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EDITORIAAL

Hoopvol

De artsenspecial is een jaarlijkse traditie 
van Zorgwijzer. Door het jaar heen laten 
we geregeld artsen aan het woord, maar 
af en toe is het nodig om eens dieper in 
te zoomen op thema’s die zowel arts- 
specialisten en huisartsen als zieken-
huizen en andere zorgvoorzieningen na 
aan het hart liggen.

De voorbije decennia zijn we in de zieken-
huizen geëvolueerd van een conflict-
model, waarin artsen en directie/bestuur 
te vaak op gespannen voet leefden, naar 
een samenwerkingsmodel dat de krach-
ten bundelt en zoekt naar evenwichtige 
win-winsituaties. Dat dit nieuwe samen-
werkingsmodel vruchten afwerpt, mag 
blijken uit diverse interviews en prak-
tijkverhalen in deze Zorgwijzer. Dat we 
deze samenwerking in de toekomst nog 
verder moeten verbreden en verdiepen, 
blijkt evenzeer uit de vele gesprekken die 
we voor dit nummer hadden. Enerzijds 
verenigen alle ziekenhuizen en zieken-
huisartsen zich momenteel in de nieu-
we netwerken. Anderzijds is er ook een 
brede beweging aan de gang voor meer 
integratie, continuïteit en afstemming 
van de eerste, de tweede en de derde 
lijn. Niemand in de zorg- en welzijns-
sector kan vandaag nog op een eilandje 
werken. Niemand heeft er nog belang 
bij om zich te profileren tegen anderen.  
Met zijn allen moeten we werk maken van 

één gezondheidszorg ten dienste van pa-
tiënten, cliënten en bewoners; ten dienste 
van de maatschappij.

En ja, we moeten samen knopen durven 
doorhakken. We hoeven het daarbij niet 
over alles eens te zijn. Elke beroepsgroep 
en ook elke organisatie kijkt in de eerste 
plaats vanuit het eigen perspectief. Dat is 
logisch en dat hoeft geen bezwaar te zijn. 
Zolang we er maar in slagen om, zonder 
onszelf te verloochenen, op cruciale pun-
ten dat eigen perspectief te overstijgen 
in functie van de zorgvragers en van de 
samenleving.

De gesprekken met artsen en huisartsen 
in dit nummer stemmen me hoopvol. De 
bereidheid tot constructieve samenwer-
king en dialoog, de oprechte gedreven-
heid en het enthousiasme om samen te 
bouwen aan een betere gezondheidszorg, 
spatten van de pagina’s. Natuurlijk zijn 
er nog obstakels. Natuurlijk is nog niet 
alles zoals het zou moeten en kunnen. 
Maar er zijn ook oplossingen. En de wil 
om er samen voor te gaan is bij iedereen 
aanwezig. (Enfin, bijna iedereen)

We hopen dat ministers De Block en  
Vandeurzen dit draagvlak zullen benutten 
om een helder juridisch en financieel 
kader te scheppen voor de organisatie 
van de netwerken.Want gedrevenheid, 

samenwerking en goede wil op het terrein 
volstaan niet. Ook op beleidsniveau moet 
de verandering vorm krijgen.

Peter Degadt
Gedelegeerd bestuurder
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Deze voorzieningen behaalden een accreditatie. 
Proficiat aan alle medewerkers  

die dit samen realiseerden!

Behaalde accreditaties tussen 16/09 en 20/10/2017

Een bachelor in de verpleegkunde behaal 
je niet zomaar. Naast flink wat theorie 
en het oefenen van vaardigheden in het 
skillslab loopt elke student tijdens zijn 
vierjarige opleiding 2300 uur stage in zorg- 
en welzijnsorganisaties. 
 
De rol van zorg- en welzijnsorganisaties 
in dit verhaal is erg belangrijk. Zij bieden 
de student een veilige omgeving, maar 
ook de ruimte en het vertrouwen om te 
groeien. Dat vergt heel wat van de men-
toren, begeleidingsverpleegkundigen en 
hoofdverpleegkundigen. Maar wie het slim 
aanpakt, krijgt er ook veel voor terug! 

Student, hogeschool en stagevoorzie-
ning: het is een triumviraat waarin elk 
zijn rol speelt. Alleen door de krachten 
te bundelen kan elke student uitgroeien 
tot een professionele verpleegkundige. 
Dit boek biedt de studenten, voorzienin-
gen en hoge scholen een kader en prak-

STAGEBOEK VERPLEEGKUNDE
INSPIRATIE VOOR STUDENTEN, WERKVELD EN ONDERWIJS 
LON HOLTZER

tische handvatten om van elke stage een 
groeimoment te maken waarvan iedereen  
beter wordt. Dit boek is dan ook een must 
read voor elke student verpleegkunde, 
elke docent en praktijklector en iedereen 
die in een zorg- of welzijnsorganisatie 
werkt waar studenten stage lopen.

ISBN 978 94 6344 247 3 
232 blz. – september 2017 

Bestellen met korting?

Lezers van Zorgwijzer ontvangen 10% 
korting (31,5 euro ipv 35 euro) en gratis 
verzending. Surf naar:
www.acco.be/stageboekverpleegkunde  
en vermeld de promotiecode ZORG-
10GZ2310 bij je bestelling. 
Actie geldig t.e.m. 15/12/2017.

Heb je een probleem met je bestelling? 
Mail naar actie@acco.be
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Crisissen zijn onvermijdelijk in onze onvoorspelbare wereld. 
Ook in zorgorganisaties, klein of groot. De betrokkenen en de 
samenleving verwachten op dat moment een alerte reactie. 
Maar ben jij daar als algemeen directeur, preventieadviseur, 
veiligheidscoördinator of communicatie specialist wel klaar voor?

Hoe ga je om met een medische fout? Wat als er plots brand 
uitbreekt? Hoe rea geer je op ontoelaat bare foto’s, door per-
soneelsleden op sociale media gepost? Wat doe je als er 
pa tiëntgegevens gehacktzijn? Welke actie onderneem je als 
een persoon met dementie of psychische problemen uit je 
voorziening ontsnapt? Hoe benader je een ontevreden fami-
lielid dat naar de pers stapt? Kortom, hoe zorg je ervoor dat 
dit soort crisissen niet met jou of je zorgorganisatie aan de 
haal gaat?

Crisisbeheer in zorgorganisaties zorgt ervoor dat je beslagen 
op het ijs komt. Je krijgt inzicht in de drie bepalende domeinen 
voor efficiënt crisisbeheer: operaties op het terrein, strategisch 
crisismanagement en crisiscommunicatie. Samen vormen ze 
de gouden driehoek van het crisisbeheer. 

In dit boek lees je alles over een goede voorbereiding, samen-
werking en planning, het trainen van processen en een optimale 
coördinatie. Praktische voorbeelden en nuttige inzichten van 
experts en professionals uit de zorgsector illustreren de theorie, 
en helpen je die eigen te maken. Zo kan je met een beheersbare 
inspanning aan de slag wanneer een crisis je overkomt!

