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Zorgnet Vlaanderen en Icuro  
ondertekenden fusieprotocol
Op 5 mei 2015 ondertekenden Zorgnet Vlaanderen 
en Icuro een fusieprotocol. Zorgnet Vlaanderen groe-
peert van oudsher de algemene ziekenhuizen uit de 
privésector, naast voorzieningen uit de geestelijke 
gezondheidszorg en ouderenzorg. Icuro is de koepel 
die de Vlaamse ziekenhuizen groepeert met publie-
ke partners. Beide teams werken voortaan volledig 
geïntegreerd. De vzw Zorgnet Vlaanderen en de vzw 
Icuro blijven voorlopig bestaan, maar engageren zich 
om uiterlijk op 31 december 2017 volledig te fuseren. 
Het doel is om één Vlaamse zorgkoepel te creëren 
met een sterke transversale werking.

Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat een fusie 
zal toelaten om via het platform en netwerk van één 
grote zorgkoepel de strategische positie en de slag-
kracht ten aanzien van de verschillende overheden 
en beleidsmakers te verhogen. Door een fusie wordt 
bovendien de expertise in de verschillende beleids-
domeinen gebundeld, zodat de middelen optimaal 
kunnen worden ingezet. De domein-overschrijden-
de samenwerking tussen de verschillende sectoren 
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vanuit een ketengedachte (netwerkzorg) vormt een 
antwoord op de toekomstige uitdagingen in de zorg 
en de evoluties op het terrein. De operationele fusie 
is al in werking getreden. Een geïntegreerd directie-
comité zal de beschikbare middelen en mankracht 
optimaal inzetten voor een volledig geïntegreerde 
werking. Een transitieplan zal de operationele een-
making vormgeven, met bijzondere aandacht voor de 
verdere uitbouw van de transversale werking tus-
sen de verschillende sectoren. Ondertussen wordt 
de juri dische fusie verder voorbereid via statuten-
wijzigingen, die aan de respectieve algemene verga-
deringen worden voorgelegd.

Dit jaarverslag is dan ook het laatste dat enkel de 
realisaties van Zorgnet Vlaanderen in kaart brengt, 
vanaf volgend jaar mag u zich verwachten aan één 
geïntegreerd jaarverslag van Zorgnet-Icuro. We wen-
sen u alvast veel leesplezier met dit volledig digitale 
verslag, dat een weerslag vormt van de voornaamste 
projecten van Zorgnet Vlaanderen in 2014.

Zorgnet 
vlaanderen 

en icuro 
ondertekenden  
Fusieprotocol!



initiatief was een sensibiliserende affichecampagne 
in alle zorgvoorzieningen, bestaande uit twee luiken: 
‘zorgen voor jezelf’ en ‘zorgen voor elkaar’.

Overige acties zijn een tweede studiedag in 2015 en 
een handboek over burn-out in de zorg.

Een overzicht van relevante artikels, presentaties, 
websites, vormings- & coachingsaanbod vind je  
op de website van Zorgnet-Icuro.

Bekijk een aantal inspirerende interviews over burn-
out in de zorg op het YouTube-kanaal van Zorgnet 
Vlaanderen.

actieplan: open je 
ogen voor burn-out 

Actieplan: open je ogen  
voor burn-out
De cijfers liegen er niet om: uit een onderzoek van 
de KU Leuven en Idewe bij verpleegkundigen en 
artsen blijkt dat 6,6% van de respondenten te maken 
heeft met een burn-out, en nog eens dubbel zoveel 
een ernstig risico loopt om opgebrand te geraken. 
Tegelijkertijd rapporteert meer dan 60% ook een 
grote mate van bevlogenheid.

Burn-out is een complex fenomeen, waarvoor we de 
ogen niet mogen sluiten. Zorgnet Vlaanderen onder-
neemt actie.

Op 31 januari 2014 organiseerde Zorgnet Vlaanderen 
een studiedag over burn-out in de zorg. In het zog 
daarvan werd een actieplan uitgewerkt. Een eerste 
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http://www.zorgneticuro.be/content/burn-out-voorkomen-bevlogenheid-koesteren
https://www.youtube.com/watch?v=pA2g_feR3lQ&list=PLMMpKhOwztmACLqThEfeaM8hUAQu4T5-N
https://www.youtube.com/watch?v=pA2g_feR3lQ&list=PLMMpKhOwztmACLqThEfeaM8hUAQu4T5-N
https://www.youtube.com/watch?v=pA2g_feR3lQ&list=PLMMpKhOwztmACLqThEfeaM8hUAQu4T5-N


ties voor de Vlaamse overheid en het zorgdossier 
zijn gegarandeerd zijn om zo de registratielast tot 
een absoluut minimum te beperken.

PREZO Woonzorg wil ook financieel toegankelijk zijn. 
Woonzorgcentra kunnen al instappen vanaf 1.250 
euro op jaarbasis. Voor de woonzorgcentra die willen 
starten met PREZO Woonzorg zijn er verschillende 
vormen van ondersteuning voorzien door Zorgnet 
Vlaanderen. Niet alleen zijn er introductiesessies voor 
beginners of workshops voor gevorderden, ook de 
PREZO Woonzorg implementatiepartners staan klaar 
om in overleg met de organisatie een implementatie-
traject op maat uit te werken.
Bekijk hier het vormingsaanbod van PREZO Woonzorg.

