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Nieuwe website 
www.zorgneticuro.be
Op 26 juni 2015 stelde Zorgnet-Icuro zijn gloednieuwe 
website www.zorgneticuro.be voor. Via de publieke 
homepagina vindt u vlot informatie terug over onze 
leden, nieuws, persberichten, publicaties, ons vor-
mingsaanbod, een kalender met interessante events 
uit de sector, filmpjes over een waaier aan thema’s, 
vacatures, onze blog enz. De website is toegankelijk 
vanop alle toestellen (laptop, tablet, smartphone). 

Daarnaast beschikt de website ook over een gedeel-
te exclusief voor de leden, enkel toegankelijk via een 
login. Onze leden vinden er hun vertrouwde kennis-
databank van informatienota’s, omzendbrieven, ex-
pressen en sociaal vademecum. Via een uitgebreide 

nieuwe weBsite  
zorgneticuro.Be

zoekfunctie vinden ze hier vlot de gewenste infor-
matie terug. Elke gebruiker heeft ook een geperso-
naliseerde pagina, waar hij via een eigen dashboard 
ook toegang heeft tot de documenten van de werk-
groepen waarvan hij lid is. Dit ledengedeelte van de 
website zal in de toekomst ook de mogelijkheid bie-
den om online community’s  uit te bouwen, zodat de 
uitwisseling van kennis en informatie onderling wordt 
gefaciliteerd en gestimuleerd. Leden kunnen via ‘Mijn 
account’ (bovenaan in de grijze balk) -> ‘Mijn mel-
dingen’ aanduiden welke informatie ze via gerichte 
mailings van Zorgnet-Icuro wensen te ontvangen.  

Niet-leden kunnen op de hoogte blijven van onze 
meest recente actualiteit via onze wekelijkse 
e-nieuwsbrief. Inschrijven kan via de homepage. 

�home jaarverslag
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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-overschrijdende 
samenwerking tussen de verschillende sectoren van-
uit een ketengedachte (netwerkzorg) vormt een ant-
woord op de toekomstige uitdagingen in de zorg en 
de evoluties op het terrein. De operationele fusie is al 
in werking getreden, met een geïntegreerd directie-
comité dat de beschikbare middelen en mankracht 
optimaal inzet voor een volledig geïntegreerde wer-
king. Ondertussen wordt de juridische fusie verder 
voorbereid via statutenwijzigingen, die aan de respec-
tieve algemene vergaderingen worden voorgelegd.

 
  

Fusieprotocol

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 ge-
zondheidszorg en de ouderenzorg. Icuro is de koepel 
die de Vlaamse ziekenhuizen met publieke partners 
groepeert. Beide teams werken sindsdien volledig 
geïntegreerd. De vzw Zorgnet Vlaanderen en de vzw 
Icuro blijven voorlopig nog bestaan, maar engage-
ren zich om uiterlijk op 31 december 2017 volledig te 
fuseren tot één Vlaamse zorgkoepel met een sterke 
transversale werking.

Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat een fu-
sie toelaat om via het platform en netwerk van één 

�home jaarverslag
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ontwikkelingen voor de ouderenzorg
In de sector ouderenzorg heerst er al sinds juni 2013 
veel onduidelijkheid over VIPA. 171 dossiers staan 
op de VIPA-wachtlijst; een groot deel daarvan werd 
ingediend door woonzorgcentra die lid zijn bij  
Zorgnet-Icuro. Om hen zo veel mogelijk te onder-
steunen zetten we een eigen ad-hocwerkgroep op 
onder voorzitterschap van Bernard Bruggeman. Die 
werkgroep werkte een standpuntnota uit over een 
Nieuw Vlaams Financieringsconcept Zorginfrastruc-
tuur voor de Woonzorgcentra.

De kern van dit standpunt bestaat uit een opdeling 
van de totale infrastructuurkost in:
•	 zorggerelateerde infrastructuurkost (bv. ver-

pleegposten, kineruimtes, rolstoeltoegankelijke 
gangen);

•	 collectieve infrastructuurkost (bv. personeels-
ruimte, brandpreventie);

•	 huisvestingskost (bv. zit- en eetruimte).
Daarbij stellen we dat voor zwaar zorgbehoevende 
bewoners die nood hebben aan specifieke zorginfra-
structuur, Vlaanderen deels moet tussenkomen in 
de infrastructuurkost. Meer bepaald dient Vlaande-
ren per verblijfsdag de zorggerelateerde en collec-
tieve infrastructuurkost voor hen te vergoeden. Dit 
standpunt werd door Zorgnet-Icuro in 2015 verde-
digd in de taskforce.

vIPa – Zorg eN INFrasTrUC
TUUr
In het voorjaar van 2015 organiseerde minister  
Vandeurzen een taskforce over de toekomst van 
het Vlaams Infrastructuurfonds Persoonsgebonden 
Aangelegenheden (VIPA) in de verschillende secto-
ren. De banken, koepels, het kabinet, architecten, 
de bouwfederatie en Assuralia maakten deel uit van 
deze taskforce.

ontwikkelingen voor de algemene en psychiatri
sche ziekenhuizen
Bij de zesde staathervorming werd de bevoegd-
heid voor de investeringen in de ziekenhuizen over-
gedragen naar de Gemeenschappen en gewesten. 
Begin 2015 werd gestart met de uitwerking van een 
nieuw financieringsmodel voor de investeringen in 
Vlaanderen. De standpunten, principes, concepten 
en behoefterekeningen van Zorgnet-Icuro werden 
na overleg in de verschillende werkgroepen en be-
stuurscolleges in een nota gevat. Die nota werd door 
Zorgnet-Icuro neergelegd in de werkgroep zieken-
huizen van de bovengenoemde taskforce van minis-
ter Vandeurzen, en diende als basis voor de verdere 
gesprekken.

VIPA – zorg en  
inFrastructuur

�home jaarverslag



TERUGBLIK
2015

J A A R V E R S L A G  2 0 1 5

Wegwerken van clichés en taboes

Over ouderen bestaan nogal wat clichébeelden: 
soms worden ze beschouwd als aseksuele individu-
en, dan weer als vitale superhelden op leeftijd die 
alles aankunnen mits wat hulpmiddelen. Dit advies 
gooit deze clichébeelden overboord en vertrekt van-
uit een realistisch mensbeeld. Het basisidee is dat 
lichamelijkheid niet stopt op een zekere leeftijd. Oud 
zijn betekent niet dat je plots een geïsoleerd individu 
bent, dat afgeschermd moet worden van elk risico 
om gekwetst te worden in (nieuwe) relaties. Vanuit 
dat mensbeeld wordt in het ethisch advies op drie 
niveaus een aanzet gegeven om goed om te gaan met 
intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg. In de eer-
ste plaats is het belangrijk dat de zorgmedewerkers 
vertrekken vanuit de behoeften van de oudere zelf 
en niet vanuit hun eigen reactie. Het tweede niveau 
is het relationele: het is belangrijk dat de medewer-
kers voldoende rekening houden met de mogelijke 
reacties van familie en naasten, en het gedrag van de 
oudere aan hen trachten uit te leggen. Op een derde 
niveau is het aan de voorzieningen zelf om erover te 
waken dat de ouderen kunnen rekenen op voldoen-
de privacy en de nodige vorming voorzien voor hun 
medewerkers om op een discrete en gepaste manier 
met deze complexe situaties om te gaan.

Lees hier het ethisch advies
Bekijk de reportage van Actua-Zorg in wzc Sint-Eligius

ethisch advies 18  
intiMiteit en seksu-
aliteit Bij ouderen

eThIsCh aDvIes 18 INTImITeIT 
eN seKsUalITeIT BIj oUDereN
De vergrijzing brengt heel wat nieuwe uitdagingen 
met zich mee. Niet alleen blijft het aantal ouderen 
met een zware zorgbehoefte in de zorgvoorzieningen 
stijgen, ook is er een sterke toename van het aantal 
personen met dementie. Zorgvoorzieningen komen 
daarbij voor een aantal belangrijke ethische overwe-
gingen te staan.

Een fenomeen waarnaar tot nu toe weinig aandacht 
ging, betreft de zorg voor de intimiteits- en seksuali-
teitsbeleving van de ouderen, ook van zij die dementie 
hebben. Nochtans is dat een onderwerp van zorg voor 
veel directieleden van zorgvoorzieningen, hulpverle-
ners en familieleden, en niet minder voor de ouderen 
zelf. De grens tussen toelaatbaar seksueel gedrag en 
seksueel misbruik lijkt soms erg dun te zijn, vooral 
wanneer het om personen met dementie gaat.

Om de onwennigheid over deze thematiek mee weg 
te werken, maakte de Commissie voor Ethiek van 
Zorgnet-Icuro een ethisch advies op. Het vertaalt 
de wetenschappelijke inzichten uit het doctoraat 
van Lieslot Mahieu (KU Leuven) over dit thema naar 
bruikbare adviezen voor zorgmedewerkers.

�home jaarverslag
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In september 2015 gingen we ‘Bij elkaar op de koffie’ 
en waren we te gast in AZ Sint Jozef en PC Bethanië 
(Domein Malle Zoersel - Emmaüs). Hier konden we 
op basis van workshops en ervaringsuitwisselingen 
heel concreet proeven van waardegedreven werken 
in de praktijk. Het geheel werd op smaak gebracht 
door heerlijke koffies en een boeiende lezing door Rik 
De Wulf, Business Ethics Manager van Etion. Kunste-
nares Charlotte Peys werkte haar impressies van 
deze namiddag ter plaatse uit in een prachtig drie-
luik (waarvan één deel tevens de uitnodiging van de 
nieuwjaarsreceptie 2016 sierde).

