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WELKOM OP HET 
ZORG AAN ZET FESTIVAL
BRUSSEL, 9 MEI 2019

Het Zorg aan Zet Festival is de kers op de taart van de brede 
burgerbevraging over de toekomst van de zorg waaraan bijna 
25.000 mensen participeerden. Op www.zorgaanzet.net werden 
meer dan 4.000 ideeën gepost; ruim 500 mensen formuleerden op 
de Avonden van de Zorg beleidsaanbevelingen. Vandaag stellen we 
het eindrapport van Zorg aan Zet voor aan publiek, media en politici. 
Het festival biedt een gevarieerd en interactief programma voor al 
wie geïnteresseerd is in de zorgsector, in de breedste betekenis van 
het woord. Hiermee is het festival ‘the place to be’ voor iedereen met 
een hart voor de zorg: voor wie zorg nodig heeft, voor wie zorg geeft 
en voor zij die het beleid uittekenen.

We wensen jou een boeiende festivalnamiddag!



GLOBALE TIMING
12u Onthaal en broodjeslunch

13u Welkom + presentatie van de resultaten van Zorg aan Zet

13.30u

Plenair debat tussen maatschappelijke actoren: Naïma Charkaoui 
(kinderrechtencommissaris a.i.), Jan Hautekiet (muzikant en radiomaker), Marc 
Martens (ir. architect en ruimteplanner) en Raymonda Verdyck (afgevaardigd 
bestuurder Go!) debatteren over de conclusies van Zorg aan Zet en hoe die in de 
praktijk om te zetten. Moderatie: Michaël Van Droogenbroeck

14.10u Interactieve sessies en lezingen (meer detail verder in dit boekje en in bijlage)

16.10u

Politiek kopstukkendebat: Bianca Debaets (CD&V), Maggie De Block (Open Vld), Anne 
Delespaul (PVDA), Lorin Parys (N-VA), Freya Van den Bossche (Sp.a) en Elke Van den 
Brandt (Groen) debatteren over het toekomstig beleid voor zorg en welzijn. Moderatie: 
Michaël Van Droogenbroeck

17u Netwerkreceptie

In dit programmaboekje vind je meer info over het rijke aanbod deze namiddag. Stel zelf 
je programma samen door er een aantal zaken uit te pikken die jou interesseren, die jou 
nieuwsgierig maken. 

Elk programma-onderdeel van het interactieve luik, heeft een kleur. Die kleuren verwijzen naar 
de hoofdlijnen die uit het maatschappelijke debat komen.

Zonder gemotiveerd personeel geen goede zorg

Maak de zorg terug menselijk, holistisch en vraaggestuurd

Verdeel de middelen correcter

Zorg voor verbindingen tussen het actieve deel van de samenleving en het kwetsbare deel

Verhoog de gezondheidskennis en -vaardigheden bij het brede publiek

Maak nabije zorg laagdrempeliger en werk hindernissen tussen zorgniveaus wegn 

Focus in alle beleidsdomeinen en in alle levenssferen op een gezond en betekenisvol leven

Anders, beter en meer horizontaal samenwerken voor een efficiëntere zorg

Upgrade het patiëntendossier

Sta open voor innovatie in de zorg, maar behoud alleen wat werkt
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PROGRAMMA

HOEK A Speakers’ Corner 4

RUIMTE  1 Lezingen 5

RUIMTE  2 American Debate/ lezingen 6

RUIMTE 3 Panelgesprekken 7

RUIMTE 4 In de zetel met Kurt Van Eeghem 8

RUIMTE 5 Care X 9

RUIMTE 6 Free Podium 1 10

RUIMTE 7 Goede praktijken 11

RUIMTE 8 Free Podium 2 12

HOEK B Stellingenspel (doorlopend) 12

HOEK C Top 3 (doorlopend) 12
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HOEK A: SPEAKERS’ CORNER

14:10 Geen gezondheid zonder een gezonde 
omgeving. Evident! Ja maar!