Bekijk een beeldverslag van de lancering.
Bekijk een instructiefilmpje dat de kern van PREZO 
Woonzorg vat in 5 minuten.

lancering  
digitale tool  

preZo woonZorg

Lancering digitale tool PREZO 
Woonzorg
Wat voorafging:
In 2012 werkte een groep directies en kwaliteitsverant-
woordelijken van woonzorgcentra, begeleid door Zorgnet 
Vlaanderen en het Nederlandse Perspekt, het integrale 
kwaliteitsmodel PREZO Woonzorg uit. Daarmee kan een 
woonzorgcentrum het presteren van de hele organisa-
tie in kaart brengen. PREZO Woonzorg telt in totaal 60 
kwaliteitsthema’s, telkens gekoppeld aan een specifieke 
doelstelling. Bijzondere aandacht gaat naar de meer-
waarde voor de cliënt. 19 woonzorgcentra toetsten in 
2013 het kwaliteitsmodel in hun voorziening en gaven 
input voor de ontwikkeling van het softwarepakket.

In 2014 lanceerde Zorgnet Vlaanderen de digitale 
tool van PREZO Woonzorg: www.prezowoonzorg.be. 
Dit digitaal platform is ontwikkeld door het bedrijf 
Pyxima in nauwe samenwerking met de pilootvoor-
zieningen. Pyxima sloot daarvoor een overeenkomst 
af met Zorgnet Vlaanderen. Naast de ontwikkeling 
staat Pyxima ook in voor de operationele uitrol en 
ondersteuning. De link met de verplichte registra-
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http://www.zorgneticuro.be/content/prezo-woonzorg
https://www.youtube.com/watch?v=CZ3dECkLJP8
https://www.youtube.com/watch?v=zaqhCraRpTk
https://www.youtube.com/watch?v=zaqhCraRpTk
http://www.prezowoonzorg.be


langrijk of waardevol vinden. Korte teasende filmpjes 
vatten de boodschap op een ludieke manier samen.

Op 25 maart 2014 organiseerde Zorgnet Vlaanderen 
samen met het Vlaams Welzijnsverbond in de UGent 
het Grote Verkiezingsdebat Gezondheid en Welzijn. 
Deelnemers waren Wouter Beke (CD&V), Philippe De 
Backer (Open Vld), Louis Ide (N-VA), Bruno Tobback 
(Sp.a), Wouter Van Besien (Groen).

We voelden de verschillende partijkopstukken ook aan 
de tand over hun beleidsprioriteiten in een paar korte 
filmpjes.

Zorg Hoog op de  
agenda bij verkieZingen

Zorg hoog op de agenda bij  
verkiezingen
In de aanloop naar de verkiezingen van zondag 25 mei 
2014 bracht Zorgnet Vlaanderen naar goede gewoonte 
een memorandum uit met beleidsvoorstellen. In Zorg 
op een kantelpunt – Aanbevelingen voor de beleidsmakers 
vragen we aan de overheden een ondersteunend beleid 
opdat we als sociale ondernemers onze visie op zorg 
kunnen realiseren. We pleiten voor een volledig nieuw 
zorgmodel dat de fundamenten van onze toeganke lijke, 
betaalbare en kwaliteitsvolle zorg in de toekomst veilig 
stelt. Demografische en medisch-technologische ont-
wikkelingen, en de schaarste aan personeel dwingen 
ons immers om anders na te denken over de wijze 
waarop we onze samenleving in het algemeen en de 
zorg in het bijzonder inrichten en wat we daarin be-

�HOME JAARVERSLAG

https://www.youtube.com/watch?v=xXBtTbw7hkw&list=PLMMpKhOwztmB-skSla15YdFd-meIJohlM
https://www.youtube.com/watch?v=xXBtTbw7hkw&list=PLMMpKhOwztmB-skSla15YdFd-meIJohlM
https://www.youtube.com/watch?v=6QvNaCOev-0&list=PLMMpKhOwztmDw4uDoqeMOMsa4pcEkoqjU
https://www.youtube.com/watch?v=6QvNaCOev-0&list=PLMMpKhOwztmDw4uDoqeMOMsa4pcEkoqjU
https://issuu.com/w247/docs/2014_zorg_op_een_kantelpunt_hoog?e=1194960/6967066
https://issuu.com/w247/docs/2014_zorg_op_een_kantelpunt_hoog?e=1194960/6967066


Impact op de geestelijke gezond-
heidszorg
Vlaanderen kreeg voor de initiatieven beschut wonen 
en de psychiatrische verzorgingstehuizen de volledige 
bevoegdheid over de luiken programmatie en financie-
ring, naast de bestaande inspectie- en erkenningsbe-
voegdheid. Dat betekent dat Vlaanderen nu autonoom 
bevoegd is voor deze GGZ-zorgvormen. De overkomen-
de bevoegdheid over de revalidatiecentra GGZ was 
volledig nieuw voor Vlaanderen, want deze bevoegd-
heid zat voordien 100% bij het RIZIV. De erkennings-
bevoegdheid over de (psychiatrische) ziekenhuizen 
kwam ook naar Vlaanderen, de financieringsbevoegd-
heid bleef federaal. Ook de financiering van nomencla-
tuur, geneesmiddelen en de eventuele terugbetaling 
van psychologen bleef federale bevoegdheid.