Documentatie

Ethisch Advies ‘Waardegedreven Ondernemen’
Lees de publicatie De Kracht van Mensen
Lees meer in Zorgwijzer over de koffienamiddag met 
trio-interview Koen Vancraeynest en Bart Meyers en 
Rik De Wulf
Bekijk de reportage op Actua Zorg met een interview 
Rik De Wulf

waardegedreven 
onderneMen  

in de zorg 

WaarDegeDreveN oNDer
NemeN IN De Zorg
Zorgvoorzieningen zijn waardegedreven organisaties 
die alle medewerkers verenigen rond een gemeen-
schappelijk zorgethisch doel, nl. een menswaardig 
antwoord vinden op menselijke kwetsbaarheid.  
Zorgnet-Icuro hecht dan ook veel belang aan het on-
dersteunen van de leden-organisaties op het vlak van 
waardegedreven werken en ondernemen in de zorg. 
De Commissie voor Ethiek bracht daartoe in 2014 het 
Ethisch Advies ‘Waardegedreven Ondernemen in de 
Zorg’ uit.

2015 stond in het teken van concrete vormgeving van 
deze ethiek via de interactieve uitwisseling van ideeën, 
gedachten en goede praktijken van waardegedreven 
zorgverlenen. In maart 2015 vond in Brussel de Win-
terworkshop ‘Samen boetseren, ploeteren en knoeien’ 
plaats en werd er samen gebrainstormd over de vraag 
hoe ethiek en waardegedrevenheid in de zorgpraktijk 
en het zorgbeleid aanwezig kunnen worden gesteld en 
bevorderd. Het resultaat was een verdere uitwerking 
van de mindmap die in november 2014 werd gemaakt 
op het symposium ‘Met de botten in de modder’. �home jaarverslag

http://www.zorgneticuro.be/sites/default/files/ethischadvies17.pdf
http://www.zorgneticuro.be/publicaties/de-kracht-van-mensen
http://www.zorgneticuro.be/sites/default/files/2015%20Zorgwijzer%2055%20def.pdf
http://www.zorgneticuro.be/sites/default/files/2015%20Zorgwijzer%2055%20def.pdf
http://www.zorgneticuro.be/sites/default/files/2015%20Zorgwijzer%2055%20def.pdf
http://www.zorgneticuro.be/videos/actua-zorg-zomernamiddag-over-ethiek-de-zorg
http://www.zorgneticuro.be/videos/actua-zorg-zomernamiddag-over-ethiek-de-zorg
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zorgprofessional in op hun visie, praktische ervarin-
gen en handvatten: wat betekent het voor hen, voor 
hun organisatie, voor hun omgang met collega’s en 
ondergeschikten dat de zorgprofessional kwetsbaar 
is? Denk bijvoorbeeld aan de macrodruk op de zorg, 
aan het ‘meten is weten’ in de zorgvoorziening en 
aan de micro-omgang met een assertievere patiënt. 
In de namiddag werden zoals gebruikelijk op de 
WEK-symposia een aantal specifieke thema’s uitge-
werkt in vier workshops: ‘Wat zijn de positieve 
mogelijkheden van het ter sprake brengen van 
kwetsbaarheid?’; ‘De psychische kwetsbaarheid als 
kracht’; ‘De breekbaarheid van het goede ter sprake 
brengen via verhalen’; ‘Aandacht voor kwetsbaar-
heid in onderwijs en vorming’.

Een verslag van dit symposium, dat onder voorzit-
terschap stond van Walter Krikilion van OPZ Geel, 
verschijnt in het voorjaarsnummer van Ethische 
Perspectieven.

werkgroep  
ethiek in de kliniek

WerKgroeP eThIeK IN  
De KlINIeK
In oktober 2015 vond het jaarlijkse symposium van 
de werkgroep Ethiek in de Kliniek plaats, met deze 
keer als thema ‘De raakbare mens – de kwetsbaar-
heid van de zorgverlener’. In de zorgpraktijk krijgt 
de menselijke kwetsbaarheid immers een bijzonder 
ethisch perspectief. Vertrekkende van de kwetsbaar-
heid van de patiënt dient goede zorg om zijn waar-
digheid te herstellen of te bewaren. Zonder dit fun-
damentele uitgangspunt uit het oog te verliezen, 
werd in dit achtste WEK-symposium echter gefocust 
op de kwetsbaarheid van de zorgverlener zelf.

De voormiddag bestond uit een breed conceptueel, 
maar toegankelijk en filmisch gepresenteerd beeld 
van wat kwetsbaarheid als ‘levensvoorwaarde’ bete-
kent. Daarna gingen zowel een zorgmanager als een 

�home jaarverslag

http://www.ethische-perspectieven.be
http://www.ethische-perspectieven.be


TERUGBLIK
2015

J A A R V E R S L A G  2 0 1 5

bijvoorbeeld een hartinfarct of een beroerte, binnen 
het halfuur rijden terecht moet kunnen in een 
zieken huis dat volledig uitgerust is voor de behan-
deling. Op die manier tekenen zich in Vlaanderen 
grosso modo veertien zorggebieden af van gemid-
deld 400.000 à 500.000 inwoners. Die zorggebieden 
vormen de basis voor de regionale ziekenhuisnet-
werken. Behalve voor zeer zeldzame aandoeningen 
kan elke patiënt in zijn eigen zorggebied terecht voor 
alle behandelingen en specialisaties. Alle ziekenhui-
zen binnen één bepaald zorggebied stemmen hun 
aanbod op elkaar af.

Door in netwerken samen te werken, kunnen effici-
entiewinsten worden geboekt. Zorgnet-Icuro vraagt 
dat de middelen die vrijkomen door de samenwerking 
terugvloeien naar de deelnemende ziekenhuizen en 
het netwerk. Dat is niet alleen een goede incentive 
voor efficiënte samenwerking, het laat de ziekenhui-
zen ook toe om verder in kwaliteit te investeren.

Download de publicatie

regionale  
ziekenhuisnetwerken 

regIoNale ZIeKeNhUIs
NeTWerKeN
Op het ziekenhuiscongres ‘Together we care’ van 
mei 2013 zette Zorgnet Vlaanderen de bakens uit 
voor een nieuw zorgmodel met een daaraan gekop-
pelde nieuwe financiering. In de jaren na het con-
gres zijn de geesten sterk geëvolueerd. De nood aan 
de uitbouw van netwerken heeft ondertussen een 
breed draagvlak, zowel in de sector als bij de belei-
dsmakers. Het was stilaan tijd om die idee ook in de 
praktijk om te zetten.

In de publicatie Regionale ziekenhuisnetwerken pre-
senteert Zorgnet-Icuro een concreet voorstel om 
ziekenhuizen op regionaal niveau onderling te laten 
samenwerken. Uitgangspunt is dat elke burger van-
uit geografisch perspectief een gelijke toegang moet 
hebben tot kwaliteitsvolle zorg en dat die zorg zo 
doelmatig en kosteneffectief mogelijk moet zijn. Aan 
de overheid vragen we om deze netwerkingvorming 
te ondersteunen via de juiste (financiële) prikkels.

Uitgangspunt is dat elke patiënt in Vlaanderen voor 
een aandoening die een snelle interventie vereist, �home jaarverslag

http://www.zorgneticuro.be/publicaties/regionale-ziekenhuisnetwerken
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geen duurzaam herstel

Belfius screent de ziekenhuizen ook aan de hand 
van een gecombineerde test die de financiële ge-
zondheid meet. Over een periode van vier jaar wordt 
gekeken naar de mate waarin ziekenhuizen voldoen 
aan de richtnormen voor een aantal ratio’s (effec-
tief eigen vermogen, cashflow, liquiditeit, voldoen-
de investeringsgraad). Het aantal ziekenhuizen dat 
voldoet aan geen enkel criterium bedraagt 1 op de 
4. Tegelijk daalt het aantal voorzieningen verder dat 
voldoet aan alle criteria: slechts 15% van de instel-
lingen scoort goed op alle ratio’s.

Het positieve nieuws van deze MAHA-cijfers is dat 
de situatie voorlopig gestabiliseerd lijkt. Toch draait 
een kwart van de ziekenhuizen nog altijd in de rode 
cijfers. De globale financiële gezondheid bekeken 
over een langere periode is voor de meeste voor-
zieningen niet echt goed te noemen. Een duurzaam 
herstel kan er alleen maar komen na een grondige 
reorganisatie van het zorgaanbod (netwerken) en 
een fundamenteel andere ziekenhuisfinanciering. 
Het draagvlak daarvoor is groot; iedereen kijkt uit 
naar de eerste concrete resultaten.

Zie ook het uitgebreide persbericht van Belfius.

Financiële  
gezondheid  

ziekenhuizen

mahaaNalYse vaN De FINaN
CIËle geZoNDheID vaN De ZIe
KeNhUIZeN
Belfius presenteerde in september 2015 naar jaar-
lijkse gewoonte de resultaten van zijn financiële 
analyse van de Belgische algemene ziekenhuizen 
voor het jaar 2014. De trend naar steeds slechtere 
bedrijfsresultaten blijkt voorlopig gestopt. Toch is er 
geen reden tot victorie. Wanneer naar meerdere pa-
rameters over een langere periode wordt gekeken, 
wordt duidelijk dat er geenszins sprake is van een 
duurzaam herstel.

Het courante bedrijfsresultaat verbeterde van 0,5% 
tot 1,1% van de omzet. Dat is weliswaar een vooruit-
gang, maar de marge blijft nog altijd heel klein. Er 
zijn minder ziekenhuizen die het boekjaar negatief 
afsloten. Die groep blijft toch nog altijd aanzienlijk 
(ruim 1 op de 4 ziekenhuizen). De groep met een 
zeer negatief bedrijfsresultaat neemt wel nog toe.

De omzet steeg met 3,4%, terwijl de loonkosten 
slechts toenamen met 0,5%. De ziekenhuizen deden 
zichtbare inspanningen om de personeelslasten on-
der controle te krijgen. De gemiddelde loonkost daal-
de door een verjonging van het personeel (lagere an-
ciënniteitslast) en een verminderde personeelsinzet 
in ondersteunende diensten. De personeelsinzet ‘aan 
het bed’ bleef stabiel. Daar is ook geen ruimte meer 
voor besparingen. Qua personeelsnorm scoort Bel-
gië nu al slecht in vergelijking met andere Europese 
landen, terwijl studies uitwijzen dat meer verzorgend 
personeel de mortaliteitskans sterk doet dalen.

