeds te starten en niet te wachten tot het moment waar-

op het eindrapport van het Kenniscentrum in de rekken ligt.

De Gemengde werkgroep FOD, als onderdeel van het overkoepe-

lende begeleidingscomité 'therapeutische projecten en trans-

versaal overleg', zal deze opdracht mee waar moeten maken als

draaischijf en stuwende werkgroep van dit informatie- en reflectie-

proces. Deze gemengde werkgroep omvat vertegenwoordigers

van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, de

overlegplatformen geestelijke gezondheidszorg, de patiënten- en

familieorganisaties, het KCE, het RIZIV en de FOD Volks-

gezondheid.

RECONVERSIE C/D-BEDDEN NAAR PAAZ

In de loop van de maand juni 2007 werd bekend dat de ontslag-

nemende federale regering een KB ter ondertekening had inge-

diend bij de koning om algemene ziekenhuizen toe te laten

opnieuw de reconversie voorstellen in te dienen om C/D-bedden

om te zetten naar PAAZ-bedden.Tegelijk werd ook bekend dat de

koning dit ontwerpbesluit niet meer zou ondertekenen in de 

periode van lopende zaken.

Binnen het VVI werd op basis van deze informatie een overleg

opgestart over de wenselijkheid en de randvoorwaarden voor een

reconversie van acute somatische bedden naar psychiatrische 

ziekenhuisbedden.

Het uitgangspunt van de Geestelijke Gezondheidszorg is dat

reconversie niet alleen dient bij te dragen tot het beantwoorden

van leemten in de GGZ-hulpverlening binnen algemene ziekenhuizen,

maar een meerwaarde moet opleveren in complementariteit met

het bestaande GGZ-aanbod in de uitbouw van voorzieningsover-

schrijdende zorgprogramma's voor de drie leeftijdsdoelgroepen.

Bij de algemene ziekenhuizen bestond er de vraag om niet met

onnodige bureaucratisch geformuleerde regelgeving geconfron-

teerd te worden.

Binnen het VVI werd over deze uitgangspunten en verwachtingen

een consensus bereikt die werd gevat in een afsprakennota. Deze

nota werd op 25 oktober goedgekeurd door de Raad van Bestuur.

In de afsprakennota worden zowel naar de bevoegde overheden

als naar de VVI-leden uit de Algemene Ziekenhuizen en uit

Geestelijke Gezondheidszorg verbintenissen en afspraken beschreven

die door de overheid bij een reconversie zouden moeten worden

gehonoreerd.

Tijdens het overleg tussen de sector en Vlaams minister van

Welzijn en Gezondheid Steven Vanackere deelde de minister mee

dat hij een schrijven had gericht naar federaal minister Donfut. In

dit schrijven vroeg hij naar een bevestiging van de juridische 

analyse die de opheffing van het moratorium op de psychiatrische
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ziekenhuisbedden toelaat. Dan zouden reconversiedossiers 

goedgekeurd kunnen worden. Hij wachtte dit antwoord af om de

reeds ingediende dossiers verder te behandelen.

Tijdens dit overleg gaf het VVI toelichting bij de inmiddels binnen

het VVI bereikte consensus. Het VVI wees er bovendien op dat een

reeks lacunes in de zorg niet steeds door reconversie hoeven

opgelost te worden, maar dat een oplossing ook kan liggen in posi-

tieve incentives voor o.a. de delocalisatie van psychiatrische zieken-

huisbedden van de campus van psychiatrische ziekenhuizen naar

de campus van algemene ziekenhuizen.

Gesteld werd ook dat het VVI bij de nieuwe federale minister van

Sociale Zaken en Volksgezondheid zou aandringen op een snelle

uitvoering van artikel 97ter van de ziekenhuiswet. Die moet de

flexibilisering van het historische zorgaanbod mogelijk maken.

De minister gaf in zijn reactie te kennen deze benadering te onder-

schrijven. Hij wou ook met de aanbevelingen uit de afsprakennota

rekening houden bij de individuele beoordeling van de ingediende

reconversiedossiers.

DE UITBOUW VAN EEN FORENSISCHE

PSYCHIATRIE VOOR VOLWASSENEN

Momenteel zitten er in Vlaanderen een 500-tal delinquenten met

een psychiatrische stoornis in de 'annexen' van de gevangenissen

of in instellingen van sociaal verweer. Het gaat om instellingen in

Merksplas, Turnhout, Antwerpen, Leuven en Brugge. De geïnter-

neerden krijgen in de gevangenis echter meestal niet de nodige

psychiatrische ondersteuning, alhoewel ze daar recht op hebben.

België is hiervoor in het verleden reeds terechtgewezen door

Europese instanties. Op een speciale ministerraad van 

30 en 31 maart 2004 werd beslist om de opvang van deze 

geïnterneerden in Vlaanderen te verbeteren. Dit zette een 

dynamiek in gang die in 2007 resulteerde in een aantal belangrijke

ontwikkelingen. Het opzet bestaat erin om de geïnterneerden een

behandeling en een begeleiding aan te bieden door de geestelijke

gezondheidszorg.

• Ten eerste werd uitvoering gegeven aan het plan van de federale

regering dat goedgekeurd werd op de ministerraad van 23 

oktober 2006.

• Ten tweede publiceerde het Belgisch Staatsblad op 13 juli 2007

de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen

met een geestesstoornis.