Gezondheid en omgeving staan steeds meer in het middelpunt van het 
maatschappelijke en politieke discours. Maar zijn onze beleidsmakers 
bereid om voor een bovenlokale en lokale omgeving echt door het vuur 
te gaan? Want tussen weten en doen gaapt een grote kloof. Emotie haalt 
het nogal eens van evidentie. Welke maatregelen moeten zij nemen? Met 
welke actoren kunnen en moeten zij samenwerken? Is er ook een rol voor 
de zorgsector weggelegd? Welke modellen en ondersteuning bestaan er? 

Stien Vandierendonck, stafmedewerker zorg 
Vlaams Instituut voor Gezond Leven

14:25 Dementie: niet het laatste woord! Als er geen woorden voor zijn, breken gespreksgroepen het taboe open. In 
Familiegroepen samen spreken is zich gedragen weten. Dementie is als een 
berg, vol ‘verloren’ woorden en herinneringen. En zelfs als we samen geen 
bergen kunnen verzetten, kunnen we wel samen stijgen … boven onszelf uit!

Lieve Gommers, educatief stafmedewerker 
Alzheimer Liga Vlaanderen

14.40 VillaVip: innovatie in wonen en werken Een VillaVip is een liefdevolle thuis voor mensen met een beperking, 
die er samenwonen met een inwonend zorgkoppel. Als zelfstandige 
zorgondernemers zetten zij hun hart en hun huis open. Het gezinsleven in 
een VillaVip verloopt zeer huiselijk: mensen maken tijd voor elkaar en bouwen 
samen hun leven verder uit. VillaVip zet sterk in op de talenten en interesses 
van iedere bewoner. De manier waarop VillaVip zorg en ondersteuning aan 
mensen met een beperking vorm geeft en mogelijk maakt, is totaal nieuw in 
het Vlaamse zorglandschap.

Liesbeth De Dekker, 
zorgcoördinator VillaVip

14:55 Zorgcomplementariteit als kernwaarde 
voor interdisciplinaire samenwerking?

Hoe creëer je in je zorgorganisatie een cultuur van ‘gelijkwaardige 
complementariteit’? We beantwoorden deze vraag aan de hand van 
enkele reflectiekaders. Wat is het verschil tussen zorgsubstitutie en 
zorgcomplementariteit? Hoe verwoord je gelijkwaardige complementariteit 
in je visie? Hoe houd je hiermee rekening bij je aanwervingsbeleid? Kan elke 
discipline een toegangspoort zijn tot de eerstelijnszorgorganisatie? Is elke 
zorgverstrekker klaar hiervoor...?

Isabelle Van de Steene, 
referentieverpleegkundige Vereniging van 
Wijkgezondheidscentra

15:10 Actief overleg met zelfstandige 
zorgverstrekkers

Hinderpalen, randvoorwaarden en tips.

(Edward Van Rossen, expert zorg FVB)

15:25 De healthcare engineer: een nieuwe rol 
in een veranderende wereld

Zorgverleners zijn goed opgeleid om zorginhoudelijk zaken te optimaliseren, 
maar stoten vaak tegen hindernissen zoals data science, procesoptimalisatie en 
implementatie. Er zijn ook heel wat ontwikkelingen rondom het zorgproces die een 
invloed hebben op de directe zorg. Ook die aspecten moeten worden geïntegreerd 
in het zorgproces om deze zorg zo kwaliteitsvol en veilig mogelijk te laten verlopen. 
Om gezondheidszorg professionals te ondersteunen in deze veranderende wereld 
hebben we nood aan een nieuwe rol: de healthcare engineer.

Prof. dr. Johan Hellings, UHasselt

15:40 De rol van de apotheker bij vaccinatie Vaccinatie is niet een of/of-verhaal, van wie mag vaccineren of niet. Wel 
een en/en-verhaal. Wie vaccins mag prikken, zal in de toekomst trouwens 
een obsolete discussie worden want meer en meer vaccins zullen nasaal 
en oraal worden toegediend. Laat de apotheker een rol opnemen in het 
vaccinatieverhaal, als vaccinator en als registrator.