�home jaarverslag
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de samenwerking tussen eerstelijnszorg en zieken-
huizen. Finaal is ook een goede afstemming tussen 
nazorg en opvang thuis of in een voorziening (al dan 
niet residentieel) onontbeerlijk, al dan niet in combi-
natie met daghospitalisatie of ambulante therapie.

Via de publicatie Vlaamse revalidatieziekenhuizen - 
portfolio wil Zorgnet-Icuro het belang van de positie 
van revalidatieziekenhuizen in het zorglandschap 
kracht bijzetten, alsook duiden dat een verdere op-
timalisering van de samenwerking met universitaire 
en algemene ziekenhuizen belangrijk is. De revali-
datieziekenhuizen verzamelden hun aandachtspun-
ten en verwachtingen in deze portfolio. De publicatie 
wil niet alleen inzicht bieden in het aanbod van re-
validatieziekenhuizen en hun visie op de toekomst, 
maar wil ook bijdragen aan de netwerking tussen 
de ziekenhuizen en eerstelijnszorgverleners. Doel is 
om aan de hand van een bundeling van de activitei-
ten van de revalidatieziekenhuizen de banden met 
alle partners op het terrein verder te versterken.

De publicatie kwam tot stand in de schoot van 
de werkgroep revalidatieziekenhuizen van Zorg-
net-Icuro.

Download de publicatie
Lees een interview in Zorgwijzer 56

portFolio  
reVAlIdAtIe- 

ziekenhuizen

PorTFolIo revalIDaTIe
ZIeKeNhUIZeN
Met de zesde staatshervorming werden de catego-
rale ziekenhuizen overgeheveld van het federale ni-
veau naar de Gemeenschappen. Hierdoor rezen vele 
vragen over hun positie in het zorglandschap en hun 
toekomstige financiering.

Het revalidatielandschap kent verschillende niveaus: 
van een basisechelon tot een gespecialiseerd aan-
bod. Hoe complexer de revalidatiebehoefte, hoe 
gespecialiseerder de revalidatie en hoe belangrijker 
om te centraliseren. Daardoor is het vaak moeilijk 
om de revalidatie dicht bij de patiënt te brengen. 
Vandaar het belang om in een netwerk te functione-
ren, zodat de revalidant vooreerst kan genieten van 
de beste behandeling en zorg, om vervolgens via het 
uitgetekend zorgnetwerk een aangepaste onder-
steuning te krijgen in de thuisomgeving. Een meer 
optimale afstemming van de werking tussen acute 
en revalidatieziekenhuizen zou ongetwijfeld nog tot 
meer efficiëntie leiden in beide richtingen. Na reva-
lidatie in een acuut of revalidatieziekenhuis kan die 
ambulant voortgezet worden in gespecialiseerde re-
validatiecentra. Dat kan op zijn beurt leiden tot een 
efficiëntere inzet van financiële middelen. Daarnaast 
zijn er nog opportuniteiten voor de optimalisatie van 
de geïntegreerde ketenzorg door de verbetering van 
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ontwikkeling van netwerken. De vijf praktijkvoor-
beelden hadden elk een andere finaliteit en invulling 
van het concept ‘netwerk’. Naast de uitwisseling van 
knelpunten en tips was dit de eerste aanzet om in de 
zomer een eigen visie op netwerken te ontwikkelen.

Die visie werd op een derde reflectie-avond in no-
vember 2015 toegelicht. Daarbij kregen de deelne-
mers de ruimte om, uitgaande van de standpunten 
van de huisartsen (dr. Roy Remmen) en het RIZIV 
(dr. Ri De Ridder), mee na te denken over de moge-
lijkheden van horizontale netwerken. Tot slot werd 
ook ruime aandacht besteed aan de impact van net-
werken op de financiering. De opkomst van zowel de 
hoofdartsen als de algemene directeurs was telkens 
zeer hoog. 

studiedagen 
hooFdartsen 

sTUDIeDageN hooFDarTseN
Om de samenwerking met en de betrokkenheid van 
het medisch departement te verhogen organiseer-
den Zorgnet-Icuro en de Vlaamse Vereniging van 
Hoofdartsen drie studienamiddagen over belangrijke 
inhoudelijke thema’s, specifiek voor algemene en 
medische directeurs.

In februari 2015 vond een eerste ontmoetingsmo-
ment plaats met als thema ‘Hoe kan je als hoofdarts 
een HRM-beleid uitwerken voor artsen?’ Dit thema 
is immers bijzonder actueel in het kader van de ac-
creditatie van de ziekenhuizen.

Op 7 mei 2015 werd een reflectie-avond georgani-
seerd rond vijf Vlaamse praktijkervaringen met de 
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in ontvangst nemen. Andere ziekenhuizen volgen dit 
voorbeeld en zijn zich aan het informeren of aan het 
voorbereiden om een accreditatietraject op te star-
ten. Om de psychiatrische ziekenhuizen en andere 
GGZ-voorzieningen goed te informeren werd vanuit 
de koepel een infodag georganiseerd. De accredita-
tie-agentschappen JCI en NIAZ lichtten hun accre-
ditatieproces toe, waarbij onder meer werd gefocust 
op de vraagstukken en uitdagingen specifiek voor 
de psychiatrische ziekenhuizen. Enkele GGZ-voor-
zieningen die al ervaring hebben met een accredita-
tietraject werden uitgenodigd om hun ervaringen en 
lessons learned te delen met de aanwezigen.

3. actualisatie referentiekaders

In 2015 startte het Vlaams Agentschap Zorg & Ge-
zondheid en Zorginspectie in samenwerking met 
Zorgnet-Icuro, de GGZ-voorzieningen, de professio-
nals en andere betrokken stakeholders een traject 
op om de referentiekaders te actualiseren. Die re-
ferentiekaders beschrijven de verwachtingen van de 
Vlaams overheid en hebben onder meer betrekking 
op goede zorg. Hiermee wil de Vlaamse overheid 
een geactualiseerd kwaliteitskader voor de dagelijk-
se praktijk aanreiken. De eerste thema’s die hierbij 
aanbod kwamen zijn medicatieveiligheid en hygiëne.

De Vlaamse overheid geeft aan om ook voor de psy-
chiatrische ziekenhuizen te willen evolueren naar 
een nalevingstoezicht dat beter is afgestemd is op 
de huidige evoluties in de sector.

Quality and saFety 
geestelijke  

gezondheidszorg

KWalITeIT IN De geesTelIjKe 
geZoNDheIDsZorg
Door de grote impact van psychische aandoeningen 
op zowel het individu als de maatschappij is toegang 
tot kwaliteitsvolle, en dus ook veilige, geestelijke ge-
zondheidszorg (GGZ) van kapitaal belang. Net zoals 
bij de algemene ziekenhuizen is er ook binnen de 
GGZ een groeiende dynamiek rond het objectiveren 
en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

1. vlaams Indicatoren project ggZ (vIP² ggZ)

In 2012 werd het Vlaams Indicatoren Project GGZ 
(VIP² GGZ) in het leven geroepen. Dit project heeft 
als doelstelling de kwaliteit van zorg te objectiveren 
via het gebruik van kwaliteitsindicatoren die vanuit 
en met de sector bepaald worden.

Op 2 oktober 2015 vond de eerste studiedag van het 
VIP² GGZ ‘Ready for take off: kwaliteitsindicatoren in 
de GGZ’ plaats. Tijdens dit geslaagde event werden 
de eerste indicatoren, geflankeerd door inspireren-
de praktijkvoorbeelden en internationale evoluties 
vanuit de European Psychiatric Association (EPA), 
voorgesteld aan de hele sector. In navolging van het 
congres toonden maar liefst 100 GGZ-voorzieningen 
zich bereid om deel te nemen aan de eerste regi-
straties van deze indicatoren in 2016.

2. De beweging naar een ziekenhuisbrede ac
creditatie: ook voor ggZ

De psychiatrische ziekenhuizen kennen een toene-
mende interesse om een voorzieningsbrede accre-
ditatie te halen. UPC KU Leuven en Alexianen Zorg-
groep Tienen mochten alvast hun accreditatielabel 
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De koepel publiceerde daarom het rapport Quality 
& Finance. In essentie wil Zorgnet-Icuro met deze 
aanbevelingen een aanzet geven tot de nodige her-
vormingen die kunnen samengevat worden als een 
zoektocht naar het op één lijn brengen van de prik-
kels voor overheid, ziekenhuisbestuur en artsen 
om de basisprincipes (duurzaamheid, solidariteit 
en kwaliteit) van ons gezondheidsbeleid te blijven 
waarmaken.

… bij alle professionals via overlegplatformen ter 
ondersteuning voor het behalen van een accreditatie
Ook in 2015 behaalden een aantal ziekenhuizen een 
accreditatielabel, een puike prestatie en mooie be-
kroning voor een jarenlange inzet van alle artsen 
en medewerkers in het ziekenhuis. Ook onze rol als 
koepel is sterk geëvolueerd. Het werken aan kwa-
liteit in het algemeen en behalen van een accredi-
tatielabel in het bijzonder is niet enkel iets voor de 
kwaliteitscoördinator, maar dient vorm te krijgen 
doorheen alle geledingen van het ziekenhuis. Er 
werd voor het eerst met succes geëxperimenteerd 
met bijeenkomsten waarbij de kwaliteitsverantwoor-
delijken samen met de (domein)experten ervaringen 
en ideeën uitwisselden over op welke wijze kwaliteit 
duurzaam kan geïmplementeerd worden in de or-
ganisatie. Een formule die gesmaakt werd en ook in 
2016 zal worden voortgezet.