Een nieuwe wet betreffende de internering

De meest recente herziening ten gronde van de wet op het 

sociaal verweer dateert al van 1 juli 1964. Die wet was in feite

reeds een actualisering van de wet van 9 april 1930. De inzichten

in de geestelijke gezondheid zijn ondertussen sterk geëvolueerd.

Bovendien bleek uit de praktijk dat de werking van het inter-

neringsstelsel in België verre van optimaal is. De wet van 1 juli 1964

was verouderd en gedurende de afgelopen jaren werd er steeds

meer kritiek op geformuleerd.

De penibele situatie van de geïnterneerden en enkele recente

maatschappelijke gebeurtenissen hebben ertoe geleid dat na jaren

politiek palaveren er toch een wetgevend initiatief werd genomen.

Dit resulteerde in de wet van 21 april 2007 betreffende de 
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internering van personen met een geestesstoornis.

De doelstelling van de wet is tweeledig: een eerste doelstelling is

het beschermen van de maatschappij.Ten tweede wil de wetgever

zorgen voor een aangepaste therapeutische behandeling en/of

begeleiding van personen die een misdrijf pleegden en die lijden

aan een geestesstoornis die hun onderscheidingsvermogen ernstig

heeft aangetast en als dusdanig een gevaar voor de maatschappij

vormen.

Dit betekent voor de geestelijke gezondheidszorg onder meer dat

het beleid zich meer richt op het verhogen van de capaciteit van

de instellingen voor geïnterneerden.Voor deze instellingen wil de

overheid structuren oprichten die focussen op een adequate

opvang en op een herintegratie in de maatschappij van de geïnter-

neerden.

Dit betekent ook dat de nieuwe wet voorziet in een meer 

professionele aanpak van de behandeling en resocialisatie van de

betrokkenen en dit in samenwerking met justitie en gezondheids-

zorg. De nieuwe wet laat de beslissing over het interneringstraject

over aan de gloednieuwe strafuitvoeringsrechtbanken. Deze recht-

banken zijn ontworpen om over de strafuitvoering van veroordeelden

te beslissen. Met de eigenheid van geïnterneerden is echter te weinig

rekening gehouden. Zo zetelt er geen psychiater in deze recht-

banken. Er wordt tot internering overgegaan wanneer uit het 

psychiatrisch onderzoeksrapport blijkt dat de betrokkene lijdt aan

een geestesstoornis die het oordeelsvermogen of de controle over

zijn daden heeft tenietgedaan of ernstig heeft aangetast.

De forensische psychiatrie is een zeer complexe en maatschappe-

lijk delicate materie. Het is als het ware een braakliggend 

niemandsland tussen psychiatrie en gevangeniswezen, waar de

meest kwetsbare (en soms ook gevaarlijkste) leden van de samen-

leving soms jarenlang in verblijven of wegkwijnen. Ondanks een

aantal belangrijke tekortkomingen zorgt het wetsontwerp voor

een betere wettelijke omkadering van internering. Tevens biedt

deze wet de mogelijkheid om het globaal plan voor de geïnter-

neerden, dat werd goedgekeurd op de ministerraad van 23 okto-

ber 2006, verder uit te voeren.

De uitvoering van het federale beleidsplan

voor geïnterneerden

Het VVI is de sturende factor gebleken bij de uitbouw van het

zorgtraject voor geïnterneerden binnen de doelgroep van de 

volwassenen.Via de uitbouw van het zorgtraject - of een gedeelte

ervan - streeft de sector er naar om de geïnterneerde uit de

gevangenis te halen en hem de gezondheidszorg aan te bieden

waar hij als zieke persoon recht op heeft.

Het zorgtraject beschrijft de nodige zorgopdrachten en modules

voor de betrokken doelgroep. Deze doelgroep wordt onderver-

deeld in drie subgroepen waarbij rekening gehouden wordt met

de graad van beveiliging en de graad van risico voor herval:

• gesloten zeer hoog beveiligd (high risk)

• gesloten hoog en laag beveiligd (medium risk)

• open lage beveiliging (low risk)

Het principe hierbij is dat het veiligheidsrisico van de geïnterneerde

kan verschillen van periode tot periode. De situatie van de geïnter-

neerde is dan ook te bekijken vanuit een dynamisch zorgproces.

Het is de strafuitvoeringsrechtbank (SUR) (of de Commissie

Bescherming Maatschappij) die beslist tot toeleiding naar het zorg-

traject door middel van plaatsing of tot een andere uitvoerings-
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modaliteit zoals vrijstelling op proef, elektronisch toezicht e.a. De

SUR (of de Commissie Bescherming Maatschappij) evalueert bij

deze beslissing het veiligheidsrisico.

De zorg voor low risk patiënten wordt voornamelijk verstrekt

in de reguliere instellingen en diensten voor geestelijke gezond-

heidszorg.Voor de opvang van deze low-risk patiënten voldoen de

bestaande voorzieningen.

De zorg voor de high risk patiënten zal worden verstrekt in

gespecialiseerde instellingen met de architectonische en veilig-

heidskenmerken van een gevangenis. Deze instellingen hebben ook

een functionele gezondheidszorgopdracht. Ze dienen dan ook een

erkenning te krijgen van de Federale Overheidsdienst Volks-

gezondheid. Dergelijke high-risk instellingen zijn nog niet 

operationeel maar worden voorzien in Antwerpen (150 plaatsen)

en in Gent (250 plaatsen).

De zorg voor de medium risk patiënten wordt verleend door

zorginstellingen met een specifieke geïntensifieerde en beveiligde

opdracht. Deze instellingen worden benoemd in B4-overeenkom-

sten en zijn te erkennen door de FOD Volksgezondheid en de

FOD Justitie.