Bovenstaande bevoegdheidsoverdrachten hebben als 
resultaat dat er in 2014 op Vlaams niveau amper iets 
gebeurde, een heuse standstill dus voor de sector. 
Deze stilstand werd versterkt door de besparings-
initiatieven in het Vlaamse beleid. Tevens is er mo-
menteel weinig hoop op een homogene aansturing 
over de GGZ-sector, terwijl die nochtans van cruciaal 
belang is voor vele projecten. Denk maar aan de uit-
voering van de projecten 107, de reconversie tussen 
psychiatrische ziekenhuizen, de creatie van bijkomen-
de bedden en plaatsen in de psychiatrische verzorg-
ingstehuizen en de initiatieven beschut wonen, de 
visie op verslavingszorg.

Impact op de ouderenzorg
De volledige bevoegdheid over de financiering van 
de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf en 
dagverzorging ligt vanaf 1 juli 2014 in Vlaamse han-
den. Minister Vandeurzen pleit voor continuïteit van 
beleid, de RIZIV-logica blijft daarbij behouden zeker 
tot eind 2017. Naast de financiering van de bestaan-
de capaciteit dient Vlaanderen middelen te vinden 
voor de noodzakelijke uitbreiding van de sector en de 
RVT-omkadering voor zwaar zorgbehoevenden. Daar-
bij komt de nood aan VIPA- financiering. Woonzorg-
centra kregen tot eind december 2014 de tijd om een 
financieel-technisch ontvankelijk dossier bij het VIPA 
in te dienen. Van de 171 dossiers op de VIPA-wacht-
lijst, zijn er 113 lid bij Zorgnet Vlaanderen. De totale 
Vlaamse factuur loopt verder op. Indien de overheid 
het investeringsritme niet kan volgen, zal dit zijn 
effecten hebben op de dagprijzen (eveneens Vlaamse 
bevoegdheid).

D-Day 
1 juli 2014 

D-Day: 1 juli 2014
Op 1 juli 2014 trad de zesde staatshervorming in 
voege. De Gemeenschappen en Gewesten kregen er 
een heleboel bevoegdheden bij, waaronder enkele 
belangrijke in de gezondheidszorg. Samen vertegen-
woordigen ze maar liefst een budget van 5 miljard 
euro, waarvan meer dan 3 miljard euro naar Vlaan-
deren gaat. Het betreft in het bijzondere belangrijke 
bevoegdheden in elk van de drie sectoren die Zorgnet 
Vlaanderen vertegenwoordigt.

Het overgangsprotocol tussen de Federale Staat en 
de deelstaten regelt de continuïteit van de respectieve 
bevoegdheden op korte termijn, met name vanaf het 
moment van overdracht tot eind 2017. Zorgnet Vlaan-
deren volgde de uitwerking van dit protocol op de voet 
en nam binnen elke sector de nodige initiatieven om 
Vlaanderen te ondersteunen bij de voorbereiding en 
verdere opvolging van de staatshervorming.

Impact op de algemene en de 
psychiatrische ziekenhuizen
De bevoegdheid over de investeringen werd over-
gedragen van de federale overheid aan de gemeen-
schappen. In 2015 wordt hiervoor een nieuwe finan-
ciering uitgewerkt. De eerste bezorgdheid ging naar 
de hoegrootheid van de middelen die werden over-
gedragen. Zorgnet Vlaanderen heeft er al bij de on-
derhandelingen van de zesde staatshervorming op 
gewezen dat er een tekort zal zijn in de budgettaire 
overdracht. Bijvoorbeeld met de sterke toename van 
de investeringen na 2013 werd geen rekening ge-
houden. Eind 2014 lanceerde de Vlaamse gemeen-
schap een bevraging om de reële te vergoede inves-
teringslasten te kennen. Daaruit blijkt inmiddels dat 
de vrees die Zorgnet Vlaanderen uitte ook terecht is.

Impact op de revalidatiezieken-
huizen
2014 vormde de start van de besprekingen van de 
stuurgroep van Zorgnet Vlaanderen - waarin alle re-
validatieziekenhuizen zijn vertegenwoordigd - met de 
Vlaamse overheid over de strategische inplanting van 
de revalidatieziekenhuizen in Vlaanderen. Verder heb-
ben ook de revalidatieziekenhuizen gewerkt aan een 
nieuwe portfolio om zich duidelijk te profileren in de 
sector van de Vlaamse voorzieningen, zonder daarbij 
de concrete netwerkgedachte uit het oog te verliezen, 
in het bijzonder met de federale ziekenhuizen.
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Daarnaast finaliseerden we de analyse van de wet 
van 26 juni 1990 over de bescherming van de persoon 
van de geesteszieke, ook wel de “wet gedwongen 
opname” genoemd. De analyse werd met experten 
en ervaringsdeskundigen vanuit verschillende invals-
hoeken opgemaakt en focust zich op de noodzakelijke 
aanpassingen van de wet. Zo pleiten we voor het be-
lang van de vrijwillige opname, voor een alternatief 
zorgtraject onder voorwaarden in de thuissituatie of 
thuisvervangende context, en voor een meer kwali-
teitsvolle benadering van de procedure die gevolgd 
wordt om een maatregel uit de wet toe te passen. De 
Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen werkt 
op basis van deze input aan een advies over de wet.

Tot slot zetten we ons verder actief in voor de uitvoering 
van de beleidsaanbevelingen over een gecoördineerd 
zorgtraject voor geïnterneerde personen zoals verwoord 
in onze publicatie Geen opsluiting maar sleutels tot re- 
integratie uit 2012. Bijzondere belangstelling ging uit 
naar de voorbereiding en aanpassing van de nieuwe wet 
op internering, en de verdere uitbouw van het netwerk.

in Het spannings-
veld tussen  

justitie en ggZ

In het spanningsveld tussen  
justitie en GGZ
In de werking van Zorgnet Vlaanderen gaat bijzonde-
re aandacht naar psychiatrische patiënten met een 
gerechtelijk statuut. In 2014 continueerden we een 
aantal bestaande initiatieven en investeerden we in 
nieuwe maatregelen voor deze doelgroep.