… op het ‘Together we improve’ kwaliteitscongres
Zelfs een dreigingsniveau 4 in Brussel hield de rui-
me groep toegewijde toeschouwers van de vierde 
editie van het kwaliteitscongres niet tegen. De titel 
‘Together we improve’ vormde de rode draad door-
heen het programma en vatte meteen de kernbood-
schap van de dag, namelijk: werken aan kwaliteit 
doe je niet alleen. Enkel door samenwerking met 
andere zorgverleners, diensten, organisaties creëer 
je betere uitkomsten voor de patiënten. Het progra-
mma reikte concrete handvatten aan om verder mee 
aan de slag te gaan. In de kwaliteitslounge werden 
gasten onderworpen aan kritische vragen door Indra 
Dewitte, hoofdredactrice bij het Belang van Limburg. 
Na een lounge time was het tijd voor wat worktime in 
de workshops om vervolgens geïnspireerd te worden 
door niemand minder dan de internationale keynote 
spreker Dr. Stephen Swensen, medisch directeur 
voor leiderschap en organisatie-ontwikkeling en 
professor in de Mayo Clinic College of Medicine (VS).

Herbeleef de ‘quality time’ van het voorbije jaar via 
een reportage op Actua-TV.
Speel ‘De Implementatiejungle’ (tool uit een van de 
workshops)

Quality and saFety 
algeMene  

ziekenhuizen

KWalITeIT laTeN DoorsChIj
NeN…
… via de lancering van de website: 
 www.zorgkwaliteit.be
In juni 2015 was het zover, de Vlaamse ziekenhui-
zen schreven met de lancering van de website www.
zorgkwaliteit.be een memorabel stukje geschiede-
nis. Voor het eerst werden in Vlaanderen de resul-
taten van verschillende kwaliteitsindicatoren op een 
uniforme en vergelijkbare manier via één centrale 
website aan het brede publiek bekendgemaakt.

Kwaliteit en transparantie lijken wel in het DNA te 
zitten van de ziekenhuizen. Al van bij de start van het 
Vlaams Indicatoren Project voor Professionals en 
Patiënten (VIP2) werd de nood aan een gemeen-
schappelijke website voor het publiceren van kwa-
liteitsresultaten geopperd. De ziekenhuizen en 
hun zorgprofessionals geven hun scores vrijwillig 
het licht. Zij zetten hiermee de resultaten van hun 
meest fundamentele maatschappelijke opdracht in 
de schijnwerpers, namelijk: kwaliteitsvolle en veili-
ge zorg leveren aan elke patiënt. Zij geven hiermee 
ook aan dat ze elke prikkel in hun streven naar een 
steeds voortschrijdende kwaliteitsverbetering in een 
lerende organisatie aangrijpen. En laatst maar niet 
in het minst ondersteunen zij hiermee het recht van 
elke patiënt om op een geïnformeerde wijze, via een 
blik door een kwaliteitsvenster, een overwogen keu-
ze te maken.

In samenwerking met en met dank aan alle pro-
fessionals en organisaties schreef Zorgnet-Icuro 
met de lancering van de website als het ware een 
proloog van een never ending quality story. Mogelijke 
nieuwe hoofdstukken zijn de beschikbaarheid van 
resultaten van kwaliteitsmetingen in andere zorg-
sectoren, de resultaten voor een zorgnetwerk, de re-
sultaten voor de verschillende kwaliteitsdimensies, 
patiëntgerapporteerde kwaliteitsinformatie…

… in de randvoorwaarden van het gezondheids
zorgsysteem: ‘Quality and Finance’
Ondanks de budgettair precaire tijden verdienen de 
vele inspanningen die de ziekenhuizen aan de dag 
leggen om de kwaliteit van de patiëntenzorg positief 
te stimuleren meer dan ooit onze erkentelijkheid. 
Willen we deze dynamiek verder laten uitgroeien tot 
een duurzame evolutie, dan dient deze ook structu-
reel ingebed te worden in de organisatie en zieken-
huisfinanciering van de toekomst.
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aandacht van de Vlaamse regering te trekken, zette 
Zorgnet-Icuro samen met de Vlaamse Ouderenraad, 
Okra, de VVSG, ACV-Openbare diensten, BBTK, LBC-
NVK, ABVV- Social Profit, ACLVB, VLOZO en S-Plus 
Mantelzorg een handtekenactie op via de website 
www.voorkwetsbareouderen.be. Mensen werden op-
geroepen om de petitie te tekenen voor meer inves-
teringen voor zwaar zorgbehoevende ouderen.

manifestatie

Op vrijdag 18 september 2015 voerden de woonzorg-
centra actie op het Martelarenplein waar de Vlaam-
se regering op dat moment in vergadering bijeen-
kwam. Ze vroegen aandacht voor en investeringen in 
de meest kwetsbare ouderen. Ze deden dat op ludie-
ke wijze, vergezeld van een pleinbreed spandoek en 
maar liefst 30.000 verzamelde handtekeningen. Na 
de actie verzamelden we nog meer handtekeningen, 
waardoor we konden afklokken op een totaal van 
40.190.

In antwoord op de duidelijke vragen van de sector be-
sliste de Vlaamse regering om 10.816 miljoen euro te 
investeren in 2016 om beter tegemoet te komen aan 
de noden van de zwaar zorgbehoevende ouderen.

Herbekijk een beeldverslag 
Herbekijk de foto’s

actie  
ouderenzorg 

“voor  
kwetsBare  

ouderen”

aCTIe “voor KWeTsBare  
oUDereN”
We leven met zijn allen steeds langer. De laatste 
jaren van ons leven hebben we meer en meer zorg 
nodig. Liefst blijven we daarbij zo lang mogelijk 
thuis wonen dankzij de hulp van naasten of profes-
sionele zorg- en dienstverleners. Maar soms komt 
er een punt waarop de zorgnood te hoog wordt. Een 
woonzorgcentrum wordt dan de beste oplossing.

Op vandaag verblijven 76.000 ouderen in onze woon-
zorgcentra. De meeste bewoners van een woonzorg-
centrum zijn zwaar zorgbehoevend. Ze zijn niet meer 
mobiel, vaak dementerend, lijden aan verschillende 
chronische aandoeningen, of combinaties hiervan. 
Om de zwaar zorgbehoevende ouderen kwaliteits-
volle zorg te kunnen geven is voldoende personeel 
nodig. Voor 1 op de 5 zwaar zorgbehoevende bewo-
ners in de woonzorgcentra is er onvoldoende perso-
neelsomkadering.

Bekijk ons animatiefilmpje dat deze problematiek 
helder in beeld brengt.

Petitie

Zorgnet-Icuro bond de kat de bel aan en plaatste het 
thema van de personeelsomkadering voor zwaar 
zorgbehoevenden op de politieke agenda. Om de 
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Al snel bleek dat de toepassing van BelRAI ongetwij-
feld een meerwaarde heeft voor de kwaliteit van het  
zorgproces en uiteindelijk voor de zorg van de be-
woner. Niettemin werd meteen ook duidelijk dat 
hiervoor aan een aantal voorwaarden moet worden 
voldaan betreffende de medewerkers, het voorzien 
van de nodige continuïteit in de opvolging van het 
zorgproces (ook buiten de residentiële setting) en 
ICT-toepassingen. De uitdaging was te zorgen voor 
een heldere uitwerking van deze inzichten in het 
programma van de studiedag in 2016.t

Belrai

BelraI meeTINsTrUmeNT
Ter voorbereiding van de studiedag over het BelRAI 
instrument (26/01/2016) deed Zorgnet-Icuro in het 
najaar van 2015 al heel wat voorbereidend denk-
werk. Daarbij konden we rekenen op een aantal 
bereidwillige directies die vanuit de praktijk mee het 
programma van de studiedag hebben onderbouwd.

Naast de wetenschappelijke inbreng van professor 
Anja Declercq en de beleidsmatige insteek door 
minister Jo Vandeurzen wilden we immers ook aan-
dacht hebben voor de implementatie van de BelRAI 
long term care in de praktijk. Hoe vlot verloopt dit? 
Wat zijn de voorwaarden naar medewerkers, zorg-
processen en ICT? Is de sector hier klaar voor? Wat 
verwacht de sector van de overheid?
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PREZO Woonzorg en pyxicare mogelijk wordt. Vanuit 
PREZO Woonzorg is deze connector inbegrepen in 
de licentie; de beide EBD-vendors zullen een be-
perkte jaarvergoeding aanrekenen voor het effectief 
doorsturen van data.

Certificering
In oktober 2015 sloten Perspect en Zorgnet-Icuro 
een vervolgovereenkomst af: ze zullen de handen 
in elkaar slaan voor de verdere voorbereiding en de 
uitrol van certificering met PREZO Woonzorg. Opzet 
is om na de zomer van 2016 een certificeringssche-
ma rond te hebben; in het voorjaar van 2017 kunnen 
dan een eerste reeks voorzieningen in een certifice-
ringstraject stappen.

vorming
Prezo Woonzorg heeft van in het begin sterk ingezet 
op vorming. Ook in 2015 werden de opleidingen, zo-
wel door beginnende als gevorderde gebruikers en 
groeperingen, met veel interesse gevolgd. Meer en 
meer voorzieningen worden ook begeleid door een 
PIP (PREZO Woonzorg Implementatie Partner) op 
hun weg naar excellentie in zorg en beleid via PRE-
ZO Woonzorg.

Voorzieningen kunnen steeds advies inwinnen via 
roel.vandewygaert@zorgneticuro.be aangaande de 
keuze voor PREZO Woonzorg, de implementatie van 
het systeem in hun voorziening of groep of eventuele 
moeilijkheden bij het uitrollen van het systeem.