Georges Verpraet, apotheker, secretaris-
generaal APB

15:55 Het forfaitair betalingssysteem in een 
notendop

Slechts 3% van de Belgen wordt verzorgd in forfaitair werkende 
eerstelijnspraktijken. Het forfaitaire betalingssysteem is dus nog vrij 
ongekend, maar het aantal huisartsen dat bewust hiervoor kiest neemt 
toe. Hoe is de financiering van de eerstelijnspraktijken? Hoe stimuleert 
het systeem een toegankelijke en integrale eerstelijnszorg? Hoe komt 
het tegemoet aan het omgaan met chronische zorg in het kader van 
de empowerde patiënt? Hoe draagt het bij aan de realisatie van de zgn. 
‘quadruple aim’?

Maaike Van Overloop, huisarts Medinet, oud-
voorzitter Domus Medica, bestuurder Federatie 
van Forfaitaire Eerstelijnspraktijken &
Nele Gerits, stafmedewerker Vereniging van 
Wijkgezondheidscentra
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RUIMTE 1: LEZINGEN

14:10 ‘Making the shift’ ... pleidooi om 
te investeren in veilige zorg"

De impact van onveilige zorg is helaas nog groot, zowel direct voor patiënten 
en zorgprofessionals, maar ook indirect voor de samenleving. Er is geen 
gebrek aan inzichten en inzet, maar vooruitgang boeken is moeilijker dan 
gedacht. We doen een pleidooi voor een shift van het financieren van onveilige 
zorg naar gericht investeren om de zorg veiliger te maken, met een positieve 
impact voor patiënten, zorgverleners en de kosten voor de ziekteverzekering. 
Dergelijke shift vereist een meerjarenplan, een dataplan en een partnerschap 
met alle betrokkenen om de ambities samen waar te maken. 

Prof. dr. Johan Hellings, 
onderzoeksgroep patiëntveiligheid 
UHasselt

14:35 Het digitaal zorgplatform van de 
Vlaamse overheid 

De samenleving en gezondheidszorg evolueren: burgers willen actief 
participeren in het management van hun zorg en gezondheid, de nieuwe 
'senior' wil graag zo lang en zelfstandig mogelijk thuis actief blijven, vele 
chronische patiënten kunnen vanop afstand opgevolgd worden. Nieuwe 
vormen van zorg dagen de (gezondheids)zorgsector uit om zich op een andere 
manier te organiseren en samen te werken. Het digitaal zorgplatform van de 
Vlaamse overheid moet dit 'nieuwe samenwerken' tussen de zorgsector, de 
actoren in de gezondheidszorg en de patiënt ondersteunen. 

Katrien Van Gucht, Innovation Manager 
digital Health, imec

15:00 Q-systemen in de 
voedingsindustrie en de 
gezondheidszorg

De actuele ontwikkelingen in de toepassing van kwaliteitssystemen in de 
zorg  zijn stof voor reflectie. Wat is de meerwaarde van een accreditering of 
een certificatie voor de zorgaanbieders, de patiënten en de gezondheidszorg 
in het algemeen? Wat met het toenemend belang van het in kaart brengen 
van kwaliteitsindicatoren? Wat kunnen we leren uit de ervaringen met 
accreditering, certificatie en het publiek rapporteren van kwaliteitsindicatoren 
in andere sectoren zoals  o.a. de voedingssector?

Piet Vanthemsche, voorzitter Wit-Gele 
Kruis Vlaanderen

15:25 Re-integreren: terugkeren 
zonder je rug te keren naar werk

Willen we ziekte voorkomen en langdurig zieken succesvol re-integreren, 
dan staan we beter stil bij de bijwerkingen van het doktersbriefje en onze 
invulling van de werkomgeving. Want in plaats van het recht om (thuis) ziek te 
zitten, hebben zieke werknemers vooral recht hebben op genezing en herstel. 
Daarom is re-integratie een belangrijk onderdeel van hun behandeling.

Prof. dr. Lode Godderis, hoogleraar 
Centrum voor Milieu en Gezondheid KU 
Leuven; directeur Kennis, Informatie en 
Onderzoek IDEWE.