In de eerste plaats stelden we samen met de Fede-
ratie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg 
een brochure op over de forensische zorg door centra 
voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) aan personen 
met een justitieel statuut (bekijk de synthese in onze 
functiekaart). Deze publicatie geeft een overzicht van 
de verschillende specifieke forensische werkingen 
bij de CGG, en expliciteert de prioritaire beleidsaan-
bevelingen. Ondanks hun ruime ervaring met deze 
doelgroep valt het de CGG-teams in hun dagelijkse 
contacten met justitiële doorverwijzers immers op 
dat hun zorgaanbod onvoldoende bekend is. De publi-
catie kwam tot stand in de schoot van de werkgroep 
forensische zorg CGG, een overlegplatform waar de 
betrokken CGG elkaar ontmoeten voor informatie- 
uitwisseling en kennisdeling.
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http://www.zorgneticuro.be/sites/default/files/2012%20Forensische%20psychiatrie%20DEF.pdf
http://www.zorgneticuro.be/sites/default/files/2012%20Forensische%20psychiatrie%20DEF.pdf


met de botten 
in de modder

Met de botten in de modder
Begin juli 2014 verscheen ethisch advies 17 over 
Waarde gedreven ondernemen in de zorg. Het advies 
wil reflectie over waardegedreven ondernemen bevor-
deren, maar vooral ook aanzetten tot actie. Daarvoor 
reikt het handvatten aan waarmee zorgvoorzieningen 
concreet aan de slag kunnen.

Lees het advies online

In het najaar van 2014 startte een uitgebreid vormings-
traject voor voorzieningen die aan de slag willen gaan 
met waardegedreven ondernemen. In november vond 
de kick-off ‘Met de botten in de modder’ plaats met 
lezingen en workshops, als begin van een inhoudelijk 
proces dat de nodige tijd neemt om de thematiek te 
laten groeien en rijpen in de organisaties. 55 gemoti-
veerde deelnemers daagden op voor de kick-off.

Stafmedewerker Yvonne Denier bereidde het ethisch 
advies voor en gaf meer toelichting in Zorgwijzer 45.
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https://issuu.com/w247/docs/2014_ethisch_advies_17_04?e=1194960/8563782
https://issuu.com/w247/docs/2014_zorgwijzer_45/11?e=1194960/8541141
https://issuu.com/w247/docs/2014_zorgwijzer_45/11?e=1194960/8541141


In de ontwikkelingsgroepen wordt een evenwicht 
gezocht tussen maximale, betrouwbare en valide 
informatie enerzijds en het beperken van de registra-
tielast anderzijds.

In de schoot van de samenwerking tussen Zorgnet 
Vlaanderen en Icuro werd een commissie Quality 
and safety GGZ opgericht. De centrale doelstelling is 
kennis deling tussen de GGZ-leden over kwaliteitsver-
beterende initiatieven, zowel op systeemniveau van 
de voorzieningen als zorginhoudelijk.

kwaliteit  
in de geestelijke  

geZondHeidsZorg

Kwaliteit in de geestelijke  
gezondheidszorg
Als mede-initiatiefnemer van het Vlaams Indicatoren-
project GGZ en als lid van het bureau, zette Zorgnet 
Vlaanderen zijn schouders onder dit project om ook 
voor de GGZ-sector tot kwaliteitsindicatoren te  
komen. Mede dankzij de inbreng van onze voor zien-
ing en in de verschillende ontwikkelingsgroepen is de 
sector op weg om kwaliteitsindicatoren uit te werken 
voor vijf belangrijke domeinen: zorgcontinuïteit en 
-coördinatie, patiëntparticipatie, patiëntveiligheid, 
depressie bij volwassenen en ouderen, en het thema 
gedragsstoornissen bij kinderen en jongeren.
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zijds de bestaande meningen, inzichten en verwach-
tingen rond de langdurige zorg en ondersteuning, 
en anderzijds met het door Zorgnet Vlaanderen ont-
wikkeld design van netwerkzorg, afgetoetst met de 
leden uit het werkveld.

Naar aanleiding van de lancering van het boek hield 
Zorgnet Vlaanderen op 29 september 2014 een druk 
bijgewoonde lunchcauserie. Heel wat belangrijke 
stakeholders waren aanwezig. U kunt de bevinding-
en van een aantal van hen nog eens herbeluisteren.

Bekijk de essentie van het boek in een korte  
Powtoon-presentatie.
U kunt het boek online bestellen bij Acco.

nieuw model langdurige 
Zorg en ondersteuning 

rond de cliënt

Nieuw model langdurige zorg en 
ondersteuning rond de cliënt
Wereldwijd zien we steeds meer mensen met een 
langdurige zorg- of ondersteuningsvraag. Het is 
belangrijk dat zij hun leven kunnen inrichten, sociale 
netwerken kunnen uitbouwen en volop kunnen par-
ticiperen zoals zij dat wensen.