Alle info over Prezo Woonzorg vindt u op  
www.prezowoonzorg.be.

prezo  
woonzorg

PreZo WooNZorg
In 2012 werkte een groep directies en kwaliteits-
verantwoordelijken van woonzorgcentra, begeleid 
door Zorgnet Vlaanderen en Perspekt, het integrale 
kwaliteitsmodel PREZO Woonzorg uit. Daarmee kan 
een woonzorgcentrum het presteren van de hele 
organisatie in kaart brengen. PREZO Woonzorg telt 
in totaal 60 kwaliteitsthema’s, telkens gekoppeld 
aan een specifieke doelstelling. Bijzondere aandacht 
gaat naar de meerwaarde voor de cliënt. 19 woon-
zorgcentra toetsten vanaf 2013 het kwaliteitsmodel 
in hun voorziening. In juni 2015 werden deze piloot-
projecten plechtig afgerond in woonzorghuis Am-
broos (Zemst, Emmaus). Ook minister Vandeurzen 
was aanwezig en stak het PREZO Woonzorg traject 
een hart onder de riem.

Digitalisering
In 2015 kreeg de ICT-tool van PREZO Woonzorg ver-
der vorm: de voorbereidingen werden getroffen voor 
een grote update van de tool in 2016 op basis van 
gebruikersfeedback. In het kader van het eWZC-pro-
gramma (waarvoor koepels, softwareleveranciers en 
overheid samenwerken voor een betere informati-
sering van de Vlaamse woonzorgcentra) kijkt PRE-
ZO Woonzorg uit naar het automatisch opleveren 
van 30 à 40 indicatoren uit het bewonersdossier. De 
hiervoor ontwikkelde connector zal in de toekomst 
overigens aanpasbaar zijn en progressief meer data 
kunnen laten doorstromen naar de ICT-tool. Net zo-
als voor Gerac.net en Care Solutions wordt ook een 
connector ontwikkeld met de pyxicare app van pyxi-
ma, waardoor bidirectionele communicatie tussen 
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Zorgnet-Icuro wil de woonzorgcentra die beslist 
hebben te investeren in een goede website een 
handleiding bieden en hen gidsen doorheen deze 
belangrijke en tijdsintensieve onderneming. Voor het 
ontwerpen van een toekomstgericht websitesjabloon 
gingen we een samenwerking aan met Human Inter-
face Group, een bedrijf met een specifieke expertise 
in het gebruikersgericht ontwerpen van websites. 
Een werkgroep van Zorgnet-Icuro definieerde sa-
men met hen de visie en ontwerpprincipes voor een 
goede website. We brachten de cruciale elementen 
van een website in kaart en zorgden voor een logi-
sche opdeling in categorieën. Dat resulteerde in een 
sjabloon voor een toekomstgerichte website. Het 
is een model waaruit onze leden-woonzorgcentra 
inspiratie kunnen putten om met eigen accenten 
een website op maat uit te bouwen. Het sjabloon 
werd voorgesteld in het najaar van 2015 tijdens twee 
workshopvoormiddagen.

Download ons voorstel van toekomstgericht websi-
tesjabloon (enkel toegankelijk voor leden van Zorg-
net-Icuro).

Download onze brochure (enkel toegankelijk voor 
leden van Zorgnet-Icuro)

Bekijk de foto’s van de workshopdag

weBsites oz
WeBsITes oZ
Al jaren werkt Zorgnet-Icuro aan de beeldvorming 
van de residentiële ouderenzorg: al te vaak komen 
woonzorgcentra op een negatieve manier in beeld. 
Proactief naar buiten stappen en tonen wie je bent 
en waarvoor je staat, kan een tegengewicht vormen 
voor deze beeldvorming. Een basisvoorwaarde daar-
bij is dat woonzorgcentra beschikken over een actu-
ele en performante website, waar de verschillende 
doelgroepen van het woonzorgcentrum(bewoners en 
familie, medewerkers, vrijwilligers…) op zoek kun-
nen gaan naar informatie op maat.

Eind 2014 screenden we de websites van onze leden- 
woonzorgcentra. Daaruit blijkt dat één op de tien 
(nog) geen website heeft. Kiezen voor een kwaliteits-
volle website biedt nochtans heel wat troeven en 
hoeft niet noodzakelijk veel tijd en geld te kosten. Dat 
leerden ons de gesprekken met een aantal woonzorg-
centra die bewust ingezet hebben op hun website. Uit 
hun verhaal leren we dat ze allemaal op eenzelfde 
manier tewerk gingen bij het bouwen of vernieuwen 
van hun website. Ze deden inspiratie op bij de websi-
tes van collega-woonzorgcentra en organisaties uit 
aanverwante sectoren. Stapsgewijs bouwden ze de 
boomstructuur voor hun website uit. Eens die op punt 
stond, was een eerste cruciale stap gezet.
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Deze masterclass over netwerkmanagement be-
oogde de deelnemers kennis aan te reiken over de 
noodzaak, het ontstaan, het functioneren en de ef-
fectiviteit van organisatienetwerken. Daarbij werd 
gefocust op wat organisatienetwerken precies zijn, 
hoe zij kunnen bijdragen aan meer performante 
zorg aan de cliënt en op welke manier zij een toege-
voegde waarde kunnen creëren voor de cliënt en zijn 
mantelzorg. Middels conceptuele kaders, praktijk-
voorbeelden, inbreng en analyse van eigen praktijk-
situaties werden onder begeleiding van de docenten 
verdiepende inzichten aangereikt over de mogelijkhe-
den van netwerkmanagement voor zorgorganisaties.

Masterclass  
netwerkManageMent 

ouderenzorg

masTerClass NeTWerK
maNagemeNT oUDereNZorg
Zorgorganisaties maken steeds vaker deel uit van 
netwerken en gebruiken hoe langer hoe meer net-
werken om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen. 
Om in te spelen op de vragen naar bruikbare inzich-
ten betreffende netwerkmanagement voor gezond-
heids- en welzijnsvoorzieningen, organiseerde Zorg-
net-Icuro in het voorjaar van 2015 een masterclass 
over netwerkmanagent. Daarvoor sloeg het de han-
den in elkaar met de Antwerp Management School 
(Prof. Patrick Kenis), Universiteit Gent (Prof. Joris 
Voets) en LUCAS Leuven (prof. Chantal Van Auden-
hove).

De doelgroep van deze masterclass bestond uit staf-
medewerkers, bestuurders en directies van zorgor-
ganisaties die zich in een opstart- of planningsfase 
bevonden van een samenwerking of organisatienet-
werk. Het aantal deelnemers werd beperkt tot 30, 
om een interactieve groepswerking toe te laten.
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Reframing Studio ontwikkelde samen met de Tech-
nische Universiteit Delft een unieke innovatiemetho-
diek. Centraal daarbij staat een doelgerichte vorm 
van innovatiedenken. In plaats van te concentreren 
op innovatieve middelen of technieken, concentreer-
den we ons op nieuwe doelen. Wat willen we eigenlijk 
beogen met mensen? Hierbij is de ‘Waarom’-vraag 
altijd belangrijker dan de ‘Wat’- of ‘Hoe’-vraag. 
Waarom is een bepaalde vernieuwing betekenisvol 
voor mensen? Meer concreet luidt de vraag dan: 
waarom bijvoorbeeld biedt deze of gene organisatie-
vorm een betere zorg voor geestelijke gezondheid?

De verkregen inzichten werden afgetoetst met heel 
diverse stakeholders zoals economen, experten in 
kinderrechten, de zorgambassadeur, de Wereldge-
zondheidsorganisatie, ziekenfondsen, etc. en vorm-
den de basis voor de verdere uitwerking van het 
congres Open Minds.

Bekijk de reportage op Actua TV over de brainstorm-
sessie

voorBereidingen 
congres open Minds

voorBereIDINgeN CoNgres 
oPeN mINDs
Aan het congres Open Minds van 26 en 27 mei 2016 
ging al in 2015 een intensief voorbereidingstraject 
en een breed gedragen reflectieproces vooraf. Van 
meet af aan werd de koppeling gemaakt met de idee 
van innovatie.

Brainstormsessies
In een eerste fase werden in het voorjaar van 2015 
onder de deskundige begeleiding van Flanders DC 
twee grote brainstormsessies georganiseerd. Meer 
dan 250 personen uit alle segmenten van de samen-
leving konden in groepen van 12 tot 15 personen 
brainstormen over actuele trends en ontwikkelingen 
in de geestelijke gezondheid om van daaruit innove-
rende ideeën in kaart te brengen.

reframing
In een tweede fase werd een ruime stakeholder-
groep gevormd van mensen uit de sectoren geeste-
lijke gezondheidszorg, wonen-werk, ouderenzorg, 
algemene ziekenhuizen, onderwijs, huisartsen, pati-
enten en familie. Die ging aan de slag onder leiding 
van het Nederlandse Reframing Studio.
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zorgcircuits en  
netwerken ggz:  

kinderen en jongeren 

NIeUW BeleID geesTelIjKe 
geZoNDheID KINDereN & joN
gereN (PsY 018)
De Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en 
jongeren (GGZKJ) kende in 2015 een bijzondere om-
wenteling. Aanleiding hiervoor was de goedkeuring 
van het Nationaal plan geestelijke gezondheid kin-
deren en jongeren, neergeschreven in de Gids voor 
de beleidsmakers. Zorgnet-icuro participeerde actief 
aan het redactiecomité (en zijn subwerkgroepen) 
en begeleidde het Nationaal Plan Geestelijke Ge-
zondheid naar zijn realisatie in de praktijk. Naast de 
coaching van onze leden in de regionale vormgeving 
werden de volgende bijzondere initiatieven genomen:

•	 Begeleiding bij de lancering van de Gids en de 
gelanceerde oproepen (na goedkeuring in de In-
terministeriële Conferentie Volksgezondheid van 
maart 2015);

•	 De organisatie van drie druk bijgewoonde en in-
teractieve dialoogdagen GGZKJ voor alle actoren 
uit de geestelijke gezondheidszorg.