De B-4 overeenkomsten afgesloten met de

federale overheid

In het voorjaar van 2007 werkte het VVI actief mee aan het opstellen

van B4- overeenkomsten tussen de federale overheid en de drie

gespecialiseerde psychiatrische ziekenhuizen die reeds via piloot-

projecten forensische psychiatrische patiënten verzorgen: Rekem,

Bierbeek en Zelzate. Afdelingen van deze instellingen zijn als expe-

riment gestart en gelden als een voorbeeld van de kleinschalige en

geïndividualiseerde aanpak, die typisch is voor Vlaanderen.

Met het afsluiten van deze B4-overeenkomsten bevestigden de

contractanten dat ze een functioneel samenwerkingsverband 

willen realiseren dat tot doel heeft om binnen het gerechtelijk 

werkingsgebied van het Hof van Beroep in relatie tot de

Commissie voor Bescherming van de Maatschappij een bijdrage te

leveren tot de uitbouw van een zorgtraject voor voornamelijk

geïnterneerden uit de medium risicogroep.

De B4-overeenkomsten geven uitvoering aan die onderdelen van

het zorgtraject voor geïnterneerden die met terugwerkende

kracht van toepassing werden vanaf 1 januari 2007.

Het betreft per overeenkomst:

• De opdrachten en de additionele financiering horende bij de 

creatie van 40 psychiatrische ziekenhuisbedden via het 

onderdeel B4 van het budget van financiële middelen van de

betrokken psychiatrische ziekenhuizen

• De opdrachten en de additionele financiering horende bij de 

creatie van 15 bijkomende PVT bedden

• De opdrachten en de additionele financiering horende bij de 

creatie van 10 plaatsen in initiatieven voor Beschut Wonen.

Het is de bedoeling om het globale federale plan op een structu-

rele en recurrente wijze verder uit te werken.Voor elk onderdeel

werd een tijdsperspectief opgesteld. Daardoor zal per samen-

werkingsovereenkomst de capaciteit van de PVT-bedden in de

jaren 2008, 2009, 2010 telkens met 15 plaatsen uitbreiden en zal

de capaciteit van de plaatsen Beschut Wonen in 2008 uitbreiden

met 10 plaatsen.
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De zorgopdrachten in het zorgtraject voor
geïnterneerden

In het kader van een functioneel samenwerkingsverband garanderen

de contractanten dat een aantal zorgopdrachten uitgevoerd zullen

worden. Het is de intentie dat de uitbouw van deze zorgopdrach-

ten gebeurt in samenwerking met de andere geestelijke- gezond-

heidszorgvoorzieningen en -diensten uit het juridisch werkingsge-

bied waartoe de contractanten behoren.

Specifieke zorgopdrachten voor de psychiatrische ziekenhui-

zen zijn:

• observatie, verdere diagnostiek en risicotaxatie, evenals eerste

stabiliserende behandelingen (duur 1 tot 3 maanden);

• intensieve behandeling (duur 6 tot 12 maanden);

• voortgezette behandeling met het oog op resocialisatie (duur

van de behandeling 6 tot 12 maanden);

• vorming advies en coaching als dienstverlening;

• crisiszorg met inbegrip van crisisondersteuning en de toepassing

van de formule "bed op recept". Belangrijk hierbij is dat low en

(voormalig) medium risk patiënten tijdelijk, maximaal 14 dagen,

opgenomen kunnen worden;

• outreach als nazorgopdracht.

Specifieke zorgopdrachten voor het psychiatrisch verzor-

gingstehuis zijn:

• resocialisatie die een begeleiding beoogt gericht op een terug-

keer naar de samenleving;

• verzorging die een meer langdurige begeleiding en verzorging

beoogt binnen een beveiligde omgeving buiten de reguliere

samenleving.

Specifieke zorgopdrachten voor het samenwerkingsinitiatief voor

het Geïntegreerd Beschut Wonen zijn gericht op een inten-

sieve resocialisatie en begeleiding in combinatie met een verhoog-

de beveiliging. Deze zorgopdracht kan worden gerealiseerd deels

via campuswonen, deels via intensievere resocialisatie in beschutte

woonvormen buiten de campus. Beide zorgvormen zijn gericht op

een doorstroming naar de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg.

Het uitbouwen van een brugfunctie heeft als doel werk te

maken van een indicatiestelling (low/medium/high risk profiel) voor

de geïnterneerden die binnen het juridisch werkingsgebied voor

opname in het zorgtraject worden aangemeld. De brugfunctie

moet ook voorzien in een overleg inzake de toeleiding van deze

geïnterneerde naar het meest passende zorgaanbod. Deze brug-

functie wordt gefinancierd door de FOD Justitie.

Er wordt ook een therapeutisch project voorzien. De modali-

teiten en de financiering van dit therapeutisch project werden

door het RIZIV vastgelegd in specifieke overeenkomsten.

Verder spraken de contractanten af dat er per juridisch werkings-

gebied een selectiecomité, een gemeenschappelijk

medisch comité en een gemeenschappelijk sturingscomité

worden opgericht.

Bedenkingen en uitdagingen

Het VVI heeft het voorbije jaar een aantal belangrijke aspecten

mee helpen verwezenlijken in de organisatie van de opvang, de

zorg en de begeleiding van geïnterneerde patiënten.