15:50 Van chocolade word je slimmer 
en andere gezondheidsmythes

Uren in de file gestaan? Fijn stof verkort je leven. Gebruik jij al jarenlang 
dagelijks een mobieltje? Hersenkanker loert om de hoek. Weer een boterham 
met choco op? Je kreeg ongemerkt een dosis palmolie binnen: niet goed voor 
hart en bloedvaten!... Word jij ook zo moe van al die gezondheidsberichtjes? 
Wat is waan en wat is wetenschap? En vooral, hoe maak je het onderscheid?

Marleen Finoulst, arts-journalist 
en hoofdredacteur van www.
gezondheidenwetenschap.be
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RUIMTE 2: AMERICAN DEBATE / LEZINGEN

14:10 American Debate: 
Prestatiegerichte versus 
forfaitaire vergoeding?

Een American Debate kent u van de Amerikaanse presidentsverkiezingen: de 
live debatten tussen de twee presidentskandidaten op Fox TV.  Twee sprekers 
die elk het uiterste van een spanningsveld verdedigen, goed geregelde en 
getimde interventies, strakke moderatie.

Marc Moens (BVAS) versus Jan De 
Maeseneer (Universiteit Gent)
Moderatie: Stef Steyaert (Levuur)

14:40 Van morele stress naar morele 
veerkracht

Morele stress is het wrange gevoel dat we ervaren wanneer we wel weten wat 
ethisch goede zorg is, maar er in de realiteit van de dag niet toe lijken te komen 
wegens een heleboel belemmerende factoren. Hoe kunnen we warme, 
mensvriendelijke en persoonsgerichte zorg realiseren in een context waarin er 
steeds meer druk op die ketel van de zorg komt te staan? Hoe kan de ethiek 
ons daarbij helpen? Welke zijn de ingrediënten voor morele veerkracht? Hoe 
kan morele stress een katalysator zijn voor betere kwaliteit van zorg?

Yvonne Denier, stafmedewerker 
Zorgnet-Icuro en hoofddocent KU 
Leuven

15.10 Patiëntenparticipatie: het hart 
van je organisatie!

Iedereen heeft de mond vol van de patiënt centraal, maar ondertussen wordt 
er verder aanbodgestuurd gewerkt. Hoe begin je aan patiëntenparticipatie? 
Hoe kan patiëntenparticipatie vorm krijgen in het beleid van jouw organisatie? 
En wat is de link met je kwaliteitsverhaal? Deze lezing geeft je goesting en een 
eerste aanzet om eraan te beginnen. 

Ilse Weeghmans, directeur Vlaams 
Patiëntenplatform

15:40 Persoonsvolgende financiering: 
twee jaar ervaring rijker

Jarenlang werd in de sector personen met een handicap de invoering van 
een persoonsvolgend financieringssysteem voorbereid. Begin 2017 werd de 
overstap voor de volwassenen effectief gemaakt. Ook alle bestaande cliënten 
in de sector kregen hun eigen rugzakje. Hoe het systeem werkt, wordt kort 
uiteengezet. Maar vooral: “the proof of the pudding is in the eating”. Wat zijn de 
lessen die we leerden uit de transitie? Wat zijn de eerste ervaringen met het 
nieuwe systeem? In deze lezing wordt het verhaal gebracht door de bril van de 
zorgaanbieders.

Diane Serneels, sectorcoördinator 
ondersteuning van personen met een 
handicap Vlaams Welzijnsverbond
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RUIMTE 3: PANELGESPREKKEN - Moderator: Guy Tegenbos

14:10 Meer zorg, minder registreren Koen Balcaen, directeur verpleegkunde, patiëntenbegeleiding UZ Leuven & 
voorzitter NVKVV
Paul Callewaert, algemeen secretaris Nationaal Verbond Socialistische 
Mutualiteiten
Svin Deneckere, directeur Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg
Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica

14:50 Het beleid: regisseur of actor? Ann Demeulemeester, algemeen directeur Familiehulp
Ri De Ridder, voorzitter Dokters van de Wereld
Piet Van Schuylenbergh, directeur afdeling OCMW’s VVSG
Katrien Verhegge, administrateur-generaal Agentschap Opgroeien

15.30 GGZ: apart of samen? Veerle Aendekerk, algemeen directeur Similes
Nathalie Albert, ervaringsdeskundige Alexianen Tienen
Stefaan Baeten, directeur PC Sint- Hiëronymus
Kirsten Catthoor, psychiater ZNA en wetenschappelijk secretaris Vlaamse 
Vereniging voor Psychiatrie
Luc Van Gorp, voorzitter CM
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RUIMTE 4: IN DE ZETEL MET KURT VAN EEGHEM 

Een rustig, voortkabbelend gesprek, gedreven door nieuwsgierigheid naar de drijfveer van de ander.  Als publiek kan je de 
ogen sluiten, je hand om je eigen glaasje wijn, het lijkt wel een live radio uitzending.

14:10 Over de weg van een grote zorgvoorziening naar kleinschalige zorg Jos Aben, algemeen directeur ZOG

14:40 Kennis is macht, samenwerken is kracht: een tandemgesprek over 
kwetsbaarheid 
‘No one can whistle a symphony. It takes a whole orchestra to play it.' (H.E. 
Luccock)

Liesbeth Moortgat & Inge 
Vandelannoote
(Liesing.org)

15:10 Over leven met een chronische ziekte Sybiel Verstraete, persoon met MS

15.40 Over het maakproces van het toneelstuk Hybris en de 
onderdompeling in de wereld van Jessa Ziekenhuis (Hasselt) en UZ 
Leuven

Christophe Aussems (Het 
Nieuwstedelijk)
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RUIMTE 5: CARE X

Care X is niet zomaar een lezing.  U begrijpt het: een Care X spreker geeft een performance, geen lezing. 

14:10 Dragen technologische 
innovaties bij tot een betere en 
warme zorg?

De wereld waarin we leven evolueert razendsnel, steeds sneller. Kijk maar 
naar de manier waarop we communiceren, aankopen doen, betalen, ons 
verplaatsen, enz. Een extreem streven naar klantentevredenheid is hierbij dé 
motor, gefaciliteerd door snel evoluerende technologische innovaties.
In welke mate zal die situatie onze gezondheidszorg beïnvloeden? Wat is de 
impact hiervan op patiënt en zorgverleners? Hoe kunnen zorginstellingen 
zich hierop voorbereiden?

Nico De fauw, CEO In4care vzw

14:35 De huisapotheker en 
geïntegreerde zorg

De zorg in Vlaanderen en België doet het beter dan ooit. We zitten op een 
voorlopig hoogtepunt qua mogelijkheden, middelen, kwaliteit en resultaat. 
En toch zitten we met een levensgroot probleem: ons zorgmodel is niet 
duurzaam. We weten het allemaal. En toch is hervormen zo moeilijk. Hoe 
zit het met ons ongekend arsenaal aan geneesmiddelen? Wat moet er 
gebeuren om innovatie en goed geneesmiddelengebruik te bestendigen en 
te ontwikkelen? Een uitgesproken mening van iemand die er elke dag mee 
bezig is…

Lieven Zwaenepoel, apotheker en 
ondervoorzitter van de Algemene 
Pharmaceutische Bond (APB)

15:00 Natuur op doktersvoorschrift In Schotland doen ze het al: huisartsen die natuur voorschrijven. Maar ook bij 
ons onderzoekt men in welke mate natuur bijdraagt aan onze gezondheid. 
Zorgcentra, ziekenhuizen en natuurorganisaties slaan de handen in elkaar 
om natuur dichterbij de (kwetsbare) mens te brengen. Dit jaar startte 
op 21 maart het Netwerk Natuur en Gezondheid, met al 36 middenveld-, 
onderzoeks- en overheidspartners uit o.a. de natuur en zorgsector. Is er een 
groene transitie in de zorg op til?