•	 Een drietal thematische vergaderingen met de 
werkgroep CGG-KIDS (beleidsverantwoordelijken 
kinderen van de CGG) om:
1. De vertaling te maken van wat in de politieke 

beleidslijnen van de Gids psy 0-18 staat naar 
de realiteit van de K-teams CGG en de lokale 
veldrealiteit;

2. De koppeling te maken met de uitdagingen 
voor de K-teams vanuit Integrale Jeugdhulp 
enerzijds en vanuit psy 0-18 anderzijds;

3. De vinger aan de pols te houden en zo input te 
krijgen voor het vertegenwoordigend werk op 
de Vlaamse niveaus.
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terugBetaling  
psychologen 

TerUgBeTalINg PsYChologeN
In 2015 participeerde Zorgnet-Icuro aan de stake-
holdersvergadering over de KCE-studie ‘Organisatie 
en financiering van psychologische zorg’. Dit on-
derzoek werd uitgevoerd op vraag van het RIZIV, de 
FOD Volksgezondheid en de Vlaamse Vereniging van 
Klinisch Psychologen, in het kielzog van de wet van 
april 2014 ter erkenning van het beroep van klinisch 
psycholoog. Het finale rapport en de beleidsaanbeve-
lingen worden verwacht in de eerste helft van 2016.
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Op basis van deze analyse stelde de Nationale Raad 
voor Ziekenhuisvoorzieningen een advies op met 
voorstellen tot aanpassing van de wet, en maakte dit 
officieel over aan minister De Block. Ondertussen 
werd het advies ook overhandigd aan andere geïnte-
resseerde beleidsmakers. Zorgnet-Icuro hoopt dat dit 
advies door de bevoegde ministers voor Justitie en 
Volksgezondheid, en in samenwerking met de Vlaam-
se minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 
als handleiding zal gebruikt worden bij de herziening 
van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescher-
ming van de persoon van de geesteszieke, alsook als 
een reflectie- en werkkader op het terrein.

gedwongen 
opnaMe

geDWoNgeN oPName
Een ad-hocwerkgroep van Zorgnet-Icuro, met 
een ruime en multidisciplinaire vertegenwoordi-
ging vanuit de verschillende deelsectoren, maakte 
een analyse van de wet van 1990 betreffende de 
bescher ming van de persoon van de geesteszieke 
en formuleerde aanbevelingen tot aanpassing van 
deze wet. De verrijkende discussies hebben geleid 
tot voorstellen die de lacunes in de huidige wetge-
ving aanpakken, met oog voor de reële situatie van 
de patiënt en zijn omgeving. De aanbevelingen wer-
den met enkele ervaringsdeskundigen afgetoetst 
en aangepast waar nodig. Vanuit de sector ijveren 
we voor een vrijwillige opname als uitgangspunt en 
een gedwongen opname in uitzonderlijke situaties, 
omkaderd door een gepaste wetgeving. Daarnaast 
willen we aan de hand van de analyse een alternatief 
uitwerken voor de gedwongen opname en de nazorg 
van een dergelijke opname verder uitbouwen.
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rode neuzen dag

roDe NeUZeN Dag
1 op de 5 Vlaamse jongeren kampt met psychische 
problemen, soms met zware gevolgen. Daarom or-
ganiseerden VTM, Qmusic en Belfius op zaterdag 5 
december 2015 de eerste Rode Neuzen Dag. Onder 
aanvoering van een rits bekende Vlamingen (Jonas 
Van Geel, Koen Wauters, Niels Destadsbader, Staf 
Coppens…) zamelden ze geld in voor het Rode Neu-
zen Fonds. Dit fonds wordt beheerd door de Koning 
Boudewijnstichting en zal allerlei initiatieven onder-
steunen die laagdrempelige hulp bieden aan jonge-
ren met psychische problemen.

Rode Neuzen Dag wil het taboe doorbreken en 
via humor de problematiek bespreekbaar maken. 
Die ambitie gaf Zorgnet-Icuro een flinke duw in de 
rug met de Rode Neuzen Bus. Tussen dinsdag 10 
novem ber en woensdag 25 november gaven we al 
onze leden (en hun medewerkers, cliënten, pati-
enten, omgeving…) de kans om in te stappen in de 
Rode Neuzen Bus.

Bekijk de beeldreportages op Actua-Zorg
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Op 21 mei 2015 was Joost Hutsebaut keynote spre-
ker: hij is behandelaar en onderzoeker bij de Vier-
sprong, het landelijk centrum voor diagnostiek en 
behandeling van persoonlijkheidsproblematiek in 
Nederland. Hij ging dieper in op de programma’s 
voor vroegdetectie en vroeginterventie bij Border-
line Persoonlijkheidsstoornissen die door de Vier-
sprong in Nederland zijn ontwikkeld. Hij focuste op 
het ‘ambulantiseringstraject’ dat daarbij de voorbije 
jaren werd ingezet. In zijn inleiding wees hij erop dat 
de helft van de lifetime case van psychische stoor-
nissen rond de leeftijd van 14 jaar starten en 75% 
van alle psychische aandoeningen voor de leeftijd 
van 25 jaar hun onset kennen. De duur van de on-
behandelde periode beïnvloedt de outcome van de 
behandeling negatief. Het is dus zaak om de gepas-
te behandeling in te zetten in de kritische periode. 
De behandeling moet bovendien voldoende continu 
zijn doorheen die kritische periode van de adoles-
centie en jongvolwassenheid. In dat verband wordt 
gesproken over streamed care die nauw aansluit bij 
de ontwikkeling van de betrokken jongeren en niet 
–zoals nu vaak het geval is – gekenmerkt wordt door 
cesuren, wisselende behandelaars en onvoldoende 
trajectbegeleiding/casemanagement.

studiedagen vdip sTUDIeDageN vDIP
VDIP staat voor vroegdetectie en -interventie bij 
psychiatrische stoornissen. In 2015 organiseerde 
Zorgnet-Icuro – in samenwerking met de Federa-
tie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg 
(FDGG) – twee druk bijgewoonde studiedagen in 
functie van de methodiekontwikkeling. Begin maart 
gaf dr. Geert Everaert, kinder- en jeugdpsychiater en 
hoofdgeneesheer van Kliniek Sint-Jozef Pittem, een 
lezing over het belang van een kwaliteitsvolle 
ontwikkelingsanamnese. Het bevragen van de ont-
wikkeling vanaf de geboorte, met een maximale 
betrokkenheid van de ouders en directe context, 
moet een belangrijk onderdeel zijn bij elke stap van 
de zoektocht naar een ernstige psychische aandoe-
ning. Daarbij is het cruciaal om zowel de remmende 
als de bevorderende factoren in de ontwikkeling te 
onderkennen. Tegelijk waarschuwde dr. Everaert 
voor het gevaar om als hulpverlener in de adoles-
centiefase te snel een psychiatrische diagnose te 
stellen, als label om het gat te vullen van een zich 
nog ontwikkelende identiteit. In de huidige samenle-
ving en onze organisatie van de zorg zijn de jongvol-
wassenen een vergeten groep die te weinig tijd krijgt 
om het groeiproces richting volwassenheid (dat ver 
voorbij de leeftijdsgrens van meerderjarigheid ligt) 
te voltooien. �home jaarverslag
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Icuro zette in 2013-2014 zes pilootprojecten sta-
keholdersoverleg op in vijf algemene ziekenhuizen 
(ZNA-Antwerpen, AZ Delta Roeselare, Jessa Zie-
kenhuis Hasselt, AZ St.-Dimpna Geel en Algemeen 
Stedelijk Ziekenhuis Aalst) en in één psychiatrisch 
ziekenhuis (OPZC Rekem). Die projecten kaderen in 
de context van goed bestuur in ziekenhuizen waarbij 
wordt getracht een betere interactie te ontwikkelen 
met interne en externe stakeholders over zieken-
huisbrede thema’s van het mesoniveau (niet in mi-
cro-klinische of macro-organisatiecontext). Daarbij 
geeft het stakeholdersoverleg een advies aan de 
raad van bestuur. De pilootprojecten werden weten-
schappelijk begeleid door een wetenschappelijke 
equipe vanuit het UZ Gent. De Koning Boudewijn-
stichting en Icuro financierden dit onderzoek. Het 
Wetenschappelijk Eindrapport (UZ Gent) werd uit-
voerig toegelicht op de studiedag van 12 juni 2015 in 
PXL-Hasselt.

U vindt meer info de studiedag en het rapport van de 
wetenschappelijke evaluatie op de website van Zorg-
net-Icuro.

governance 
in het ziekenhuis

goverNaNCe IN heT ZIeKeN
hUIs
Mede door de snelle evoluties in de gezondheids-
zorg in het algemeen en de ziekenhuiszorg in het 
bijzonder wordt het bestuurlijk kader waarin zieken-
huizen functioneren steeds belangrijker. In Vlaan-
deren kreeg hospital governance in het verleden al 
aandacht vanuit het Centrum voor Ziekenhuis- en 
Verplegingswetenschap van de KU Leuven. Daarbij 
werd aansluiting gezocht bij de bredere governan-
ce-inzichten en aanbevelingen vanuit het bedrijfsle-
ven. Zorgnet-Icuro onderzocht verschillende voor-
beelden van ziekenhuisgovernance en organiseerde 
hierover een studiedag op 17 juni 2015.

U vindt de presentaties van deze studiedag op de 
website van Zorgnet-Icuro.
Bekijk een beeldreportage over de studiedag
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Uit deze bijeenkomsten worden zowel sectoriële als 
generieke conclusies getrokken voor alle betrokken 
sectoren. Overheidsopdrachten zijn niet alleen voor 
de zorgsector maar ook voor de leveranciers een 
leerproces. Het is dan ook belangrijk hierover goed 
te communiceren, ervoor te zorgen dat processen 
en procedures in de voorzieningen op punt staan en 
ook in te zetten op kwaliteit en niet alleen de prijs.