Boek: 
CRISISBEHEER  
IN ZORGORGANISATIES
DE GOUDEN DRIEHOEK VAN OPERATIES, 
BELEID EN COMMUNICATIE
STIJN PIETERS  & HUGO MARYNISSE

Bestellen met korting?

Nog tot eind november kan je het boek aankopen bij  
Zorgnet-Icuro met korting voor 17 euro, incl. gratis verzending. 
Stuur hiervoor een mail naar: marleen.vanmol@zorgneticuro.be. 

Vanaf november kan je het boek bestellen via Acco of in de 
boekhandel voor 19,9 euro.

Inschrijven voor Dag van de Zorg 2018 kan nog. Uiteraard 
kan het nog. Tot 15 december is elke organisatie uit zorg en 
welzijn welkom. De Dag van de Zorgtrein is aan het rijden en 
iedereen kan aansluiten.

De teller staat voorlopig al op meer dan 170 deelnemers. Wat 
bijzonder veel is op dit moment. Geert Van Hijfte, voorzitter 
van Dag van de Zorg: "We gaan voor 200 deelnemers, zoveel 
is zeker. De voorbije editie was dan ook een schot in de roos. 
Met elke dag Hautekiet tijdens de Week van de Zorg, met de 
zorg-enquête, met mooie programma’s van de deelnemende 
organisaties, met veel geïnteresseerde bezoekers, met bijzonder 
veel media-aandacht. Een Grand Cru-editie."

Dit jaar zet vzw Dag van de Zorg nog meer in op de Week van 
de Zorg. Hautekiet doet een Zorgronde van Vlaanderen en gaat 
elke dag op bezoek bij een deelnemer om van daar uit live zijn 
programma te brengen.

Elke dag van de week wordt er inhoudelijk een ander aspect uit 
de sector in beeld gebracht. Op maandag eerstelijn, op dinsdag 
organiseren Dag van de Zorg en In4Care een innovatiefestival 
in de Corda Campus in Hasselt. Op woensdag gaan duizenden 
studenten in 15 steden reanimatielessen geven aan het brede 
publiek. Op die manier worden de zorgjobs in de kijker gezet.  
Op donderdag openen in Vlaanderen meer dan 300 kinderdagver-
blijven hun deuren voor de buurt, onder het motto: kinderopvang 
is meer dan opvang alleen. Op vrijdag worden de spotlights 
gericht op de mantelzorg en ontmoeten mantelzorgers en vrij-
willigers elkaar. Op zaterdag kan iedereen in Vlaanderen bloed 
geven in één van de 11 bloeddonorcentra van Rode Kruis-Vlaan-
deren. En op zondag 18 maart gooien meer dan 200 organisaties 
uit zorg en welzijn hun deuren open.

Zorgnet-Icuro zet ook dit jaar de schouders onder dit prachtig 
initiatief en roept haar leden op om deel te nemen. Schrijf van-
daag nog in via de website van Dag van de Zorg.

Nog niet overtuigd? Kom dan naar één van de infodagen en 
krijg praktische tips en tricks van ex-deelnemers en advies van 
enkele communicatie-experten. Schrijf je snel in voor één van 
de komende infodagen: dinsdag 7 november in
Mechelen en vrijdag 10 november in Gent.
Meer info op www.dagvandezorg.be.

Doe mee aan  
Dag v/d Zorg 
2018
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EEN KOMPAS VOOR  
WAARDEGEDREVEN KEUZES 
IN DE ZORG

Kiezen is 
winnen

Dat ons systeem van gezondheidszorg 
onder druk staat, hoeft al lang geen 
betoog meer. De mogelijkheden lijken 
oneindig, maar de middelen zijn beperkt. 
Daarom moeten we voortdurend keu-
zes maken. Niet alleen op beleidsniveau, 
maar ook in elke zorgvoorziening en in 
elke individuele zorgrelatie. Dat zorgt 
voor heel wat keuzestress of beter:  
morele stress. Want we weten allemaal: 
kiezen is verliezen. Of toch niet? In hun 
boek ‘Kiezen is winnen’ formuleren  
Yvonne Denier, Lieve Dhaene en Peter 
Degadt een hoopvol alternatief. “Als we 
in dialoog en met de juiste instrumenten 
kiezen voor menselijke waardigheid, dan 
winnen we er allemaal bij”, klinkt het.

Het beleid moet voortdurend moeilijke 
keuzes maken. Welke behandelingen en 
medicatie worden terugbetaald en welke 
niet? Anders geformuleerd: welke men-
sen gaan we helpen en welke niet? Alle 
mensen helpen en dus alle mogelijke be-
handelingen en geneesmiddelen terug-
betalen, is onmogelijk. “Zelfs al zou de 
samenleving beslissen om al haar midde-
len aan gezondheidszorg te besteden, dan 
nog zou dat niet volstaan om alle noden en 
wensen in te willigen. Omdat die noden en 
wensen eindeloos zijn”, stellen de auteurs.

Ook op het mesoniveau staan organisaties 
voortdurend voor moeilijke keuzes. Inves-
teren we in meer personeel of in bete-
re apparatuur? In een snoezelruimte of 
een automatische bedpanspoeler? Beide 
zijn nodig, maar vaak is er onvoldoende 
budget en moeten we kiezen. Zelfs op het 
microniveau van de individuele zorgrelatie 
ontsnappen we er niet aan. Blijven we nog 
even praten met bewoner Jean-Pierre die 
er nood aan heeft of gaan we toch maar 
vlug naar bewoonster Marie die we nog 
moeten wassen of naar Josiane die op het 
toilet wil worden geholpen?

Warme en koude solidariteit
Het boek heeft oog voor die drie niveaus 
en biedt zowel beleidsmakers, bestuur-

Lieve Dhaene, Peter Degadt en Yvonne Denier: “Natuurlijk willen we dat de zorg betaal-
baar, toegankelijk en kwaliteitsvol is. En natuurlijk willen we dat onze keuzes rechtvaar-
dig zijn. Maar waar we in de zorg uiteindelijk naar streven, waar het echt op aankomt,  
is menselijke waardigheid.”
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ders en directeurs als individuele zorgver-
leners een kompas voor het maken van 
goed gefundeerde keuzes. Kiezen mag 
dan al moeilijk zijn, uiteindelijk is het een 
geschenk dat we mogen kiezen, want dat 
is lang niet altijd zo geweest.