Benno Geertsma, 
beleidsmedewerker Natuurpunt 
en coördinator Netwerk Natuur en 
Gezondheid

15:25 Gezondheidsdoelstellingen, 
een woord dat niet enkel winst 
oplevert bij scrabble

Beheren we vandaag onze gezondheidszorg te veel als een boekhouder? 
Streeft ons gezondheidsbeleid wel genoeg een betere gezondheid van 
de Belgen na? De komende jaren moeten we werken aan een visie met 
concrete en meetbare gezondheidsdoelstellingen. Een visie die rekening 
houdt met de mening van de burger en gericht is op het verbeteren van 
de volksgezondheid. Een goed overleg tussen de federale en de regionale 
overheden en een strategie over alle beleidsdomeinen heen ‘health in all 
policies’ zijn daarbij essentieel.

Christian Horemans, 
stafmedewerker van het 
Departement Vertegenwoordiging 
en Studies bij de Landsbond van 
Onafhankelijke Ziekenfondsen

15:50 De kracht van diversiteit In onze diverse samenleving is aandacht voor diversiteit onlosmakelijk 
verbonden met de individuele behoeften van de cliënten.  
In hoeverre kan de zorgsector hierop inspelen, waar schieten we tekort en 
zijn die culturele verschillen dan echt zo groot? 

Yasmien Naciri, columniste, sociaal 
ondernemer
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RUIMTE 6: FREE PODIUM 1

14:10 Aan de slag met levensdoelen 
van de patiënt (VPP)

Wat vindt je patiënt belangrijk in het leven? Is er een bepaalde hobby 
of activiteit die je patiënt, ondanks zijn ziekte, wil blijven doen? Welke 
behandeling sluit het beste aan bij de voorkeuren van je patiënt? Allemaal 
vragen die aan bod komen bij zorg waarin de doelen van de patiënt centraal 
staan. Doelzoeker helpt mensen nadenken over wat je belangrijk vindt in het 
leven, waar je energie van krijgt en wat je levenskwaliteit bezorgt. Kortom, 
het helpt om concrete levensdoelen te formuleren.
Maak kennis met Doelzoeker en ervaar hoe dit instrument een leidraad kan 
zijn om samen keuzes te maken in de zorg.

Susanne Op de Beeck, 
beleidsmedewerker Vlaams 
Patiëntenplatform en Sybiel 
Verstraete, persoon met MS 

14:50 Bricoleren in Brussel Met de aanwezigen zoeken we naar bouwstenen om geïntegreerde zorg 
waar te maken in Brussel.

Annick Dermine, Sjoert Holtackers, 
Olivia Vanmechelen, Dorien 
Pepermans en Els De Schrijver,
Huis voor Gezondheid en 
Kenniscentrum Welzijn, Wonen, 
Zorg.

15.30 ‘Try a little tenderness’ . Op 
zoek naar de noodzakelijke 
ingrediënten in zorg voor 
kwetsbare patiënten.

Deze sessie start met het ontmijnen van de idee dat er zoiets bestaat als dé 
kwetsbare patiënt. Samen gaan we op zoek naar handvaten die zorg voor 
mensen met een kwetsbaarheid (socio-economisch, taal, psychologisch, 
...) beter maakt. Theorie wordt afgewisseld met oefeningen en gesprekken 
in een zoektocht naar wat onze patiënt en ons als hulpverlener kan 
ondersteunen.  Stéphanie De Maesschalck, 

gastprofessor aan 
de UGent en huisarts in 
eerstelijnsgezondheidscentrum 
‘De Piramide’ in Menen & 
Jessica Fraeyman, 
stafmedewerker Vereniging van 
Wijkgezondheidscentra
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RUIMTE 7: GOEDE PRAKTIJKEN