Deze evolutie omvat onmiskenbaar een aantal positieve elementen:

• De nieuwe wetgeving betreffende de internering zorgt ervoor

Jaarverslag VVI 2007 binnenwerk  27-05-2008  15:27  Pagina 69



70

Geestelijke Gezondheidszorg

Jaarverslag 2007

dat een sleutelfiguur de toewijzing van geïnterneerden naar de

zorginstellingen mee kan begeleiden. Die sleutelfiguur kan een

belangrijke meerwaarde betekenen om de kloof tussen justitie

en geestelijke gezondheidszorg te verkleinen. Samenwerking tus-

sen beide wordt gestroomlijnd. Het is echter justitie die deze

brugfunctie aanstuurt en financiert. Een voorwaarde voor een

goede samenwerking is dan ook dat de persoon die deze functie

zal uitoefenen voldoende affiniteit moet hebben met de sector

van de geestelijke gezondheidszorg. Tevens zal deze persoon

over voldoende communicatieve vaardigheden moeten kunnen

beschikken.

• Er is een aanzet gegeven tot de uitbouw van een gedeelte van

het zorgtraject voor forensische psychiatrische patiënten. In het

beschrijven van de zorgopdrachten binnen dit zorgtraject werd

enkel rekening gehouden met het aanbod van de betrokken

actoren en de mogelijkheden die de GGZ hierbij kan leveren. Er

wordt geen rekening gehouden met de kenletter van de dienst

of instelling van waaruit de zorg wordt georganiseerd.

• Het federaal plan voorziet in een extra financiering voor de

voorziening die een geïnterneerde uit de lage veiligheidsgroep

begeleidt. Dit gefinancierde bedrag ligt niet hoog. Een positief

punt hierbij is wel dat elke GGZ-voorziening die een geïnter-

neerde uit de lage veiligheidsgroep begeleidt, hierop aanspraak

kan maken. Dus ook de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

kunnen van de federale overheid hiervoor een financiering 

ontvangen. De nieuwe regering zal het KB hiervoor moeten

bevestigen.

Ondanks deze positieve evolutie zijn er een aantal aandachtspun-

ten of mogelijke knelpunten waar de sector in de toekomst reke-

ning mee zal moeten houden.

De veiligheid

In de uitbouw van het zorgtraject voor de forensische patiënt is de

zorg voor de veiligheid een belangrijke maatschappelijke prioriteit.

In dit verband nam het VVI initiatief om in samenspraak met de

FOD Justitie en de FOD Volksgezondheid de nodige veiligheidsnor-

men uit te werken via een KB.

De uitdaging is om een evenwicht te vinden tussen de vereisten

van een therapeutisch en overzichtelijk milieu in een huiselijk kader

en het garanderen van een voldoende veiligheid. De instellingen

die de zorg dragen voor patiënten met een medium-veiligheids-

risico, dienen deze beveiliging als een dynamisch gegeven te

beschouwen. De beveiliging is een resultante van factoren als het

hebben van voldoende personeel, de behandelcontext, de gehan-

teerde veiligheidsprocedures, de relationele aspecten van de 

verzorging en behandeling, enz. Op het vlak van infrastructuur

moeten de instellingen al het mogelijke voorzien om het personeel

een veilig werkklimaat te garanderen. De betrokken instellingen

wensen ook dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen het

'veiligheidspersoneel' en het 'zorgpersoneel'.

De organisatie van nazorg is niet evident

Het zorgtraject voorziet in mogelijkheden voor het doorstromen

van medium-risk patiënten naar andere voorzieningen. Patiënten

kunnen zo doorstromen van een high security eenheid naar een

intensieve behandeleenheid voor forensische patiënten uit de

medium veiligheidsgroep en verder doorstromen naar Beschut
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Wonen, PVT of naar de reguliere geestelijke gezondheidszorg.

Dat is echter de situatie in ideale omstandigheden. De sector voor-

ziet of vreest dat de voorzieningen voor medium-risk patiënten op

termijn zullen dichtslibben. Dit kan gebeuren omwille van de nood

aan een blijvende personeelsomkadering bij een aantal patiënten

om de veiligheid te garanderen. Soms beschikken patiënten niet

over voldoende vaardigheden om zich op een succesvolle wijze te

kunnen resocialiseren. Tevens wordt deze sector ook geconfron-

teerd met een zware pathologie bij de patiënten die een 

doorverwijzing naar de reguliere gezondheidszorg bemoeilijkt of

hypothekeert.

Het juridisch kader 

Op termijn kan de zorgverlener geconfronteerd worden met juri-

dische aspecten in de zorgverlening.Wie stuurt de zorg? Is het de

SUR omdat die als rechtbank zal moeten beslissen bij een door-

verwijzing? Wie zal de medische verantwoordelijkheid dragen voor

de zorg voor deze geïnterneerden wanneer ze bijvoorbeeld terug

in een reguliere thuissituatie terechtgekomen zijn en terug 

hervallen? Hoe staat het met het beroepsgeheim? 

Deze knelpunten zullen op termijn in samenwerking met justitie op

een constructieve manier moeten besproken en worden opgenomen.

Geïnterneerden … 
maar wat met de gedetineerden?

De hierboven beschreven maatregelen zijn specifiek gericht op de

opvang en behandeling van geïnterneerde patiënten. Gedetineerde

patiënten met een psychiatrische problematiek hebben vooralsnog

geen of onvoldoende psychiatrische ondersteuning en zorg. De

verschillende overheden zullen de komende jaren tot een consen-

sus moeten komen om ook hier de nodige maatregelen te treffen.