“Ziekenzorg was eeuwenlang synoniem 
met armenzorg”, zegt historicus Lieve 
Dhaene. “Slechts heel geleidelijk aan 
groeide een systeem van solidariteit, wat 
gepaard ging met een ideologische, socia-
le en politieke strijd. De overgang in 1944 
van een vrijwillige solidariteit naar een al-
gemeen verplichte ziekteverzekering was 
een mijlpaal. Dat was echt een geschenk 
voor de hele samenleving. Voortaan droeg 
elke burger bij tot de ziekteverzekering en 
was elke burger ook beschermd. De keer-
zijde van die medaille is dat het systeem 
van algemene en verplichte ziekteverze-
kering door de jaren heen leidde naar een 
‘anonimisering’ en een ‘objectivering’ van 
de solidariteit. Burgers voelen zich min-
der en minder betrokken bij het systeem.  
We vinden het heel vanzelfsprekend dat 
we zelf een beroep kunnen doen op de 
ziekte verzekering, maar dat we daarvoor 
ook een bijdrage moeten betalen, vinden 
we minder evident. Omdat we geen directe 
link meer ervaren tussen onze bijdrage 
en de mensen die we helpen. Onze bij-
drage gaat op in een groot, anoniem en 
ondoorzichtig systeem. Van solidariteit 
die ooit warm en betrokken was, zijn we 
geëvolueerd naar een kil en afstandelijk 
systeem van solidariteit. De betrokkenheid 
is zoek en daarmee ook het draagvlak. 
Vandaag dragen mensen graag bij voor 
acties van Music for Life of Kom op tegen 
Kanker. Maar hun bijdrage tot de ziekte-
verzekering, wat toch ons grootste en be-
langrijkste instrument van solidariteit is, 
laat mensen koud. Zeker in tijden van cri-
sis zijn mensen dan ook niet geneigd om 
nog meer bij te dragen. Integendeel, het 
hedendaagse discours ziet de ziekteverze-
kering als een bodemloze put. We hebben 
nood aan een nieuw evenwicht, waarin 
ook nabijheid, warmte, betrokkenheid en 
mededogen voldoende aandacht krijgen. 

Als we er als samenleving in slagen om 
via onze keuzes in de gezondheidszorg dat 
evenwicht te helpen herstellen, dan komt 
dat ieder van ons afzonderlijk, alsook het 
systeem als geheel ten goede.”

Waarden expliciet maken
“Onze samenleving is erg versplinterd”, 
merkt Peter Degadt op. “Zelfs al hebben 
we als individu een netwerk van vrienden 
en collega’s, toch is onze maatschappij erg 
gesegregeerd. Elk van ons leeft binnen 
zijn eigen netwerk van gelijkgezinden. 
We hebben nauwelijks een idee van hoe 
andere mensen leven. Hoe leven men-
sen in armoede? Welk leven leiden hele 
rijke mensen? Wat zijn de problemen 
van nieuwkomers in onze samenleving? 
We hebben er geen idee van. We ken-
nen alleen ons eigen netwerkje, onze 
eigen context. We hebben nood aan een 
sterker sociaal weefsel. Die analyse is 
niet nieuw, maar het gaat zo ontzettend 
traag allemaal. We moeten erin slagen 
ons individueel belang te overstijgen en 
onze blik op de langere termijn te richten.  
Dat is niet gemakkelijk in een samenleving 
die erg geïndividualiseerd is. Daarom is 
het belangrijk om de juiste vragen te stel-
len. Om onze onderliggende waarden als 
samenleving expliciet te maken. En om 
vanuit die waarden in dialoog tot ethische 
keuzes te komen. Meer nadruk op ‘What’s 
in it for us’ dan voor ‘What’s in it for me’.”

“Hoewel onze gezondheidszorg grote te-
vredenheid wekt bij de bevolking, moeten 
we nadenken over de houdbaarheid van 
ons zorgsysteem. Is het een hoorn des 
overvloeds? Dan zou er geen vuiltje aan de 
lucht zijn. Zo liggen de kaarten helaas niet. 
Niet alle zorg kan worden terug betaald. 
Daarom moeten we kiezen. Als we dat 
op een goede manier doen, dan hoeft dat 
zelfs geen nadeel te zijn.”

Menswaardige zorg
“Bij het maken van keuzes hebben 
we altijd een bepaald doel voor ogen”, 
zegt filosoof en ethicus Yvonne Denier.  

“Natuurlijk willen we dat de zorg betaal-
baar, toegankelijk en kwaliteitsvol is. 
En natuurlijk willen we dat onze keuzes 
rechtvaardig zijn. Maar waar we in de zorg 
uiteindelijk naar streven, waar het echt 
op aankomt, is menselijke waardigheid.  
Wij gaan voor menswaardige zorg. Zorg 
die wel efficiënt, betaalbaar en toegan-
kelijk maar niet menswaardig is, daar 
passen we voor.”

Wat die menswaardigheid precies inhoudt, 
leren ons de twee uitgangspunten van 
het personalisme: eerbied voor de men-
selijke persoon én de mens als maatstaf 
van de dingen. Goede zorg ontstaat in een 
actieve relatie met wederzijds respect.  
Dat geldt niet alleen voor de individuele 
relatie zorgvrager-zorgverstrekker (micro-
niveau), maar ook op organisatieniveau 
(meso niveau) en op beleidsniveau (macro-
niveau), waar we te maken hebben met 
relaties tussen groepen van mensen.

Willen we dat kiezen winnen is, zo poneert 
het boek, dan moeten we niet alleen de 
dialoog aangaan vanuit onze waarden, 
maar moeten we dat ook via een zekere 
methodologie doen. Hiervoor reiken de 
auteurs een kompas aan: een instrument 
dat helpt om de juiste vragen te stellen, 
dat alle perspectieven aan bod laat komen 
en dat de richting aangeeft. “Die richting is 
het streven naar menselijke waardigheid. 
Het is ons noorden, dat ervoor zorgt dat 
we niet verdwalen in de complexiteit en de 
veelheid van keuzes. Met dit kompas als 
instrument verhogen we de kans om de 
mantra ‘kiezen is verliezen’ om te buigen 
naar winst aan menselijke waardigheid. 
Het is de mooiste winst die we kunnen 
boeken”, besluit Yvonne Denier.

Yvonne Denier, Lieve Dhaene & Peter  
Degadt, Kiezen is winnen. Een kompas voor 
keuzes in de zorg. Uitgeverij Acco, 144 blz, 
24,95 euro.

Nog tot eind november kan u het boek met korting aankopen bij Zorgnet-Icuro.  
U betaalt dan 20 euro i.p.v. 24,95 euro en krijgt bovendien het boek gratis toe-

gestuurd. U kan uw exemplaar met vermelding van uw adres bestellen via een 
mailtje aan marleen.vanmol@zorgneticuro.be (betaling via overschrijving).

Op 9 november om 20u gaat Peter Degadt met een aantal andere auteurs in  
gesprek over ethiek in de zorg op de Boekenbeurs. Zie www.boekenbeurs.be. 
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INTERVIEW MET DR. ROEL VAN GIEL, VOORZITTER DOMUS MEDICA

“Geef artsen perspectief  
op lange termijn en ze stappen mee 

in de veranderingen”

Voor dr. Roel Van Giel ligt de sleutel tot 
alle noodzakelijke veranderingen in de 
gezondheidszorg in een hervorming 
van de nomenclatuur. Als voorzitter van  
Domus Medica werkt hij in de Medicomut 
aan een langetermijnvisie die hiervoor 
het kader moet bieden. “Als je aan één 
element raakt, raak je onvermijdelijk aan 
het inkomen van een bepaalde beroeps-
groep, die dan meteen moord en brand 
schreeuwt”, beseft dr. Van Giel. Toch 
gelooft hij dat de bereidheid voor fun-
damentele veranderingen heel groot is.