14:10 (Buurt)zorg in de binnentuin Kwetsbare ouderen en gezinnen, mensen met een beperking, met een 
psychische kwetsbaarheid... vinden in sterk rurale gebieden moeilijk de weg 
naar zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp. Toenemende besparingen 
doen zorgaanbieders vaak wegtrekken uit landelijk gebied. Het bestaande 
aanbod is te weinig gekend door zorgvragers of beperkt toegankelijk wegens 
mobiliteitsproblemen. Kwetsbare mensen lopen zo een groter risico op 
isolement. Met het project ‘Zorg in de binnentuin’ willen Familiehulp en het 
OCMW Vleteren bovenstaande doelgroepen in Alveringem, Lo-Reninge en 
Vleteren ondersteunen om langer in hun vertrouwde omgeving te kunnen 
blijven wonen. Professionele hulpverleners, mantelzorgers en vrijwilligers 
slaan de handen in elkaar om buurtzorg uit te bouwen. 

Frans Verhegge, regiodirecteur 
Familiezorg Ieper & Chantal 
Vanzieleghem, zorgpartner 
gezinszorg Familiehulp

14:30 Vrijwilligers als onmisbare 
schakel in de zorg om door de 
bomen het bos te zien: van 
administratieve papierberg tot 
begeleiding bij allerlei instanties

Heb je al eens gereden met een fiets waarvan een spaak ontbreekt of los 
zit? Dat voelt niet helemaal comfortabel aan. In een goed afgestemde zorg/
hulpverlening zijn alle ‘spaakjes’ in topconditie en draaien ze gesmeerd rond. 
Fietsen is dan een plezier! We ervaarden bij CM een nood bij kwetsbare 
mensen thuis aan administratieve ondersteuning of begeleiding bij het 
bezoek aan instanties en diensten. Een ontbrekend spaakje dus…Vanuit onze 
expertise in het zorgend vrijwilligerswerk werd de vrijwilligersdienst SPAAK 
geboren.

An Casteleyn, directeur welzijn CM 
Oostende

14:50 Innovatieve arbeidsorganisatie: 
een trend? een tocht? Een 
transitie! 

Een verhaal van een boeiende tocht met prachtige momenten en evenveel 
knooppunten. Een verhaal van 2 jaar ervaring in het Anders Organiseren van 
onze werking. Een verhaal van medewerkers met maar 1 einddoel : betere 
kwaliteit voor de cliënt!

Griet Robberechts, algemeen 
directeur Woonzorgnet- Dijleland

15:10 Patiëntenervaring mixen in 
de opleiding geneeskunde: de 
praktijk.

Drie jaar lang wordt een palet aan patiëntenervaringen als peper&zout in 
de wetenschappelijke lessen van de geneeskunde studenten gemixt. Het 
zijn zorgvuldig gekozen, vaak fragiele, intermezzo’s: live getuigenissen, 
videofragmenten, doe-opdrachten… De regie van die intermezzo’s is in 
handen van de patiëntenambassade, opgebouwd en beheerd door een 
groep van 20 patiënten. Saaie theorie wordt instant vermenselijkt door de 
expertise van die mannen en vrouwen. Ze hebben ook letterlijk een eigen 
plek op de Campus: de ambassade.

Valerie Storms en Axel Verstrael, 
patiëntenambassadeurs UHasselt

15:30  Meedoen gaat niet vanzelf Als we mensen uit psychiatrische instellingen weer in de maatschappij 
willen integreren, dan zullen onder andere hulpverleners daar werk moeten 
van maken. Dat heet kwartiermaken. Het gaat er om dat we leren begrip 
opbrengen voor het feit dat we van elkaar verschillen. Gastvrijheid is een 
kernwoord.

Peter Dierinck, psycholoog PC Gent-
Sleidinge

15:50 Eclips. Of hoe anders 
samenwerken in een 
thuiszorgorganisatie.

In de provincie Antwerpen bewandelen we met onze verpleegkundigen, 
verzorgenden en poetshulpen van vzw Thuishulp en vzw Thuisverpleging 
De VoorZorg, een traject naar sterke, autonome wijkteams, Eclips. Vanuit 
het centraal plaatsen van de cliënt, organiseren we onze dienstverlening 
zo dicht mogelijk bij de cliënt zodat een optimale ondersteuning en 
begeleiding kan worden geboden vanuit een multidisciplinaire benadering. 
Teamontwikkeling, de principes van innovatieve arbeidsorganisatie en 
zorgbegeleiding spelen hierbij een centrale rol.