De Commissie Overheidsopdrachten staat onder lei-
ding van Frank Lippens en bestaat uit vertegenwoor-
digers van de Vlaamse ziekenhuizen, voorzieningen 
uit de geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg 
die zich in hun organisatie bezighouden met over-
heidsopdrachten.

oVerheIds- 
opdrachten

overheIDsoPDraChTeN
De voorbije jaren – voor en na de inwerkingtreding 
van de wetgeving overheidsopdrachten op 1 juli 
2013 – trad de Commissie Overheidsopdrachten van 
Zorgnet-Icuro regelmatig in gesprek met belangrij-
ke leveranciers van producten en diensten voor de 
zorgvoorzieningen (bv. geneesmiddelen, wasserij 
enz.). In deze ‘open formule’ geeft de desbetreffende 
sector via zijn beroepsvereniging een korte presen-
tatie om daarna met de deelnemende ‘firma’s’ en 
de aanwezige zorgvoorzieningen te praten over de 
praktische ervaringen sinds de inwerkingtreding van 
de wet Overheidsopdrachten, de positieve en nega-
tieve verwachtingen, de hete hangijzers enz. Het af-
gelopen jaar werd deze formule verder uitgebouwd 
rond de thema’s afvalophaling en -verwerking, me-
disch materiaal en verzekeringen. �home jaarverslag
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De professionele bacheloropleiding voor verpleeg
kundigen
De Vlaamse Overheid besliste in 2015 om de studie-
omvang van de professionele bacheloropleiding 
verpleegkunde vanaf het academiejaar 2016-2017 
uit te breiden tot 240 studiepunten. De normale 
studieduur stijgt daardoor van drie naar vier jaar. De 
vernieuwde opleiding gaat in met de start van het 
volgend academiejaar 2016-2017.

Eén van de vernieuwende elementen in de opleiding 
voor bachelor verpleegkundigen vormt de contract-
stage van 800 uur, die zal plaatsvinden in het vierde 
opleidingsjaar. Zorgnet-Icuro drong erop aan dat de 
verpleegkundigen in opleiding tijdens deze contract-
stage het studentenstatuut blijven behouden. Gezien 
de sociaal-arbeidsrechtelijke impact valt dit immers te 
verkiezen boven een werknemersstatuut. Aan de con-
tractstage is voor de student een incentive gekoppeld.

opleiding hBo5vepleegkunde
Zoals eerder aangegeven wordt ook de opleiding 
verpleegkunde op HB05-niveau gevat door de ver-
melde Europese richtlijn. De Vlaamse HBO5-scho-
len voor verpleegkundigen kregen van de Vlaams 
minister van onderwijs de opdracht om tegen mid-
den mei 2016 de huidige HBO5-opleiding via een 
zelfevaluatierapport te beoordelen in relatie tot de 
betrokken Europese richtlijn. Als gevolg van deze 
werkwijze zullen de HBO5-opleidingen pas tegen 
het academiejaar 2017/2018 ten volle worden bijge-
stuurd conform de Europese richtlijn.

hervorMing 
opleiding  

verpleegkunde

hervormINg oPleIDINg ver
PleegKUNDe
Het Onderwijsdecreet XXI bepaalt dat het oplei-
dingsprogramma voor verpleegkundigen dient te 
voldoen aan de vereisten in de Europese richtlijn 
2005136/EG van het Europees Parlement betref-
fende de erkenning van beroepskwalificaties. Die 
Europese richtlijn is gericht op een vrij verkeer van 
de betrokken beroepen binnen de Europese Unie en 
vormde de aanleiding voor een hervorming van de 
toekomstige opleidingsprogramma’s voor verpleeg-
kundigen.

In de intersectorale commissie zorg van Zorg-
net-Icuro werd de evolutie van deze hervorming op-
gevolgd en vond een continue kruisbestuiving plaats 
tussen het werkveld en de stakeholders (zoals de 
beroepsverenigingen of de vertegenwoordigers van 
onderwijsinstellingen).

De betrokken Europese richtlijn bepaalt dat de toe-
komstige Europese verpleegkundige generieker 
moet worden opgeleid om breed inzetbaar te zijn 
in het werkveld van de toekomst, zij het met moge-
lijkheid tot specialisatie. Om hieraan in de toekomst 
tegemoet te komen is het noodzakelijk de inhoud en 
de duur van de opleiding verpleegkunde bij te stu-
ren. Naast de bachelor verpleegkunde wordt ook de 
opleiding verpleegkunde op HB05-niveau gevat door 
de vermelde Europese richtlijn. Gezien de unieke 
organisatie van de opleiding van verpleegkundigen 
in Vlaanderen verloopt deze hervorming via een ver-
schillende dynamiek en timing.
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Burn-out  
in de zorg

BUrNoUT IN De Zorg
Voor het tweede jaar op rij organiseerde Zorgnet- 
Icuro een boeiende studiedag over het thema ‘Burn-
out aanpakken in de zorg’. Prof. Elke Van Hoof ver-
zorgde een inleidende keynote waarna de 250 deel-
nemers konden kennismaken met diverse experten 
en goede praktijken uit voorzieningen. Wouter Torfs 
rondde deze dag af met een bijdrage over hoe een 
waardengedreven HR-beleid bevlogenheid en werk-
nemersbetrokkenheid kan stimuleren. Ook in 2015 
werkte een kernredactie van vier auteurs aan het 
boek Burn-out in de zorg, voor wie de input vanuit de 
intersectorale commissies medewerkersbeleid en 
zorg inspirerend was.
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rige 5% van het budget (ongeveer 23 miljoen) gaat 
specifiek naar de sector van de ziekenhuizen. Daar-
na diende onder meer nog verder uitgeklaard te 
worden hoe de structurele lastenverlaging voor de 
social profit ingevuld zou worden. Tot op heden was 
het systeem van een vrijgesteld forfait op de werk-
geversbijdrage per werknemer alleen nog maar 
gekend in de profit sector. De social profit sector is 
echter ook vragende partij om de middelen in het 
kader van de taxshift toe te wijzen aan de voorzie-
ningen in de vorm van een vrijgesteld forfait per 
werknemer. Een andere mogelijkheid om de struc-
turele lastenverlaging uit te voeren bestaat in een 
uitbreiding van de lage en hoge lonencomponent.

Op het einde van 2015 waren de besprekingen over 
de concrete invulling van de maatregelen van de tax-
shift voor de social profit nog steeds aan de gang.

taxshiFt
TaX shIFT
Het federale regeerakkoord van oktober 2014 kon-
digde al een patronale lastenverlaging aan van 33% 
naar 25%. Dit voornemen werd hernomen in het 
begrotingsakkoord dat de regering bereikte in de 
zomer van 2015. Ondanks dit op het eerst gezicht 
goede nieuws was het voor onze sectoren nog even 
afwachten, omdat niet meteen duidelijk was in wel-
ke mate de social profit onder de toepassing van 
deze maatregel zou vallen en indien ja, op welke 
manier. Half oktober is er uitsluitsel gekomen over 
de omvang van het budget dat de taxshift voorstelde 
voor de social profit en de verdeelsleutel.

Zo zou het totaalbudget van ongeveer 477 miljoen 
euro voor de volledige social profit voor 50% toege-
wezen worden via een structurele lastenverlaging 
en voor 45% via de fondsen sociale maribel. De ove-
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Aan Procura werd gevraagd een onderzoek te star-
ten naar mogelijke samenwerkingsmodellen, goe-
de praktijkvoorbeelden en naar de noodzakelijke 
juridische en financiële bouwstenen om dergelijke 
samenwerkingsmodellen uit te bouwen. We legden 
daarbij de focus op het aankopen van goederen en 
diensten en laten de werken volledig buiten be-
schouwing. Om deze vraag te kunnen beantwoorden 
werd het onderzoek opgesplitst in een bevraging 
en in een juridisch-financieel luik. De bevraging 
gebeurde aan de hand van interviews met initiatief-
nemers van concrete samenwerkingsinitiatieven 
op het vlak van het aankoopbeleid en op basis van 
groepsgesprekken met voorzieningen. Die werden 
georganiseerd tijdens provinciale reflectiedagen en 
tijdens werkgroepen, georganiseerd in de schoot van 
de drie koepels. Het juridisch-financieel luik gaat 
dieper in op de mogelijke juridische structuren en 
de daaraan gekoppelde fiscale verplichtingen.

Download de publicatie

saMen aankopen:  
een wegwijzer voor  
de seCtor WelzIjn- en  

gezondheidszorg

sameN aaNKoPeN: eeN Weg
WIjZer voor De seCTor Wel
ZIjN eN geZoNDheIDsZorg
De sectoren welzijn- en gezondheidszorg staan in 
Vlaanderen voor enorme uitdagingen. De zorgno-
den bij de bevolking nemen toe en dat vergt nieuwe 
investeringen in zowel infrastructuur als plaatsen, 
bijkomend personeel en de differentiatie van het 
zorgaanbod. Daartegenover 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 de zorg, is om het aankoopbeleid in de 
voorzieningen te herbekijken en te innoveren.

Dat sluit ook aan bij de doelstellingen van Flanders’ 
Care. Heel wat voorzieningen hebben al stappen 
gezet in het rationaliseren van hun aankoopbeleid, 
maar meer is mogelijk. De vraag die Zorgnet-Icuro, 
het Vlaams Welzijnsverbond en SOM zich stelden is 
hoe de samenwerking tussen voorzieningen op het 
vlak van aankoop van goederen en diensten verder 
kan worden gestimuleerd. De begrotingspost aan-
kopen goederen (of leveringen) en diensten is zeer 
omvangrijk en heeft betrekking op ongeveer 15% 
van het totale budget.
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elektronisch  
patiëntendossier 

eleKTroNIsCh PaTIËNTeNDos
sIer
In het kader van het plan e-gezondheid werden af-
spraken gemaakt met de overheid en de andere sta-
keholders over de acties die de voorzieningen zullen 
ondernemen rond eHealth tot 2019. Een belangrijk 
luik daarin zijn de criteria die aan een elektronisch 
patiëntendossier (EPD) van de algemene en psychia-
trische ziekenhuizen zullen worden gesteld.