Andere knelpunten

Er zijn nog andere knelpunten. Zo is de opsplitsing naar veiligheids-

risico's van geïnterneerde patiënten niet vanzelfsprekend. Er zijn

onvoldoende objectieve criteria om patiënten onder te brengen in

een van de drie groepen. Helaas zijn er voor wetenschappelijk

onderzoek over forensische psychiatrie in België geen middelen. Er

is ook geen opleiding voor forensisch psychiatrische psychologie.

In elk geval hebben de beleidsmaatregelen toch belangrijke impli-

caties en omwentelingen teweeggebracht in de psychiatrische zorg

voor forensische patiënten in Vlaanderen. In de toekomst zal een

evaluatie van de elementen binnen dit zorgtraject moeten uitwijzen

in welke mate de doelstellingen worden verwezenlijkt.
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ACCREDITERING

De Vlaamse ziekenhuizen bieden kwaliteitsvolle, veilige en toegan-

kelijke gezondheidszorg aan. Accreditatie is een instrument dat

hiertoe kan bijdragen. Om deze piste te verkennen, nam het

Vlaams Algemeen Ziekenhuisoverleg (VAZO) contact op met het

Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ).

Verschillende directieleden en medewerkers van de ziekenhuizen

volgden intussen een opleiding tot auditor bij het NIAZ, en 

werden ingeschakeld in een accrediteringstraject in Nederland.

Intussen is er ook in Vlaanderen een eerste ziekenhuis dat in een

accrediteringstraject van het NIAZ is gestapt.

In 2007 heeft een werkgroep – bestaande uit de NIAZ-auditoren

binnen VAZO – een visietekst over accreditering opgesteld: hoe

zien wij accreditering in Vlaanderen? De visietekst werd voorgesteld

aan de leden op 19 december 2007.

De tekst focust op de volgende punten:

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen erkenning aan

de ene kant en accreditatie aan de andere kant.

Erkenning is het resultaat van een toets van de reglementen & 

normen inzake ziekenhuisuitbating. Erkenning betekent het 

toegangsticket tot het verlenen van zorg door een instelling.

Accreditatie is het resultaat van een toetsing van het systeem van

kwaliteitsmanagement van de zorg.Dit houdt zowel patiëntgebonden

als niet patiëntgebonden activiteiten in.Accreditatie garandeert dat

de instelling de veiligheid en kwaliteit van de zorgverlening bewaakt

en verbetert. Het is een appreciatie van hoe goed je het doet als

instelling.

Accreditatie is een opdracht voor 'peers': “gelijken”. Zij kennen

de zorgverlening van binnenuit en kunnen sneller naar de essentiële

punten van de zorgverlening doorvragen tijdens de audit. Iemand

die zijn vak kent, is immers moeilijker om de tuin te leiden. Om een

audit op een professionele manier te kunnen uitvoeren is het van

belang dat de auditoren een specifieke opleiding en training gevolgd

hebben. Als medewerkers van ziekenhuizen zijn ze wel vertrouwd

met de zorgverlening maar daarom niet noodzakelijk met de 

techniek van audit. Het is dus evident dat accreditatie niet kan 

onder een organisatie die dit op zich neemt.

Accreditatie is de taak van een onafhankelijk orgaan, waarbinnen

de verschillende stakeholders vertegenwoordigd zijn: ziekenhuizen,

mutualiteiten, artsen… 

Accreditatie is een vrijwillig proces. Dit impliceert dat de instelling

instemt om zijn zorgverlening te laten waarderen op kwaliteit door

externen. Daarom moet dit in volledige autonomie en 

discretie kunnen worden uitgevoerd. Er mag ook geen enkel 

verband zijn tussen de auditoren en de zorgvoorziening. Deze 

autonomie en discretie zijn de garantie voor een eerlijke en

oprechte waardering.

Accreditatie is slechts voor een bepaalde duur geldig. Dit

impliceert dat na het verstrijken van de termijn een nieuwe accre-

ditatie moet worden aangevraagd. Door de periodiciteit komt ook

systematiek in het traject van accreditatie en wat ermee gedaan

wordt door de zorgvoorziening. De voorziening wordt op die

manier aangespoord om het continu streven naar meer kwaliteit

methodisch te onderbouwen en uit te voeren. Dit is op zich ook

een garantie voor meer kwaliteit.
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Accreditatie houdt een audit in van het systeem van kwali-

teitsmanagement van de zorg. Het systeem van kwaliteitsma-

nagement zorgt ervoor dat kwaliteit geborgd wordt in de orga-

nisatie. Die borging is essentieel in het continu evolueren naar

meer kwaliteit. De zorgvoorziening moet dus kunnen aantonen

hoe ze die borging realiseert op een systematische wijze. Meestal

verloopt dit aan de hand van een systeem van interne audits. Een

zorgvoorziening zonder systeem van kwaliteitsmanagement kan

dus geen accreditatie aanvragen.

Accreditatie is geen vervanging van erkenning, beide hebben

een andere finaliteit en zijn complementair. Erkenning is een 

waarborg om met zorgverlening te mogen starten; accreditatie een

waarborg voor het continu streven naar meer kwaliteit. Een 

zorgvoorziening met accreditatie beschikt over een gewaarborgd

systeem van kwaliteitsmanagement en bijgevolg professionalisme

op vlak van kwaliteit.