Els Van Ballaer, organisatiecoach 
en Vicky Bastiaenssen, Human 
Resources Manager Zorg en 
Comfort, De Voorzorg
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14:10 Burn-out bij zelfstandige 
zorgverstrekkers 

Hoe groot is het probleem en wat zijn de noden en wensen van 
de verschillende groepen, zowel wat betreft risicofactoren als 
preventie en aanpak.

Frederik Coppens, Liantis

14:50 VITALE samenwerking tussen lokaal 
bestuur en zorg

Samenwerking tussen het lokaal bestuur en zorgactoren neemt 
een centrale plaats in in het lokaal sociaal beleid. Waarom? Omdat 
we enkel door samen te werken een lokaal aanbod aan hulp- en 
dienstverlening kunnen ontwikkelen dat maximaal aansluit bij 
de lokale behoeften. We zoomen in op de Stad Antwerpen die 
getuigt vanuit haar eigen ervaring hoe verschillende actoren in 
de kinderopvang samenwerken om lokale beleidsdoelstellingen 
te realiseren. Daarna zoomen we uit naar een aantal generieke 
handvaten en principes om een vitale lokale samenwerking te 
realiseren. 

Rika Verpoorten, stafmedewerker VVSG en 
Annick Schoups, bestuurscoördinator stad 
Antwerpen.

15.30 Hoeveel waardevolle gegevens in de 
zorg laten we nog onbenut of verloren 
gaan voor we echt digitaal gaan 
samenwerken in de zorg?

Bijna drie jaar geleden lanceerde Wit-Gele Kruis het revolutionaire 
platform mijnWGK om patiëntengegevens te delen met huisartsen 
en ziekenhuizen en later met patiënten en hun mantelzorgers. 
Eerder werden kleine successen geboekt, maar ook fouten 
gemaakt en belangrijke lessen werden geleerd over efficiënt 
gegevensdelen. In deze sessie delen we onze ervaring en nodigen 
we de deelnemers uit mee na te denken over de toekomst van 
efficiënt samen werken in de zorg. Hoe zorgen we er samen voor 
dat IT-systemen echt ondersteunend werken? Hoe vermijden we 
dat de patiënt elke keer opnieuw moet bevraagd worden op de 
kritische schakelmomenten in zijn zorg?

Hendrik Van Gansbeke, algemeen 
coördinator en Tim Weltens, 
stafmedewerker ICT & Innovatie Wit-Gele 
Kruis van Vlaanderen

HOEK B: STELLINGENSPEL (DOORLOPEND)
Een debat is pas een debat als mensen kunnen uitwisselen over verschillen in visie, tegengestelde ideeën, 
andere opinies. Dat is uiteraard niet anders bij ons debat over de zorg. Speciaal voor het Zorg aan Zet festival 
formuleerden we enkele pittige stellingen die uit de eerdere fases van het debat naar voren zijn gekomen. 
Het werkt heel simpel. Op de grond zie je een lijn van 1 tot 7, van helemaal oneens tot helemaal eens.  
Van zodra er een klein groepje mensen aanwezig is, begint het. Je kiest een stelling en neemt positie.  
Een gespreksleider begeleidt je bij het gesprek dat dan ontstaat.

HOEK C: TOP 3 (DOORLOPEND)
Welke voorstellen uit het breed maatschappelijk debat genieten jouw voorkeur? Wat zijn voor jou de 
prioriteiten op het vlak van zorg? 

In hoek C kunnen deelnemers per 2 of 3 een set van beleidsideeën uit het maatschappelijk debat nemen, 
hierover in gesprek gaan en die in de volgorde van hun waardering/prioritisering boven elkaar hangen.

Het team van Zorg aan Zet dankt iedereen die participeerde aan het maatschappelijk debat  
en een bijdrage leverde aan het festival.

Bedankt dat u erbij was en uw stem liet horen!
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