Dr. Roel Van Giel, huisarts met een prak-
tijk in Kalmthout, is sinds januari 2017 
voorzitter van Domus Medica. “Ik heb 
altijd een grote interesse gehad voor de 
organisatie van de zorg”, vertelt hij. “Ik 
heb trouwens ook een master ‘Manage-
ment en beleid in de gezondheidszorg’ 
behaald. Toen dr. Maaike Van Overloop me 
voorstelde om voor Domus Medica in de 
Medicomut te zetelen, is het plots snel ge-
gaan. Begin dit jaar ben ik haar opgevolgd 
als voorzitter. Ja, soms is het moeilijk om 
alles te combineren, maar het is tegelijk 
erg boeiend. De sector is grondig aan het 
veranderen en het is prettig en uitdagend 
om als huisartsenvereniging de toekom-
stige organisatie van de gezondheidszorg 
mee vorm te geven.”

“Wat ik tot nu toe mis in het debat, is een 
heldere toekomstvisie op gezondheid en 
gezondheidszorg. Er zijn veel hervor-
mingen bezig in de eerste lijn, de zieken-
huizen, de financiering… Maar waar willen 
we finaal naartoe? Die langetermijnvisie 
ontbreekt. Dat verklaart veel van de on-
rust. Het is moeilijk om mensen mee te 
krijgen in veranderingen, als ze niet weten 
waarheen de tocht leidt. Onzekerheid en 
onduidelijkheid zijn nefast voor succesvolle 
veranderingen. In het verzekeringscomité 

werken we daaraan, samen met andere 
stakeholders en de administratie. In wezen 
gaat het om drie eenvoudige vragen. Wat 
is gezondheid? Wat is gezondheidszorg? 
Welk beleid hebben we nodig om die ge-
zondheidszorg te realiseren? Als we het 
antwoord op die drie vragen helder stellen, 
dan weten we waaraan we werken. Dat is 
belangrijk voor de gedragenheid.”

Is er een consensus over het antwoord op 
deze drie basisvragen?

Dr. Van Giel: Als je met de verschillen-
de stakeholders praat, lopen de menin-
gen opvallend gelijk. Maar in de huidige 
structuren en voor de mensen die al jaren 
verknocht zijn aan het huidige systeem, 
ligt het soms moeilijk. Daarom is het goed 
dat op diverse platformen nieuwe men-
sen aantreden: Pedro Facon als nieuwe 
directeur-generaal Gezondheidszorg bij 
de FOD, Luc Van Gorp aan het hoofd van 
de CM enzovoort. De nieuwe generatie 
vindt elkaar. Alleen hebben we een helde-
re langetermijnvisie nodig. Beleidsnota’s 
van de overheid volstaan niet, omdat ze 
doorgaans een kortetermijnperspectief 
hebben. Een perspectief op 2030-2035 is 
nodig voor de fundamentele veranderin-
gen waarvoor we nu staan. Met de diverse 
stakeholders werken we aan een nota met 
dat perspectief. Die kan de huidige maar 
ook de toekomstige ministers houvast  
geven. Idealiter wordt daarna elke maat-
regel in het verzekeringscomité getoetst 
aan dat kader. Zo kan je een sturend 
beleid voeren. Vandaag gebeurt dat te 
weinig. Elke akkoordencommissie han-
delt naar eigen goeddunken. Allemaal 
goedbedoeld, maar met als resultaat dat 
er soms tegenstelde richtingen worden 
gekozen. Stel dat we in de Medicomut 
bijvoorbeeld werk willen maken van een 
stevig diabetesbeleid, met naast de zorg 
door artsen ook een inbreng van de dië-

tist, de podoloog en andere experten.  
Dat kan alleen in goede afstemming met 
andere commissies. Want als een andere 
commissie andere prioriteiten stelt, dan 
komt er van dat gezamenlijke diabetes-
beleid niets in huis. Er zijn nog veel te 
veel schotten vandaag. Elke beroepsgroep 
concentreert zich op zichzelf. Dat is niet 
meer werkbaar. We hebben elkaar voort-
durend nodig.

We zouden ervoor kunnen opteren om 
de hele structuur van het verzekerings-
comité en het Riziv om te gooien. Maar 
dan vrees ik dat alles op de lange baan 
geschoven wordt. Dat zou alleen leiden 
tot oeverloze discussies met veel tegen-
gestelde belangen. Daarom lijkt het me 
meer haalbaar om te streven naar een 
gemeenschappelijke visie, waaraan elke 
akkoordencommissie daarna bijdraagt.

Een ander thema dat u als voorzitter van 
Domus Medica nauw aan het hart ligt, is de 
hervorming van de nomenclatuur?

Die hervorming laat veel te lang op zich 
wachten. Ondanks de beleidsverklaring 
van de federale regering is er op dat vlak 
nog veel te weinig gebeurd. Het zou noch-
tans een van de grote werven van minister  
De Block worden, samen met de zieken-
huis financiering en de ziekenhuisnetwer-
ken. Ik vind dat bijzonder jammer, want de 
hervorming van de nomenclatuur is de 
sleutel tot de andere hervormingen. Waar-
om loopt alles zo moeizaam? Het kernpro-
bleem is de verouderde financieringswijze. 
Je raakt dus rechtstreeks aan het inkomen 
van heel wat mensen. Maar zowel de artsen 
als de andere stakeholders beseffen dat 
verandering nodig is. De bereidheid voor 
vernieuwing is groot. Alleen moeten we 
alle betrokkenen een perspectief kunnen 
bieden, ook financieel. Met de hervorming 
moet een inkomensgarantie gepaard gaan. 
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Dr. Roel Van Giel: “Zonder een grondige hervorming van de nomenclatuur kom je ook in de 
andere grote dossiers geen stap verder. Altijd weer speelt op de achtergrond de vrees voor 
inkomensverlies. Daarom: zorg voor een norminkomen en geef elke arts garanties.”

We moeten die discussie durven aanvatten. 
Wat is het norminkomen voor een arts? 
Voor een verpleegkundige? Voor een dië-
tist? De discussie over het artseninkomen 
springt natuurlijk het meest in het oog.  
Ik ben het trouwens niet eens met prof.  
De Maeseneer, die een vast inkomen voor-
stelt. Hulpverleners kunnen best hun zelf-
standigenstatuut aanhouden. Maar dat 
belet ons niet om een gemiddeld aantal 
prestaties te definiëren en daar tegenover 
een correct inkomen te plaatsen. Als we 
daarin slagen, kunnen we de nomenclatuur 
hervormen. Dan kunnen we ook los van 
nomenclatuurnummers bepaalde taken 
verschuiven naar andere beroepsgroepen. 
Alleen moet er een zekere inkomensgaran-
tie zijn, niet alleen voor volgend jaar, maar 
ook voor over tien of vijftien jaar.