We hebben nood aan een ander organisatiemodel, 
dat de cliënt centraal plaatst en hem meerwaarde 
biedt. Alleen door intensief samen te werken in een 
netwerk zullen de zorg- en welzijnsactoren daartoe 
in staat zijn. Het boek Netwerkzorg, een nieuw orga-
nisatieconcept voor personen met een complexe 
langdurige zorg- en ondersteuningsvraag wil belei-
dsmakers, bestuurders en directies van zorg- en 
welzijnsorganisaties laten kennismaken met ener-
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https://www.youtube.com/watch?v=6vACUIn2T98
https://www.youtube.com/watch?v=6vACUIn2T98
https://www.acco.be/nl-be/items/9789033498602/Netwerkzorg


Naast een zoektocht naar de organisatorische as-
pecten van deze nieuwe zorgvorm, gaf het haalbaar-
heidsonderzoek aan waar de bestaande regelgeving 
in de verschillende sectoren (o.a. huisvesting, ge-
zinszorg, GGZ) een lokale samenwerking ten bate 
van patiënten en hun zelfstandigheid in de weg 
staat.

Lees hierover ook een interview met Miet Smet  
in Zorgwijzer

nieuw concept  
brugwonen

Nieuw concept van brugwonen
Familieleden van cliënten met ernstige, langdurige 
psychiatrische problemen namen het initiatief om 
te verkennen of het haalbaar is om via een samen-
werking tussen verschillende sectoren en actoren 
een aangepaste woonvorm te creëren: brugwonen. 
Een sociale huisvestingsmaatschappij zou instaan 
voor de bouw van geclusterde studiowoningen, ge-
zinszorgdiensten zouden instaan voor woononder-
steuning en GGZ-actoren zouden instaan voor de 
individuele begeleiding. Op vraag van het kabinet 
Vandeurzen voerde Zorgnet Vlaanderen een haal-
baarheidsstudie uit naar dit concept.
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https://issuu.com/w247/docs/2014_zorgwijzer_46/21?e=1194960/9463935
https://issuu.com/w247/docs/2014_zorgwijzer_46/21?e=1194960/9463935


ZiekenHuiZen  
in Het rood

Ziekenhuizen in het rood
Met aandacht werd ook 2014 de financiële situatie in 
de ziekenhuizen gevolgd. Voor het tweede jaar op rij 
deed Zorgnet Vlaanderen een bevraging bij de Vlaam-
se algemene ziekenhuizen over hun financiële resul-
taten en begroting. Daaruit blijkt dat de negatieve 
trend van de voorgaande jaren zich doorzet (cf. MAHA 
AZ). Steeds meer ziekenhuizen sluiten af met een ne-
gatief bedrijfsresultaat, de marge in de sector daalt.

De ziekenhuizen geven bovendien aan dat de maat-
regelen om hun begrotingen in evenwicht te houden, 
stilaan uitgeput raken. Noodgedwongen volgen er in 
verschillende ziekenhuizen besparingen op het valk 
van personeel en infrastructuur, evenals hogere bij-
dragen voor de patiënt. De ziekenhuizen zijn duidelijk: 
niet alleen de dienstverlening, maar ook de kwaliteit 
van de zorg staan op termijn op de helling.

Meer info
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http://www.zorgneticuro.be/nieuws/helft-van-de-ziekenhuizen-duikt-het-rood


indicatoren sociaal 
ondernemerscHap 

Indicatoren sociaal ondernemer-
schap
De sector van de residentiële ouderenzorg is het laat-
ste decennium sterk veranderd. Naast de vzw’s en de 
OCMW’s zijn er in snel tempo commerciële spelers 
bijgekomen.

Zorgnet Vlaanderen probeert het onderscheid tussen 
‘sociaal motief’ en ‘commercieel motief’ af te lijnen op 
basis van exploitatiecijfers, los van beheersstructuur. 
We weten immers dat er ook vzw’s zijn die eerder com-
mercieel werken. Aan professor Johan Christiaens van 
de UGent werd gevraagd om toetsingscriteria op te 
stellen die zicht geven op het sociaal ondernemerschap 
van de exploitant. De studie bakent 25 indicatoren af op 
drie verschillende assen (sociaal ondernemerschap, 
deugdelijk bestuur en financieel beleid). Deze werden 
samengevat in een combitest. De combitest kan ge-
bruikt worden in de beoordeling van aanvragen tot 
lidmaatschap.

Deze studie werd in het verlengde van de MARA-stu-
diedag op 18 december 2014, voorgesteld aan de leden.
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Hoogspanning  
over mogelijk 
stroomtekort 

Hoogspanning over mogelijk 
stroomtekort
In het najaar van 2014 kondigde de overheid aan dat 
er tijdens de wintermaanden mogelijk problemen 
konden ontstaan met de elektriciteitsbevoorrading. 
Het afschakelplan dat op dat moment in werking zou 
treden trof ook heel wat zorgvoorzieningen. Zorgnet 
Vlaanderen bracht de gevolgen van dat afschakel-
plan in kaart en stelde checklists op voor het geval 
het plan zou worden geactiveerd en zich stroomuit-
val zou voordoen. Die stelden we voor op een collo-
quium op 19 november 2014, waarop de betrokken 
overheidsinstanties de voorzieningen rechtstreeks 
informeerden.

Bekijk de tips voor zorgvoorzieningen op het 
You Tube-kanaal van Zorgnet Vlaanderen.
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betaling 
bewonersFactuur 

woonZorgcentrum

Betaling bewonersfactuur  
zorgcentrum
Woonzorgcentra zetten zich dagelijks in om het 
men tale en fysieke welzijn van hun bewoners te 
garanderen. Inmenging in de financiële situatie van 
de bewoners of het beheer van het vermogen van de 
bewoner behoren expliciet niet tot hun opdracht.