Zorgnet-Icuro organiseerde in 2015 in samenwer-
king met de softwareleveranciers een EPD-sympo-
sium dat hiervoor de basis legde. Voor de woonzorg-
centra betreffen de afspraken voornamelijk de 
aansluiting bij de overheidssystemen voor gege-
vensdeling zoals Vitalink en de hubs.

Meer info rond het plan e-gezondheid via  
www.plan-egezondheid.be.
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projecten  
e-WzC 

ProjeCTeN eWZC
Binnen eWZC, een initiatief van de vier koepels 
ouderenzorg met ondersteuning van de Vlaamse 
overheid, werden verdere stappen gezet in de infor-
matisering van de woonzorgcentra. In 2015 voerden 
we in een samenwerking tussen woonzorgcentra en 
softwareleveranciers projecten uit rond de volgende 
onderwerpen: BelRAI, Prezo Woonzorg, medicatie-
beheer en een transferdocument voor gegevensde-
ling met het ziekenhuis bij opname/ontslag. Binnen 
het initiatief werden ook belangrijke inzichten ver-
worven in verband met informatieveiligheid en rond 
het delen van medische gegevens met de huisarts.
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Voornaamste inzichten uit het onderzoek: zowat alle 
GGZ-voorzieningen vinden communicatie belangrijk 
tot heel belangrijk. In zowat twee op de drie organi-
saties is communicatie ook expliciet een agendapunt 
op het directiecomité. Maar veruit de meeste orga-
nisaties hebben geen communicatieplan, wat allicht 
samenhangt met het feit dat de meeste GGZ-voorzie-
ningen, anders dan bijvoorbeeld algemene zieken-
huizen, geen communicatieverantwoordelijke, laat 
staan een communicatiedienst hebben. Als we peilen 
naar welke communicatiedomeinen GGZ-voorzie-
ningen zelf als de belangrijkste naar voren schuiven, 
dan scoren interne communicatie, de communica-
tie met cliënten en familieleden, de communicatie 
met andere zorgorganisaties en crisiscommunicatie 
het hoogst. De grootste uitdagingen en knelpunten 
liggen voor de GGZ-organisaties op het gebied van 
profilering en strategische communicatie, interne 
communicatie, sociale media en andere online toe-
passingen, beeldvorming en crisiscommunicatie.

coMMunicatieproject 
geestelijke 

gezondheidszorg 

CommUNICaTIeProjeCT gees
TelIjKe geZoNDheIDsZorg
GGZ-voorzieningen voelen de nood aan professione-
le communicatie toenemen, maar hebben hiervoor 
te weinig handvatten, kennis en middelen. Dat blijkt 
uit een gezamenlijk onderzoek dat Zorgnet-Icuro 
en Zorgcommunicatie.be in 2015 voerden met de 
steun van het Agentschap IWT. Het onderzoek was 
erop gericht de specifieke noden van de sector GGZ 
op het gebied van interne en externe communicatie 
in kaart te brengen en er vervolgens een antwoord 
op te bieden. Met een literatuurstudie, een enquête 
onder de GGZ-leden van Zorgnet-Icuro en 12 diepte- 
interviews bij voorzieningen en andere stakeholders, 
werd een genuanceerd beeld van de communicatie-
noden in de GGZ geschetst.
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televisieMagazine  
ACtuA-tV 

en zorgnet-ICuro

TelevIsIemagaZINe aCTUaTv 
eN ZorgNeTICUro
De zorgsector is volop in beweging en bruist van 
innovatie en creativiteit. Die inventieve verhalen 
vinden niet altijd hun weg naar de buitenwereld. 
Zorgnet-Icuro besliste daarom de handen in elkaar 
te slaan met Actua TV voor een tweewekelijkse zorg-
reportage in de reeks ‘Actua-Zorg’.

Actua-Zorg belicht de vele mooie en vaak ambitieu-
ze projecten in ziekenhuizen, de ouderenzorg en de 
geestelijke gezondheidszorg. U kunt ze ontdekken 
via Actua-Zorg op Actua TV (kanaal 42 via Telenet), 
om de twee weken, op vrijdag om 18u (de reportages 
worden in een loop van 1 uur uitgezonden tot zater-
dagavond 18u).

U kunt alle beeldreportages herbekijken via het You-
tube-kanaal van Zorgnet-Icuro: www.youtube.com/
zorgneticuro.
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In 2015 stelden de leden aan Zorgnet-Icuro de vraag 
om de handen in elkaar te slaan voor de uitwerking 
van een derde affiche. Een belangrijk thema van-
daag de dag is het respecteren van de privacy van 
anderen bij het maken van beeldmateriaal. Mensen 
willen van bijna alles een foto of een filmpje. Ook in 
de zorgcontext worden meer en meer ervaringen 
vastgelegd. De zorgvoorzieningen willen patiënten, 
bezoekers en medewerkers sensibiliseren om hier-
mee zorgvuldig om te springen en aandacht te heb-
ben voor mensen die hun toestemming niet verleen-
den om mee in beeld te komen.

De affiche kan nog steeds besteld worden via  
post@zorgneticuro.be aan een kostprijs van 95 euro 
(personaliseerbaar met eigen logo van de zorgvoorzie-
ning).

aFFiche 
rechten en plichten  

van de patiënt

aFFIChe reChTeN eN  
PlIChTeN vaN De PaTIËNT
Het bekendmaken en naleven van de patiëntenrech-
ten is voor vele zorgvoorzieningen erg belangrijk. 
Deze rechten zijn sinds 2002 wettelijk vastgelegd in 
België. Net als in de samenleving horen bij de rech-
ten echter ook een aantal plichten.

In 2014 bundelden een aantal Antwerpse zieken-
huizen (UZA, AZ Monica, GZA-ziekenhuizen, Heilig 
Hartziekenhuis Lier en Revarte) hun krachten om 
die meer bekendheid te geven. Ze ontwikkelden een 
brochure over de rechten en plichten van de patiënt, 
en een affichecampagne met twee boodschappen: 
‘Ook woorden kunnen kwetsen’ en ’Wij vechten 
graag voor u maar niet met u’.
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(ABonnement)  
zorgwijzer

(aBoNNemeNT) ZorgWIjZer
Acht keer per jaar verschijnt ons magazine Zorgwijzer, 
telkens 32 pagina’s boordevol interviews en reporta-
ges die de zorgactualiteit belichten. Bevoegde minis-
ters, experten, ervaringsdeskundigen laten hun licht 
schijnen over wat beweegt binnen de gezondheids-
zorg. Wilt u op de hoogte blijven van de actualiteit in 
de brede zorgsector en Zorgwijzer kosteloos lezen? 
Stuur dan een berichtje met uw gegevens (postadres, 
emailadres) naar Chris Teugels (chris.teugels@zorg-
neticuro.be) met vermelding of u het tijdschrift op 
papier of in de online versie wil ontvangen.
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overzicht 
studiedagen  

overzicht studiedagen 2015

naam studiedag datum locatie aantal inschrijvingen

Aftoetsavonden reflectiemomenten
7 januari 2015 

12 januari 2015
Kasteel Zwijnaarde 
Le Figaro Hasselt

26 
15

Burn-out in de zorg 30 January 2015 KBC Brussel 252

Ontmoetingsnamiddagen reflectiemomenten 
11 februari 2015 

7 mei 2015 
24 november 2015

AZ Groeninge Kortrijk 
De Jachthoorn Kontich 
Hotel Van der Valk Beveren-Waas

54 
52 
30

Tijdige detectie 9 March 2015 Kind & Gezin Brussel 65

WGO-academie Samen boetseren, ploeteren en 
knoeien

26 March 2015 IC Brussel 19

Masterclass netwerkmanagement (3-daagse)
26 maart 2015 
24 april 2015 
22 mei 2015

Eventcentrum Zebrastraat Gent 35

PREZO - Aan de slag met PREZO Woonzorg
2 april 2015 

23 april 2015 
7 mei 2015

IC Brussel 4

ICURO infovoormiddag accreditatie 6 May 2015 Provinciehuis Leuven 92

Infosessie centrale website VIP² 18 May 2015 VLOR Brussel 83

Borderline 21 May 2015 Kind & Gezin Brussel 71

PREZO - Aan de slag met PREZO Woonzorg
21 mei 2015 
4 juni 2015 

18 juni 2015
IC Brussel 24

Publieksmomenten toekomst GGZ 22 May 2015
Provinciehuis Leuven 
WZC Veilige Have Aalter

174 
126

Dialooggroep GGZKJ 28 May 2015 Cook & book Sint-Lambrechts-Woluwe 30

Stakeholdersoverleg in de zorgpraktijk 12 June 2015 PXL Hasselt 95

Ziekenhuisgovernance 17 June 2015 Husa President Park Hotel Brussel 104

PREZO - Plechtige afronding pilootproject 18 June 2015 Woonzorghuis Ambroos Hofstade 50

Reflectiemoment spoed urgentie-artsen
22 juni 2015 
29 juni 2015

Deinze 
Leuven

5 
9

PREZO - Aan de slag met PREZO Woonzorg
27 augustus 2015 

17 september 2015 
1 oktober 2015

IC Brussel 12

WGO-academie Bij elkaar op de koffie 15 September 2015 AZ Sint-Jozef Zoersel 42

Financiering personeel in WZC 13 October 2015 Husa President Park Hotel Brussel 145

ICURO 8ste WEK Symposium 16 October 2015 PXL Hasselt 132

Website OZ - WZC goes www
22 oktober 2015 
23 oktober 2015

VAC Gent 
Jeugdherberg De Blauwput Leuven

40 
29

PREZO - Aan de slag met PREZO Woonzorg
29 oktober 2015 

19 november 2015 
3 december 2015

IC Brussel 12

Ziekenhuisfinanciering en netwerken 24 November 2015 Hotel Van der Valk Beveren-Waas 80

PREZO - Aan de slag met PREZO Woonzorg
1 december 2015 

15 december 2015 
22 december 2015

IC Brussel 6

ICT-EPD strategie Symposium 11 December 2015 VAC Gent    63

MARA-studie 11 December 2015 Belfius Brussel 123
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