VIPA / BOUW / INVESTERINGEN

Het Vlaamse ziekenhuispark is verouderd
De Vlaamse ziekenhuisinfrastructuur is verouderd en heeft nood

aan (ver)nieuwbouwprojecten. Gemiddeld genomen is het gebou-

wenpark 30 jaar oud. Het probleem is tweeërlei. Omwille van de

beperking sinds 2000 van de budgetten die de Vlaamse

Gemeenschap voorziet voor ziekenhuisinfrastructuur is er een

jarenlange desinvestering geweest en zijn er wachtlijsten ontstaan

van dossiers die werden ingediend voor betoelaging. Anderzijds

zijn de bedragen en de vierkante meters die betoelaagd worden

niet meer aangepast aan de behoeftes van een modern ziekenhuis

en aan de kostprijs van de huidige bouwnormen.

De gevolgen hiervan zijn:

• Een veel te langzame ruimtelijke integratie van fusieziekenhuizen

met meerdere vestigingsplaatsen (waardoor rationalisatie

bemoeilijkt wordt).

• Het moeilijk kunnen beantwoorden aan de technische vereisten

van diverse regelgevingen (HACCP, veiligheid, brand enz.).

• Het onaangepast zijn van de gebouwen aan de nieuwe zorg-

vormen: de-hospitalisatie, nieuwe technologieën en behande-

lingsmethodes, het voorzien van transmurale patiëntentrajecten.

• Het onaangepast zijn aan de actuele vragen waar patiënten naar

een andere en nieuwe omkadering en omgeving.

• Het niet kunnen realiseren van architecturale concepten, die

gericht zijn op modulariteit, flexibiliteit, klantgerichtheid en 

respect voor het milieu.

Om de problematiek van de wachtlijsten het hoofd te kunnen 

bieden heeft de Vlaamse overheid medio 2006 een regeling voor

alternatieve investeringssubsidies en -waarborgen uitgewerkt.

Door het spreiden van de uitgaven in de tijd kunnen op korte 

termijn meer ziekenhuizen de voorziene bouwprojecten starten.

De federale overheid heeft medio 2007 de maximumkostprijs die

in aanmerking kan komen voor de subsidiëring van infrastructuur-

werken grondig herzien (ministerieel besluit van 11 mei 2007). De

voorziene oppervlakte en bedragen liggen beduidend hoger dan

voorheen. De nieuwe regels zorgen voor een gedifferentieerde

subsidiebepaling die niet alleen rekening houdt met de bedsamen-

stelling van het ziekenhuis maar ook met de specifieke activiteiten,

de medisch-technische infrastructuur en het niveau van de activiteit.
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Reden tot algemene tevredenheid in de 
ziekenhuissector?  Ja, maar… helaas was dit
van korte duur.

Vrij snel bleek immers dat er onvoldoende afstemming geweest is

tussen de federale en de Vlaamse overheid inzake de haalbaarheid

van de nieuwe bouwplafonds. De Vlaamse overheid kwam tot de

vaststelling dat zij de extra middelen die het toepassen van de

nieuwe criteria zou vergen niet ter beschikking had en besliste

daarom deze nieuwe bouwplafonds niet toe te passen. Daarbij

werd verwezen naar de al aanzienlijke inspanningen die geleverd

worden om de wachtlijsten weg te werken.

De ziekenhuissector betreurt deze stellingname en moet vaststellen

dat de Vlaamse overheid eigenlijk een dubbel discours voert: ener-

zijds geeft het VIPA zelf reeds jarenlang aan dat de voorziene

oppervlakte en de overeenstemmende vergoeding te laag zijn,

terwijl anderzijds de aangereikte hefboom van de nieuwe subsidië-

ringsnormen niet wordt gehanteerd. Ziekenhuizen worden door

de overheid verplicht om te blijven bouwen tegen te lage normen.

De vereiste van een modern uitgerust ziekenhuis is echter niet meer

te rijmen met een financiering gestoeld op een ministerieel besluit

van 1978(!). In de praktijk betekent dit dat ongeveer een derde van

de bouwwerken niet gesubsidieerd wordt en dus met andere mid-

delen gefinancierd moet worden. De behoefte aan oppervlakte is

fors gestegen. De oorzaken hiervoor zijn divers van aard:

• de hoogtechnologische evolutie en de uitbreiding van de

aanwezigheid van medisch-technische infrastructuur

(NMR-toestellen, cath-labs, robots enz.)

Toestellen die vroeger slechts met mondjesmaat opgesteld 

stonden, maken voortaan deel uit van de basisinfrastructuur.

• de nieuwe indeling van het beddenhuis

De vraag naar individuele en tweepatiëntenkamers is de laatste

decennia sterk toegenomen. Om aan deze vraag te voldoen, de

verhouding van individuele en meerpersoonskamers geëvol-

ueerd naar een 50/50-verhouding. Deze evolutie gaat uiteraard

gepaard met een toegenomen nood aan oppervlakte.

Ook de stijging van de kostprijs voor bouwwerken kan op eenvou-

dige wijze verklaard worden. De ziekenhuizen kunnen immers niet

ontsnappen aan bepaalde economische wetmatigheden:

• de hoge algemene kosten

Deze omvatten niet alleen het ereloon van de architecten, maar

ook de kosten van studiebureaus, landmeters, archeologische

onderzoeken, veiligheidscoördinatie, attesten inzake bodem-

sanering enz.

• de reële kostprijsevolutie

De kostprijs van de diverse materialen die in de bouwnijverheid

worden gebruikt stijgt fors, de laatste jaren zelfs explosief, met

een sterk stijgende bouwindex tot gevolg.