Maar hoe dient een voorziening dan om te gaan met 
bewoners die het moeilijk hebben om de factuur te 
betalen?

Zorgnet Vlaanderen zette alles op een rij tijdens een 
studiedag op 2 december 2014. Herbekijk de kern-
boodschap via een kort filmpje.
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Together we count
In navolging van het congres van 2013 ‘Together we 
care’ was de publicatie Together we count een twee-
de stap in de richting van een nieuw organisatie- en 
daarbij horend financieringsmodel voor de gezond-
heidszorg. Het organisatiemodel moet de realisatie 
van zorgtrajecten voor de chronische patiënt en taak-
afspraken over hooggespecialiseerde zorg omvatten. 
Het nieuwe financieringssysteem moet samenwerking 
bevorderen en kwaliteitsgedreven zijn.

De publicatie werd in 2014 op verschillende fora toe-
gelicht: bij het Federaal Kenniscentrum voor de ge-
zond  heidszorg (KCE), de andere ziekenhuiskoepels, 
de ziekenfondsen, de Kievit-groep van experten uit 
de gezondheidszorg, de parlementairen, het RIZIV, de 
FOD Volksgezondheid… en kreeg ook in de pers de 
nodige aandacht.

Uit het regeerakkoord 2014 blijkt dat de nieuwe fede-
rale regering op korte termijn werk wil maken van een 
hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Met deze 
publicatie wil Zorgnet Vlaanderen daartoe alvast con-
structief bijdragen.
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Heel wat voorzieningen hebben al stappen gezet 
in het rationaliseren van hun aankoopbeleid, maar 
meer is mogelijk. De begrotingspost ‘aankopen goe-
deren (of leveringen) en diensten’ is zeer omvangrijk 
en heeft betrekking op ongeveer 15% van het totale 
budget. Aan Procura werd gevraagd een onderzoek 
te starten naar mogelijke samenwerkingsmodellen, 
naar goede praktijkvoorbeelden en naar de nood-
zakelijke juridische en financiële bouwstenen om 
dergelijke samenwerkingsmodellen uit te bouwen. 
Daarbij werd de focus gelegd op het aankopen van 
goederen en diensten. Dit onderzoek mondde uit in 
een brochure Wegwijzer samen aankopen en de web-
site www.wijkopensamen.be.

samenaankoop  
in De welzijns- en  
geZondHeidsZorg

Samenaankoop in de welzijn- en 
gezondheidszorg
Zorgnet Vlaanderen, Vlaams Welzijnsverbond en 
SOM trokken in 2014 een project over samen aan-
kopen in de welzijn- en gezondheidszorg. Daarvoor 
kregen zij de steun van Flanders’ Care.

De Vlaamse welzijn- en gezondheidszorg staat voor 
enorme uitdagingen. De zorgnoden bij de bevolking 
nemen toe en dat vergt nieuwe investeringen, in 
zowel infrastructuur als plaatsen, bijkomend perso-
neel en de differentiatie van het zorgaanbod. Daar-
tegenover staat een overheid die wil besparen en 
een grotere efficiëntie vraagt van de voorzieningen. 
Een van de mogelijke pistes om daartoe te komen, 
zonder te moeten inboeten op de kwaliteit van zorg, 
is om het aankoopbeleid in de voorzieningen te her-
bekijken en te innoveren.
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Voortbordurend op de initiatieven van de Vlaamse re-
gering om de participatieladder te implementeren in 
een samenwerking tussen de beleidsdomeinen werk/
sociale economie (WSE) enerzijds en Welzijn, Volks-
gezondheid en Gezin (WVG) anderzijds, heeft Zorgnet 
Vlaanderen samen met de andere partners van de 
Ronde tafel Arbeidszorg zijn schouders gezet onder 
het decreet werk- en zorgtrajecten. In dit decreet 
wordt summier de aanzet gegeven tot een regel-
gevend kader voor arbeidszorg (bekijk de analyse van 
Zorgnet Vlaanderen en het Vlaams Welzijnsverbond). 
Het wordt dan ook hoopvol uitkijken naar de uitvoe-
ringsbesluiten voor dit decreet.

werk 
voor  
ggz- 

cliënten

Werk voor GGZ-cliënten
Heel wat GGZ-cliënten willen terug aan het werk. 
Voor een aantal cliënten is een tewerkstelling in het 
normaal economisch circuit (tijdelijk) te hoog gegre-
pen, zelfs met ondersteuning. Heel wat initiatieven 
beschut wonen, psychiatrische ziekenhuizen en cen-
tra voor geestelijke gezondheidszorg organiseren dan 
ook samen arbeidszorg (onbetaalde maatschappelijk 
zinvolle arbeidsmatige activiteiten onder begeleiding 
op maat). Ondanks het feit dat arbeidszorg wordt ge-
organiseerd voor verschillende sectoren (VAPH, GGZ, 
sociale economie, OCMW) bestond hiervoor geen 
regelgevend kader, behoudens voor arbeidszorg in de 
schoot van de sociale werkplaatsen.
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Een werkgroep van Zorgnet Vlaanderen ging aan de 
slag om zowel het opnamedocument als de patiënt-
enfactuur eenvoudiger en duidelijker te maken. De 
resultaten van het project werden voorgesteld op 
een studiedag op 9 september 2014 en gebundeld 
in de brochure Wat zal u dat kosten – Handleiding en 
good practices voor het informeren van patiënten over 
de kostprijs van een ziekenhuisopname.