De gesprekken hierover verlopen heel 
moeilijk, ook al omdat de wetgeving één 
grote Vlaamse koterijbouw is. Bij elke 
verandering werd telkens weer een kot 
bijgebouwd. Vandaag beantwoordt de 
nomenclatuur niet meer aan de noden.  
Ze is te prestatiegericht en te weinig toe-
gespitst op de chronische zorg. Maar als je 
aan één element raakt, raak je onvermij-
delijk aan het inkomen van een bepaalde 
beroepsgroep, die dan meteen moord en 
brand schreeuwt. Ja, bepaalde artsen 
zullen moeten inleveren. Laat ons dat niet 
ontkennen. Laat ons die artsen een per-
spectief geven op de lange termijn, zodat 
ze mee willen stappen in de noodzakelijke 
veranderingen.

Ik zie trouwens een verschil tussen hoe 
jongere en oudere generaties erover den-
ken, zonder te willen veralgemenen. Elke 
arts wil graag een goed inkomen, maar 
voor de jongere generaties is dat niet het 
enige wat telt. Goede kwaliteit van zorg, 
meer tijd nemen voor elke patiënt, goed 
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samenwerken met andere beroepsgroe-
pen, een gezond evenwicht tussen werk 
en privé… Het zijn allemaal thema’s die 
meer dan ooit leven bij de artsen. Maar 
zonder een grondige hervorming van de 
nomenclatuur kom je ook in de andere 
grote dossiers geen stap verder. Altijd weer 
speelt op de achtergrond de vrees voor 
inkomensverlies. Daarom: zorg voor een 
norminkomen en geef elke arts garanties.

U verwees al twee keer naar de jonge-
re generaties artsen, die meer geneigd 
zijn om de veranderingen door te zetten.  
Is het een kwestie van de juiste mensen 
aan de macht?

Ik heb veel respect voor het werk van dr. 
Marc Moens en zijn collega’s. Hij geeft 
al 30 jaar het beste van zichzelf en heeft 
veel mooie dingen gerealiseerd. Maar de  
wereld verandert. Je kunt niet langer het 
perspectief van 30 jaar geleden aanhou-
den. We moeten als artsen mee evolueren. 
Het is trouwens nooit gezond om te lang 
in een functie met een grote verantwoor-
delijkheid te blijven. Om nieuwe ideeën te 
laten ontstaan, moet je nieuw bloed aanbo-
ren. Helaas is het soms moeilijk om opvol-
gers te vinden. Veel artsen willen gewoon 
hun werk als arts doen. Dat is waarvoor ze 
gestudeerd hebben. Wie zijn werk als arts 
ter harte neemt, klopt hoe dan ook al veel 
uren, ook ten koste van het gezinsleven. 
Daarbovenop nog eens een engagement 
opnemen in een artsenvereniging is niet 
evident. Zelf werk ik niet voltijds in mijn 
praktijk. Dat is een keuze die ik maak. 
En we hebben nog mensen nodig die die 
keuze maken. Dat zeg ik ook telkens als 
ik huisartsenkringen bezoek. We hebben 
nood aan artsen die de contacten met de 
eerste en de tweede lijn willen uitbou-
wen. Jammer genoeg is dat vandaag nog 
te vaak vrijwilligerswerk. Daarvoor zou een 
vergoeding moeten zijn. Denk aan de zie-
kenhuisnetwerken en de eerstelijnszones: 
er zijn huisartsen nodig die een rol willen 
opnemen in deze structuren, als vertegen-
woordiger van de huisartsen. Niet vanuit 
een conflictmodel, maar om optimaal af te 
stemmen met andere partners. Ik geloof 

sterk in de regionale zorgplanning tussen 
eerste en tweede lijn. Maar het is logisch 
dat de ziekenhuizen een aanspreekpunt 
verwachten bij de huisartsen. De huisarts 
die deze rol op zich neemt, zal een stukje 
van zijn tijd daarvoor moeten vrijmaken, 
ten koste van zijn of haar praktijk. Het zal 
onvermijdelijk ook leiden tot een verdere 
professionalisering van de huisartsenkrin-
gen. Dat is nodig als we onze rol als spil 
in de gezondheidszorg willen waarmaken.

Ook het kwaliteitsbeleid is voor u als voor-
zitter van Domus Medica een stokpaardje?

Wie met overheidsgeld werkt, moet kun-
nen aantonen dat dat geld goed besteed 
wordt. Het is een maatschappelijke evo-
lutie, waaraan ook huisartsen niet zullen 
ontsnappen. Mijn voorstel is om zelf meer 
verantwoordelijkheid op te nemen en het 
heft in eigen handen te nemen. Laat ons 
niet wachten tot de overheid ons indicato-
ren oplegt en openbaar maakt. Veel beter 
kunnen we zelf een kwaliteitsbeleid uit-
bouwen. In de Medicomut zijn we daarmee 
al twee jaar bezig. We werken aan een 
aangepaste accreditering die de juiste 
klemtonen legt en die we als kwaliteits-
instrument kunnen hanteren. We stre-
ven naar een minimale belasting. Ook het 
Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg 
is betrokken partner. Huisartsen leveren 
vandaag al goede zorg, maar dat volstaat 
niet langer voor de samenleving: we moe-
ten het ook kunnen staven. Dat geldt voor 
iedereen: ook de verpleegkundigen, de 
diëtisten, de kinesitherapeuten… moe-
ten zich meer en meer verantwoorden.  
Dat heeft ook voordelen. Meer dan ooit 
zullen we met cijfers kunnen aantonen 
dat investeringen in de gezondheidszorg 
een ongelooflijke return on investment 
(ROI) hebben. Zo kunnen we wegen op het 
beleid en het maatschappelijke discours.  
Dat ziet de gezondheidszorg vandaag te 
veel als een dure kost, terwijl de opbrengst 
vaak onder de radar blijft. Ook onderzoek 
van prof. Annemans bevestigt de hoge ROI 
van investeringen in de zorg, alleen kun-
nen we dat niet altijd voldoende aantonen. 
Met een gestructureerd kwaliteitsbeleid 
zullen we dat wel kunnen.
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De gevoeligheid bij artsen voor ethische 
vraagstukken neemt toe, zegt dr. Maria 
Vansteenkiste. Als gynaecoloog in het 
AZ Herentals maakt ze deel uit van de 
ethische commissie. Ze is ook lid van de 
Werkgroep Ethiek in de Kliniek (WEK) 
van Zorgnet-Icuro.

“Ethische kwesties hebben me altijd ge-
boeid”, vertelt dr. Maria Vansteenkiste. 
“Niet alleen de grote vragen, maar vooral 
ook de dagelijkse ethiek: hoe we als art-
sen met elkaar, met verpleegkundigen 
en met patiënten omgaan, bijvoorbeeld. 
In mijn opleiding geneeskunde bleef de 
ethiek nog te dicht bij de theorie en de 
grote ethische problemen. In mijn praktijk 
nu ervaar ik het meer als ‘de kleine ethiek’ 
aan het bed van de patiënt. Het is goed 
dat in de huidige opleiding geneeskunde 
de ethische gevoeligheid al vroeg in het 
curriculum aan bod komt.”