• Ook nieuwe concepten die gebruikt worden bij de bouw van

nieuwe ziekenhuizen doen de kostprijs fors toenemen. Er is de

verregaande automatisering en het gebruik van nieuwe

technieken in nieuwe bouwprojecten. Modulaire en flexibel

aanpasbare structuren vergen initieel een grotere investering dan

de klassieke blokkendoos. Dat geldt evenzeer voor de technische

installaties waaraan meer eisen worden gesteld door het gebruik

van nieuwe medische apparatuur. Dan hebben we het nog niet

over de meerkosten van informatica en domotica die een steeds

belangrijkere rol in de ziekenhuizen gaan spelen.

• Daarnaast zijn er ook de nieuwe begrippen duurzaam bouwen

en milieuvriendelijkheid. Ze hebben immers een 
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niet-verwaarloosbaar prijskaartje. In dit kader is het ook belangrijk

te verwijzen naar de strenge milieunormen die de Vlaamse over-

heid aan de ziekenhuizen opgelegd heeft.

Bij het opstellen van de nieuwe federale normen en de eruit af te

leiden bouwplafonds werd met deze oriëntaties rekening gehouden.

Op basis van recent gerealiseerde bouwprojecten, projecten in 

uitvoering en dossiers in ontwikkeling werd immers een analyse

gemaakt van de reële kosten om te kunnen beantwoorden aan de

vereisten die aan een toekomstgericht ziekenhuis gesteld worden.

En dus moet er NU iets gebeuren!

Het VVI blijft in het licht van het bovenstaande eisen dat de

Vlaamse overheid haar verantwoordelijkheid neemt. Dit betekent

dat de ziekenhuizen verwachten dat nieuwe subsidiëringsnormen

van het ministerieel besluit van 11 mei 2007 ook effectief door de

Vlaamse overheid toegepast worden.

Dat dit niet onmogelijk is, blijkt uit de recente en terechte injectie

van middelen in het AGION. Gezondheidszorg en onderwijs –

twee sectoren waarin Vlaanderen uitblinkt – verdienen allebei een

aangepaste en correct gefinancierde infrastructuur.

De ziekenhuissector is echter niet blind voor de bekommernissen

van de overheid inzake sluitende begrotingen. Zij is zich bewust van

het feit dat de middelen schaars zijn en dat elke euro slechts één

keer geïnvesteerd kan worden.

In afwachting dat de middelen van het VIPA ten laatste bij het aan-

treden van een nieuwe Vlaamse regering in 2009 opgetrokken

worden en als overgangsmaatregel om aan de lopende dossiers de

hogere bouwplafonds te kunnen financieren, dienen maatregelen

genomen te worden die de betrokken ziekenhuizen een subsidie-

ring garanderen op basis van het nieuwe besluit van 2007 en resul-

teren in een maximale opname van het niet-gesubsidieerd gedeelte

in het Budget van Financiële Middelen .

Aan de Vlaamse Gemeenschap werd begin 2008 een voorstel

overgemaakt dat gesteund is op de volgende drie principes:

• De Vlaamse overheid gebruikt de nieuwe federale 

normen inzake subsidiëring van ziekenhuisinfrastructuur. Het

bouwplafond voor de ziekenhuizen wordt op basis van deze

normen berekend.

• Om de verhoogde normen op het federale vlak ook effectief

financieel uitvoerbaar te maken dient de bouwkalender 

verhoogd te worden.

• Gezien de Vlaamse overheid het VIPA-budget van de huidige

legislatuur niet wenst te verhogen, maar ook het aantal op te

starten bouwprojecten niet wenst te verminderen, worden voor

de periode tot einde 2009 geen extra uitgaven ten laste gelegd

van de Vlaamse overheid. De Vlaamse gemeenschap betaalt in

deze periode een eerste schijf (45%) uit in functie van de

beschikbare middelen. Het resterend gedeelte (15%) wordt na

2009 uitbetaald op een structureel verhoogde VIPA-toelage.

En wat met de toekomst?

De ziekenhuizen vragen dat de Vlaamse en federale overheid snel

overleg plegen om samen een adequaat antwoord te bieden op

bovenstaande bekommernissen. Op die manier kan ook vermeden

worden dat ziekenhuizen die recent met hun bouwproject gestart

zijn niet van een aanpassing zouden kunnen genieten, of dat 
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projecten voor langere tijd opgeschort worden.

Van de Vlaamse overheid wordt verwacht dat zij ten laatste bij de

volgende legislatuur budgetten vrijmaakt om de federale normen

voor de subsidiëring van ziekenhuisinfrastructuur systematisch toe

te passen.

Tevens pleit de ziekenhuissector ervoor dat de Vlaamse overheid

mee werk maakt van een mechanisme om op een planmatige basis

het ziekenhuispark te vernieuwen. Een dergelijk systeem moet de

ziekenhuizen  toelaten een beter zicht te hebben op de investe-

ringscapaciteit waarop beroep gedaan kan worden. Onmiskenbaar

kan dan een betere planning en timing van de investeringen voor

alle betrokken partijen - met inbegrip van de overheid 

- opgemaakt worden. Deze aanpak zorgt voor een objectivering

van het infrastructuurgebeuren. Dit kan het vele lobbywerk terzake

neutraliseren.

Bovendien nodigen de ziekenhuizen de Vlaamse overheid uit om

zich goed te beraden over de opportuniteit van PPS-projecten in

deze sector. Investeerders zijn dividendgericht en het gevaar van

“cherrypicking” loert om de hoek. Het is tevens de vraag welke

interactie er zal zijn tussen infrastructuur en exploitatie van de

medische activiteit als investeerders zich op deze markt begeven.