Als teasers werden op de studiedag ook een aan-
tal grappige “Wat als…”-ziekenhuisfilmpjes getoond, 
speciaal gemaakt voor deze gelegenheid.

wat Zal ú  
dat kosten?

Wat zal u dat kosten?
Patiënten zijn op het moment van een ziekenhuis-
opname kwetsbaar. Het is nog lang geen evidentie 
dat er openlijk over tarieven en prijzen wordt ge-
praat. De patiënt durft, ondanks de toegenomen 
mondigheid, meestal nog niet zelf aan de arts te 
vragen hoeveel een behandeling of ingreep zal kos-
ten. Daarom moeten ziekenhuizen en zorgverstrek-
kers zelf het initiatief nemen om de patiënt de infor-
matie te bezorgen waarop hij recht heeft.

Er zijn vele hindernissen te overwinnen. Zo heeft 
binnen het ziekenhuis geen enkel individu of dienst 
meteen een totaalbeeld van de kostprijs die de pa-
tiënt zal moeten betalen. Alle partijen moeten dan 
ook samenwerken om de patiënt correcte en globale 
informatie te geven. �HOME JAARVERSLAG
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studiedag  
over nieuw statuut 

wilsonbekwamen

Studiedag over nieuw statuut 
wilsonbekwamen
Sinds vorig jaar hebben wilsonbekwame meerder-
jarige mensen een nieuw beschermingsstatuut. Er 
wordt nu een onderscheid gemaakt tussen vermo-
gensrechten en persoonlijkheidsrechten. Het nieuwe 
statuut laat diverse gradaties toe. Een en ander kan 
een impact hebben op de zorgvoorzieningen. Zorgnet 
Vlaanderen organiseerde hierover op 5 mei 2014 een 
studiedag in Brussel, waarin zowel de geest als de in-
houd (met bijzondere aandacht voor het gezondheids-
rechtelijke aspect) en de praktijk van de wet aan bod 
kwamen. Maar liefst 187 deelnemers maakten er hun 
opwachting.

Stafmedewerker Miek Peeters gaf meer toelichting 
over dit statuut in Zorgwijzer.
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Voor deze masterclass werd een beroep gedaan op 
docenten van maar liefst drie universiteiten: Patrick 
Kenis van de Antwerp Management School, Joris 
Voets van de UGent en Chantal Van Audenhove ver-
bonden aan LUCAS KULeuven.

De masterclass verliep over drie afzonderlijke oplei-
dingsdagen voor een groep van maximaal 30 deel-
nemers. De beschikbare plaatsen waren in een mum 
van tijd volzet, waardoor in het voorjaar van 2015 met-
een een tweede analoge masterclass over dit thema 
werd georganiseerd.

masterclass over  
netwerkmanagement 

Masterclass over netwerk-
management
In aansluiting op de studietweedaagse ‘Samenwerken 
in de woonzorg: trendy of gewoonweg noodzakelijk?’ 
die Zorgnet vlaanderen in het voorjaar van 2014 or-
ganiseerde, volgde in het najaar een eerste master-
class over netwerkmanagement. De rode draad lag 
bij de samenstelling van organisatienetwerken, hoe 
die functioneren en hoe ze bijdragen tot een betere 
dienstverlening naar de cliënt. Of hoe netwerken met 
andere woorden een meerwaarde creëren voor de cli-
ent en zijn leefomgeving. Doelgroep waren stafmede-
werkers, bestuurders en directies van zorgorganisa-
ties die zich in een opstart- of planningsfase bevonden 
van een samenwerking of organisatienetwerk.
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elektroniscH 
patiëntendossier  

algemene  
ZiekenHuiZen

Elektronisch patiëntendossier bij 
de algemene ziekenhuizen
In 2014 spitste Zorgnet Vlaanderen de werking rond het 
elektronisch patiëntendossier (EPD) toe op samenwer-
king tussen de ziekenhuizen. Met ondersteuning van 
de Vlaamse overheid werden samenwerkings- en im-
plementatiemodellen ontwikkeld en het internationale 
software-aanbod zichtbaar gemaakt. Om samenwer-
king verder te stimuleren werd op 18/12 in samenwer-
king met iMinds de EPD Proeftuin Vlaanderen gelan-
ceerd. Dat is een platform waarbinnen samenwerking 
rond het EPD wordt gestimuleerd en gerealiseerd.
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Lieslot Mahieu doet sinds 2010, onder leiding van 
professor Chris Gastmans aan het Centrum voor 
Biomedische Ethiek en Recht (KU Leuven), onderzoek 
naar het ethisch verantwoord omgaan met intimiteit 
en seksualiteit in de zorg voor ouderen. Zij promo-
veerde op 19 mei 2014 aan de KU Leuven tot doctor in 
de Biomedische Wetenschappen. Dr. Mahieu stelde 
haar bevindingen voor op een studiedag van Zorgnet 
Vlaanderen en het Leuvense Centrum voor Biomedi-
sche Ethiek en Recht op 18 september 2014. Op deze 
studiedag, met maar liefst 307 deelnemers, werden 
vernieuwende inzichten gepresenteerd in combinatie 
met een praktijkgerichte aanpak.