“Toen in 1996 in ons ziekenhuis een ethi-
sche commissie werd opgericht, ben ik er 
aanvankelijk in beland omdat er ook een 
vrouw deel van zou uitmaken. Maar ik heb 
met veel plezier toegezegd hoor, vanwege 
mijn grote interesse. Zoals wellicht in veel 
ethische commissies ging er aanvanke-
lijk veel werk naar de goedkeuring van 
studies. Maar gaandeweg is onze scope 
verbreed naar thema’s als zwangerschaps-
onderbreking, DNR-code (Do Not Reani-
mate, red.), palliatieve zorgen en sedatie, 
euthanasie en ethische casussen.”

“De interesse voor het ethisch perspec-
tief is met de jaren toegenomen en er is 
ook meer structuur gegroeid om ermee 
om te gaan. Ethiek begint dikwijls met 
een ‘buikgevoel’, maar voor gefundeerde 
ethische beslissingen heb je een meer ge-
structureerde houvast nodig. Je hebt toch 
een zekere basis en achtergrond nodig 
als je je werk in een ethische commissie 
goed wil doen. Je hebt een methodiek, 
een denkwijze en ook een taal nodig hier-
voor. Je buikgevoel blijft spelen, maar je 
voegt er een werkwijze aan toe. Toen de 
Werkgroep Ethiek in de kliniek (WEK) van 
Zorgnet-Icuro zijn eerste congres organi-

ETHIEK IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK – DR. MARIA VANSTEENKISTE

“Dialoog  
is de enige juiste weg”

Dr. Maria Vansteenkiste: “Een open dialoog is altijd een goede 
methodiek. Ook in associaties of in multidisciplinaire teams zie 
je die aandacht voor de dialoog toenemen.”
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seerde, voelde ik die nood ook bij collega’s. 
Kort daarna ben ik tot de WEK toegetre-
den. Ik hoorde hier ook van de opleiding 
‘Referentiepersoon ethiek’, georganiseerd 
door KHLim (nu KHLim/Quadri), die ik dan 
ook ben gaan volgen. Hier kreeg ik de taal 
en de systematiek aangereikt die mij heel 
erg geholpen heeft in mijn werk in de ethi-
sche commissie. Zo begint voor mij elke 
casus met de vraag: waar schuilt hier de 
ethische dimensie? Als dat duidelijk is, 
kan je stapsgewijs de analyse aanvatten: 
wie is hierbij allemaal betrokken, welke 
dimensies spelen mee….? Zo kan je op-
lossingsgericht werken.”

De kern van het probleem
“Natuurlijk botsen we soms op moeilijke 
vragen, maar een methodiek laat je toe 
sneller naar de kern van het probleem 
te gaan. Je ziet het zuiverder. Ik denk 
hierbij aan een casus van een patiënt 
die weigerde zich te laten wassen door 
een mannelijke verpleegkundige. Bij het 
overleg komt natuurlijk de vrije keuze en 
het zelfbeschikkingsrecht van de patiënt 
aan bod. Maar je houdt ook rekening met 
de organisatie als geheel en met de ver-
pleegkundige die goede zorg wil verlenen.  
Pas als je al die perspectieven in beeld 
brengt, kan je een ethisch gedragen be-
slissing nemen. Doe je dat niet, dan kan 
je voor de lieve vrede snel beslissen om 
de patiënt door iemand anders te laten 
wassen. Klaar is Kees, denk je dan. Maar 
dat is het punt niet. De patiënt heeft de 
vrije keuze, maar het ziekenhuis moet zich 
kunnen organiseren. Je kunt niet voor 
elke patiënt een uitzondering maken.  
De consensus in deze casus was dus 
dat we met de patiënt in dialoog gaan en 
polsen naar zijn beweegredenen. Tege-
lijk geven we ook aan dat het voor ons, 
als ziekenhuis, niet haalbaar is om voor 
elke patiënt andere regels te volgen. 
Maar natuurlijk ben je dan nog niet klaar.  
De dialoog blijft soms moeilijk. Dat merk 
ik ook dikwijls op in mijn werk als gynae-
coloog op de materniteit. Dagelijks zijn er 

ethische kwesties. Gelukkig komen die 
niet allemaal op de ethische commissie. 
In alles wat je doet, zit ethiek. Dikwijls op 
de achtergrond, maar ze is er wel.”

“Soms sta je voor echte dilemma’s. Dan 
is het zaak om niet te verzanden in een 
conflictmodel waarbij iemand aanvalt en 
iemand in de verdediging gaat. Op dat mo-
ment moet je een stapje terug kunnen 
zetten en de ethische dimensie helder 
stellen door de verschillende perspec-
tieven te benoemen. Zo geraak je soms 
uit een conflictsituatie.”

“De thema’s op de ethische commissies 
worden almaar breder. Wij denken bij-
voorbeeld ook na over de accreditering. 
Dat is actueel een belangrijke opdracht 
voor elk ziekenhuis. Het ethische aspect 
blijft soms wat onuitgesproken, maar het 
is wel degelijk aanwezig. Bijvoorbeeld in 

aspecten als hoffelijkheid tegenover pa-
tiënten, het respect voor de privacy en 
het beroepsgeheim… Veel is wettelijk 
geregeld, maar omgaan met gegevens 
over patiënten blijft in de eerste plaats 
een ethische kwestie. Ook respect voor 
de privacy vertaalt zich in tientallen ethi-
sche keuzes. Bijvoorbeeld het discreet 
omgaan met patiënten, zelfs tijdens nar-
cose in de context van operaties. Zo groeit 
meer en meer aandacht voor ‘goed han-
delen’. Ook bij de artsen. Voor een stuk 
dankzij de regelgeving, maar ook vanuit 
een oprechte gevoeligheid. Veel artsen 
en zorgkundigen zijn ethisch uitstekend 
bezig, zelfs zonder dat ze dat met zoveel 
woorden doen. Het is een houding, een 

attitude, een manier van werken die je 
je ook eigen kunt maken. Als ik door de 
gangen van het ziekenhuis loop, word ik 
weleens aangesproken door een arts of 
verpleegkundige die even informeel mijn 
mening wil horen. Dat ethische kwesties 
ook geregeld de media halen, verscherpt 
alleen maar de gevoeligheid hiervoor.  
Ik denk aan thema’s als toegankelijkheid 
van de zorg, multiculturele diversiteit, zorg 
bij levenseinde. Maar er groeit ook een 
gevoeligheid voor de ethische dimensie 
in de dagdagelijkse zorg om de patiënt, 
zelfs in administratieve kwesties. Door 
erover te praten, herinneren we onszelf 
eraan hoe belangrijk dat is.”