Tenslotte is het nog helemaal niet zo zeker dat PPS-projecten bin-

nen de voorziene budgetten haalbaar zijn!

Samengevat pleiten de ziekenhuiskoepels en onomwonden
voor dat de Vlaamse overheid haar verantwoordelijkheid
neemt. Inzake de subsidiëring van ziekenhuisinfrastructuur
dringen ze bijgevolg aan op het volgende:

• Het ondubbelzinnig erkennen van de federale nieuwe 
normen als richtlijn voor de subsidiebepaling

• Een structurele verhoging van het budget van de Vlaamse
overheid voor de investering in ziekenhuisinfrastructuur en
aansluitend het systematisch en volledig toepassen van de
nieuwe federale normen

• Het voorzien van een oplossing op korte termijn voor de
lopende investeringsdossiers door
- Enerzijds het spoedig organiseren van overleg tussen de

Vlaamse en de federale overheid voor het optrekken
van de bouwkalender met het resterende saldo van de
vorige bouwkalender

- Anderzijds het hanteren van een alternatieve formule
voor de subsidiebepaling (op basis van de federale nor-
men maar zonder extra uitgaven ten laste van het VIPA-
budget) bij wijze van overgangsregeling

• Het uitwerken van een mechanisme om op een planmatige
basis het ziekenhuispark te vernieuwen

Zonder bovenstaande aanpassingen zal de ondermaatse 
subsidiëring het volume van de gerealiseerde werken
beperken en kan er geen sprake zijn van toekomstgerichte
ziekenhuisinfrastructuur. Enkel door te snoeien in bouw-
projecten kunnen ziekenhuizen het gedeelte van de kost-
prijs dat zij zelf moeten dragen binnen aanvaardbare perken
houden. Daardoor zal de infrastructuur van deze sector
blijvend achterop hinken en komt de kwaliteit van de zorg-
verlening in het gedrang.
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BEZOEKEN AAN DE ZIEKENHUIZEN

Begin 2007 lanceerde de staf het idee om maandelijks één zieken-

huis te bezoeken. Daarvoor werden verschillende data vrijgehou-

den. In het bestuurscollege werd de vraag gesteld of hiervoor 

interesse bestond. Die bestond inderdaad massaal, getuige het

grote aantal uitnodigingen dat binnenkwam. Meteen kon de agen-

da voor 2008 ook al gevuld worden.

Elk ziekenhuis heeft zijn eigen kenmerken, maar toch waren er een

aantal zaken die overal aan bod kwamen.

Eerste opvallend punt: de schaarste aan personeel. Vooral 

verpleegkundigen zijn moeilijk te vinden, maar ook artsen voor

bepaalde specialismen zijn moeilijk aan te trekken  binnen zieken-

huizen. Regionaal zijn de problemen verschillend, maar toch werd

ons overal gemeld dat het heel moeilijk wordt om voldoende

medewerkers te vinden. Aan het VVI wordt gevraagd hier op poli-

tiek vlak initiatieven te nemen. Schaarste is dan ook één van de 12

beleidsprioriteiten voor 2008 geworden. Bedoeling is om via 

verschillende kanalen het probleem op de politieke en publieke

agenda te zetten. Ook in zijn memorandum vroeg het VVI 

aandacht voor de problematiek.

Een kwaliteitsvolle zorg veronderstelt immers voldoende en goed

opgeleide medewerkers. De toenemende vraag naar zorg maakt

het belangrijk dat jongeren blijven kiezen voor een job in de

gezondheidszorg en dat diegenen die er nu werkzaam zijn, gemo-

tiveerd blijven. Alleen zo kunnen de we de toegankelijkheid van

zorg garanderen en wachtlijsten vermijden.

Gezondheidszorgberoepen moeten dan ook aantrekkelijk zijn. Dat

vereist een positieve voorlichting van studenten, een goede opleiding

en voldoende stageplaatsen. Het vraagt echter ook aandacht voor

het kwetsbare evenwicht tussen werk en gezin, goede mogelijkheden

voor bij- en nascholing, een aantrekkelijke loopbaan en een aan-

genaam arbeidsklimaat.

Daarnaast mag gezondheidszorg niet gebruikt worden als gemak-

kelijke oplossing voor de tewerkstelling van laaggeschoolden. Hun

tewerkstelling in de sector dient zorgvuldig gedoseerd en omka-

derd te worden, en ook hun inzet moet leiden tot kwaliteitsvolle

zorg.

Daarnaast werd tijdens deze bezoeken onderstreept dat zieken-

huizen zwaar belast worden door de registratie van allerhande

gegevens. Mensen moeten uit de zorg weggehaald worden om aan

die registratie te voldoen. Het VVI startte dan ook een werkgroep

registraties die zich als doel stelt acties voor te bereiden waardoor

de overheid zich ervan bewust wordt dat de registratieverwachtingen

ten aanzien van ziekenhuizen overdreven zijn.

Meer concreet wil de werkgroep de verpleegkundige registratie

(MVGII) onderwerpen aan een kosten/baten-analyse, en een charter

over kwaliteitsvolle registratie opstellen. Deze resultaten mogen in

2008 verwacht worden.

Deze ziekenhuisbezoeken zijn niet alleen een middel voor de staf-

medewerkers om de realiteit in de ziekenhuizen beter te leren

kennen. De contacten verlagen ook de drempel naar het VVI.
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