Lees een interview met Dr. Mahieu in Zorgwijzer.

intimiteit en  
seksualiteit in de Zorg  

voor ouderen 

Intimiteit en seksualiteit in de 
zorg voor ouderen
Ouderen koesteren – net als jongeren en mensen 
van middelbare leeftijd – seksuele verlangens. Een 
hogere leeftijd en de daarmee gepaard gaande ge-
zondheidsproblemen zorgen ervoor dat ouderen hun 
seksualiteit soms op een andere manier beleven of 
uitdrukken. Wanneer iemand naar een zorgvoorzie-
ning verhuist, betekent het niet noodzakelijk dat er 
een einde komt aan de seksuele interesse van de 
zorgbehoevende oudere. Toch kunnen specifieke om-
gevingsfactoren het heel moeilijk maken om die inte-
resses ook daadwerkelijk uit te drukken. Intimiteit en 
seksualiteit bij geriatrische patiënten/bewoners is en 
blijft een gevoelig onderwerp voor veel familieleden, 
hulpverleners en zorgvoorzieningen. De grens tussen 
toelaatbaar seksueel gedrag en seksueel misbruik 
lijkt soms erg dun te zijn, vooral wanneer het om per-
sonen met dementie gaat.
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overZicHt 
studiedagen  

overZicHt studiedagen 2014

naam studiedag datum locatie aantal inschrijvingen

BURN OUT in de zorg? 30 January 2014 BRUSSEL - KBC-gebouw 212

Tweedaagse samenwerken OZ 6 & 7 februari 2014 LEUVEN - Novotel 117

Ledenevent Zorgnet Vlaanderen
13 maart 2014 -  
24 maart 2014 -  

2 april 2014

GENT (Hotel Nazareth) - LEUVEN 
(Faculty Club) ANTWERPEN 
(Stuurboord Hangar 26)

267

Hope Study Tour
20 maart 2014 - 
21 maart 2014

LEUVEN / holland 22

Infosessies EPB wzc
27 maart 2014 -  
28 maart 2014

AALTER (Veilige Have) - 
LEUVEN (Provinciehuis) 

25

Workshop “Verpleegkundig-ethische besluitvorming inzake 
fysieke fixatie in Vlaamse geriatrische afdelingen”

28 april 2014
LEUVEN - Provinciehuis Vlaams 
Brabant

126

Dialoog toelichting EPD artsen 29 April 2014 BRUSSEL - Diamantcentrum 24

Nieuwe statuut van wilsonbekwame meerderjarigen: 
studiedag over de impact op de zorgvoorzieningen

5 May 2014 BRUSSEL - HUSA President Hotel 196

Wat zal u dat kosten? Hoe informeer ik mijn patiënten over de 
kostprijs van hun opname?

9 September 2014 MECHELEN - Congrescentrum Lamot 132

Intimiteit en seksualiteit in de zorg voor ouderen 18 september 2014
LEUVEN - Campus Gasthuisberg, KU 
Leuven - Onderwijs en Navorsing 1

307

FINANCIERING WOONZORGCENTRA
22 september 2014 - 25 

september 2014
GENT (Guislain) -  
BRUSSEL (Husa)

307

Boekvoorstelling Netwerkzorg 29 September 2014 BRUSSEL - Koninklijk Vl. Schouwburg 84

Lancering digitaal platform PREZO 8 October 2014 BRUSSEL - Hotel Bedford 211

Colloquium rond het afschakelplan van elektriciteit 19 november 2014
BRUSSEL - THE INTERNATIONAL 
AUDITORIUM - Koning Albert II-laan 5

99

Vroege detectie, tijdige interventie en mobile Health bij 
ernstige psychische stoornissen

20 november 2014
BRUSSEL - Kind & Gezin Academie, 
Hallepoortlaan 27

113

Kick-off conferentie ‘Met de botten in de modder’ 28 november 2014
LEUVEN - Kunstcentrum STUK, 
Naamsestraat 96

55

Informatiesessie betalen van de facturen in het WZC 2 December 2014 BRUSSEL - HUSA President Hotel 153

MARA Financiële Analyse van de vzw Woonzorgcentra 18 December 2014 BRUSSEL - Passage 44 151

Masterclass directies OZ

19 februari 2014 
20 februari 2014 
13 maart 2014 
10 april 2014 
8 mei 2014

BRUSSEL 25

Masterclass netwerkmanagement 
23 oktober 2014 

12 november 2014 
11 december 2014

ANTWERPEN - TPC 34

Ontmoetingsavonden parlementairen

12 november 2014 
20 november 2014 
25 november 2014 
3 december 2014 

10 december 2014

GRIMBERGEN 
SINT-NIKLAAS  
KORTRIJK  
WILRIJK  
SINT-TRUIDEN

63

PREZO - Aan de slag voorjaar 2014
22 april 2014  
15 mei 2014 
5 juni 2014

BRUSSEL - Interdiocesaan Centrum 16

Introductie PREZO

24 oktober 2014 
14 november 2014 
21 november 2014 
28 november 2014

GITS 
GENT 
WILRIJK 
DIEST

54

PREZO - Aan de slag najaar 2014

30 oktober 2014  
20 november 2014  
11 december 2014

WILRIJK 4

23 oktober 2014  
13 november 2014  
11 december 2014

TORHOUT 14

23 oktober 2014 
13 november 2014 
4 december 2014

HEVERLEE 10

30 oktober 2014  
20 november 2014  
11 december 2014

GENT 11

Digitale PREZO 
15 oktober 2014 

19 november 2014 
17 december 2014

BRUSSEL 64

Ontmoetingsdag Justitiehuizen CGG 5 December 2014 GEEL - Bemt vzw 19
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