Dialoog centraal
“Verpleegkundigen durven vandaag meer 
in dialoog te gaan met artsen dan vroe-
ger. Ik werk 26 jaar in AZ Herentals. In de 

beginperiode was er een veel striktere 
hiërarchie: artsen vertelden hoe het moest 
en dat werd niet in twijfel getrokken. Van-
daag vormen artsen en verpleegkundigen 
een team, met elk hun inbreng en exper-
tise. Afstemmen met elkaar is dagelijkse 
kost. Ook ethisch voel je die groei, al blijft 
het bijvoorbeeld delicaat om een arts aan 
te spreken over therapeutische hardnek-
kigheid. Verpleegkundigen ervaren zo’n 
situatie vaak anders dan de arts. Dat leidt 
tot morele stress. Door de dialoog aan te 
gaan, kan de ethische reflectie hierover 
beginnen. Let wel, het is geen kwestie 
van gelijk hebben. Het gaat erom dat er-
over nagedacht wordt. Dat geeft ook de 
artsen een opening. Want artsen kampen 

"Ethiek begint dikwijls met een  
‘buikgevoel’, maar voor gefundeerde  
ethische beslissingen heb je een meer  
gestructureerde houvast nodig."
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evenzeer met morele stress: ze hebben 
het gevoel dat ze tot het uiterste moe-
ten gaan. Door de ethische dialoog geef 
je aan dat er soms ook grenzen kunnen 
worden getrokken. Een open dialoog is 
altijd een goede methodiek. Ook in asso-
ciaties of in multidisciplinaire teams zie 
je die aandacht voor de dialoog toenemen.  
Een klassiek voorbeeld is het palliatieve 
team met de behandelende arts, de on-
coloog, de verpleegkundige en de pallia-
tieve arts. Ook in mijn werkdomein op de 
materniteit neemt het ethische overleg 
toe. Vroedvrouwen hebben soms meer 
informatie over de sociale achtergrond 
van een patiënte. Dat is belangrijk om 
waar nodig de sociale dienst te kunnen 
betrekken. Dankzij teamoverleg is hiervoor 
meer oog dan vroeger.”

“Wat ik persoonlijk de moeilijkste kwes-
ties vind? Ach, elke vraag naar zwanger-
schapsbeëindiging blijft moeilijk natuurlijk.  
Maar het debat dat recent weer even op-
flakkerde over de vraag hoe absoluut het 
‘recht op een kind’ is, vind ik een bijzonder 
moeilijke kwestie. Je kunt daar geen al-
gemene uitspraken over doen. Principieel  
lijkt het gemakkelijk, maar als je de rea-
liteit kent en ziet hoe ouders en kinderen 
soms in penibele sociale situaties verkeren 
en er toch weer een nieuwe zwangerschap 
optreedt... De ethische reflectie over wat 
hier dan ‘goede zorg’ betekent, is een groot 
dilemma.”

“Maar even belangrijk zijn de dagelijkse 
keuzes die je maakt aan het bed van de 
patiënt. Met de WEK houden we altijd de 
drie dimensies in het oog: het micro niveau 
van de relatie zorgverlener-patiënt, het 
mesoniveau van de organisatie en het ma-
croniveau van het overheidsbeleid. Die drie 
niveaus spelen op elkaar in. Dat maakt het 
niet altijd gemakkelijker. Soms worden 
vanuit de overheid (macro niveau) maatre-
gelen aangekondigd die soms moeilijk te 
plaatsen zijn voor de mensen in het werk-
veld. En dan wil je al eens je eigen mening 
kwijt. Maar je kunt natuurlijk ook niet in 

alle commissies gaan zetelen. Daarom 
ga ik ervan uit dat de beleidsmakers hun 
beslissing in een breder perspectief geno-
men hebben. Maar goede communicatie 
hierover, die toelaat betere duiding te ge-
ven, zou veel onrust kunnen vermijden.”

Niet alles wat kan
“Soms gaan de ontwikkelingen in de ge-
neeskunde en de gezondheidszorg zo snel 
dat de ethische reflectie achterop hinkt. 
Toch is het belangrijk te beseffen dat niet 
alles wat kan ook goed is of zomaar mag 
of moet. Je houdt de snelle ontwikkelin-
gen niet tegen, maar we moeten met z’n 
allen wel alert blijven voor de richting 
die we uitgaan. Denken we maar aan de 
evoluties op het vlak van genetische diag-
nostiek en manipulatie. Ook patiënten 
zijn op de hoogte van dergelijke evoluties. 
Goede communicatie is dan extra belang-
rijk. Onlangs nog was er een patiënt die 
bij me aandrong op een bepaalde expe-
rimentele behandeling. ‘Ik heb gehoord 
van die experimentele behandeling en 
waarom zou ik die niet mogen krijgen’, 
zegt de patiënt. Als arts komt dat soms 
over als een verwijt en krijg je het gevoel 
dat je in de verdediging moet gaan. Dat is 
niet altijd gemakkelijk. Ik vermoed dat ook 
jonge artsen het in die context moeilijk 
kunnen hebben. Het delen van expertise 
en ervaringen in goede dialoog kan zeer 
verrijkend zijn en ondersteuning bieden.”

“En voor de rest: luisteren naar de pa tiënt. 
De wet geeft je als arts soms houvast  
– bijvoorbeeld door een experimentele 
behandeling streng voor te behouden voor 
een beperkte patiëntengroep – maar dat is 
niet voldoende. De ethische reflectie moet 
levendig gehouden worden aan het bed 
van de patiënt. De dialoog is niet altijd de 
gemakkelijkste weg, maar het is de enige 
juiste weg. Zelden is de realiteit zwart-
wit. Dat maakt geneeskunde en ethiek 
ook zo boeiend. Elke casus is anders.  
Ethiek is maatwerk!”
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“Natuurlijk botsen 
we soms op moei-
lijke vragen, maar 
een methodiek laat 
je toe sneller naar 
de kern van het 
probleem te gaan."
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Artsen spelen een hoofdrol in het beleid 
van een ziekenhuis. Dat is zeker het geval 
in het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), dat 
sinds enkele jaren ook bewust werk maakt 
van een hr-beleid voor artsen. Nu de sa-
menwerking in netwerken van zieken-
huizen vorm krijgt, wint het engagement 
van artsen in het beleid nog aan belang. 
“Een arts maakt vandaag geïntegreerd 
deel uit van het ziekenhuisbrede beleid”, 
zegt hoofdarts dr. Griet Vander Velpen.

Dr. Griet Vander Velpen werkte 20 jaar als 
abdominaal chirurg in het Jessaziekenhuis. 
Gaandeweg nam ze er met de invoering van 
de divisies ook een aantal managementta-
ken op. Geboeid door die nieuwe uitdagin-
gen, behaalde ze een master ‘Management 
en Beleid van de Gezondheidszorg’. Toen 
het Mariaziekenhuis in Overpelt in 2008 
een vacature voor hoofdarts bekendmaak-
te, waagde dr. Vander Velpen de sprong. 
Vijf jaar geleden werd ze hoofdarts in het 
Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). “Ik ben 
9 jaar geleden gestopt als praktiserend 
arts”, vertelt ze. “Natuurlijk mis ik de chi-
rurgie. Toch was het een weloverwogen 
keuze. Ik zat halfweg mijn loopbaan en 
wou voortbouwen op wat ik gepresteerd 
had. De functie van hoofdarts beschouw ik 
dan ook niet als een breuk, maar als een 
voortzetting van mijn werk. De jarenlange 
ervaring als arts komt me nog elke dag 
goed van pas.”

“Het ZOL is als derdelijnsziekenhuis een 
boeiende omgeving om in te werken. Al 
vóór er sprake was van netwerkvorming, 
zochten wij samenwerking en maakten 
we afspraken met andere ziekenhuizen, 
waaronder het Mariaziekenhuis en het Zie-
kenhuis Maas en Kempen (ZMK). Vandaag 
streven die ziekenhuizen samen met het 
MS-Centrum naar één groot netwerk in 
Noord-Oost-Limburg, met één zorgstra-
tegisch plan. We werken ook samen op 
supraregionaal niveau met UZ Leuven, 
Jessa en de ziekenhuizen in de Antwerp-
se Kempen.”

“Ik investeer veel tijd in gesprekken met 
artsen om de overkoepelende samenwer-
king mogelijk te maken. Voor het eerst 
hebben we als netwerk een gezamenlijk 

Dr. Griet Vander Velpen: “Artsen zijn zelfstandigen en 
staan op hun autonomie. Ik begrijp dat, maar op je eentje 
werken is vandaag totaal voorbijgestreefd.”
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DR. GRIET VANDER VELPEN, HOOFDARTS ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG (ZOL)

“Samenwerking versterkt  
het vertrouwen in elkaar”
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beleidsplan opgesteld. Zo willen we proac-
tief inspelen op nieuwe ontwikkelingen en 
ons medisch beleid afstemmen voor de 
hele regio. Om dat te kunnen realiseren 
ben ik met alle medische diensthoofden 
individueel gaan praten om te horen hoe zij 
de samenwerking zien. Ook mijn collega’s 
in de andere ziekenhuizen hebben dat ge-
daan. Daarna zijn we met de hoofdartsen 
aan tafel gegaan om de puzzel te leggen. 
We kennen elkaar ondertussen goed en 
ik ken natuurlijk ook het Mariaziekenhuis 
goed. Dat helpt allemaal om tot goede af-
spraken te komen. Wat we vandaag heb-
ben, is echter nog maar een eerste stap: 
het beleid staat op papier; nu moet het nog 
uitgevoerd worden.”

Expertise delen
“De samenwerking die ik voorsta is open 
en transparant. Het is logisch dat artse-
nassociaties de eigen belangen verdedi-
gen, maar in het grotere geheel moeten 
we die belangen kunnen overstijgen.  
Elk ziekenhuis in het netwerk behoudt 
overigens zijn eigenheid. Met het ZOL en-
gageren wij ons om de tweedelijnsfunctie 
van het ZMK te ondersteunen. Het is niet 
onze bedoeling om een hele patiënten-
populatie naar hier te lokken. Om de artsen 
van de ‘kleinere’ ziekenhuizen daarvan te 
overtuigen, trekken we volop de kaart van 
ondersteuning. Onze artsen delen onze 
expertise met hun collega’s, we werken 
samen aan een kwaliteitshandboek enz. 
Niet de patiënten moeten in de toekomst 
verhuizen van zieken huis, maar veeleer 
de artsen. Om hun expertise te delen met 
elkaar.”

“De artsen van het ZMK beseffen van hun 
kant ook dat de toekomst in de samen-
werking met een derdelijnsziekenhuis ligt. 
Door gesprekken te voeren en elkaar te 
leren kennen, groeit het vertrouwen tussen 
artsen. Maar woorden alleen volstaan niet. 
Bepaalde speerpuntdiensten moet je ook 
aan andere partners durven over laten. 
Zo bouwen we de diabetesconventie voor 
kinderen in het ZMK uit, wat betekent dat 
de expert van het ZOL naar het ZMK trekt 
om er de dienst te versterken. En er zijn 
nog voorbeelden: ook de kindernefrolo-

gie willen we in ZMK uitbouwen, net als 
andere subspecialismen, in functie van 
de noden.” “De samenwerking met het  
Mariaziekenhuis, met zijn grotere schaal 
en sterk uitgebouwde diensten, is enigs-
zins anders dan met het ZMK, dat een 
kleiner ziekenhuis is. Maar ook met die 
partner lopen de gesprekken goed.”

Trendbreuk
“De netwerkvorming onderstreept nog 
meer dan vroeger het groeiende belang 
van een sterk hr-beleid voor de artsen.  
In het verleden hadden we hiervoor te wei-
nig aandacht. Wie hr zegt, denkt meteen 
aan de medewerkers in dienst. Artsen zijn 
zelfstandigen en daarvoor bestaat nauwe-
lijks een hr-beleid. Toch zijn we in het ZOL 
al enkele jaren aan de weg aan het timme-
ren. Op het gebied van werving en selectie, 
met ‘ontwikkelings gesprekken’, met on-
dersteuning van artsen als second victim… 
Dat zijn allemaal belangrijke aandachts-
punten. Hoewel in bepaalde disciplines een 
schaarste aan artsen heerst, is het cruciaal 
om de juiste mensen aan te trekken voor 
je ziekenhuis. Artsen moeten vandaag ook 
over andere dan zuiver medische com-
petenties beschikken. Daaraan besteden 
we meer en meer aandacht. We geven 
ook opleiding en coaching, bijvoorbeeld 
voor medische diensthoofden over hoe ze 
leiding kunnen geven, hoe ze functione-
ringsgesprekken kunnen voeren enz.” “De 
netwerken voegen hier een nieuwe dimen-
sie aan toe. Artsen kunnen nu immers ook 
op netwerkniveau worden aangeworven.  
Ja, dat gebeurt vandaag al: je kunt als arts 
in het ZOL aan de slag, maar dan word je 
ook in het ZMK verwacht.” 

“Of dat hr-beleid in het ZOL vruchten af-
werpt? Ik geloof van wel. Aanvankelijk was 
er wat weerstand bij de artsen. Ze zijn zelf-
standigen en ze staan op hun auto nomie. 
Ik begrijp dat, maar op je eentje werken 
is vandaag totaal voorbijgestreefd. Een 
arts maakt vandaag geïntegreerd deel uit 
van het ziekenhuisbrede beleid. Daarom 
zijn afspraken nodig. Een arts kan niet als 
vroeger een eiland in het ziekenhuis zijn 
voor wie alles perfect wordt georganiseerd. 
Af en toe moeten we een trendbreuk reali-

seren. Zo hebben we jaren geleden het as-
sessment ingevoerd bij elke aanstelling van 
een medisch diensthoofd. Dat botste ook 
op weerstand. Toch was ons doel niet om 
artsen af te wijzen, wel om een zekere re-
flectie erover aan te moedigen. Kan ik coa-
chen? Kan ik luisteren? Ben ik bereid om 
bij te leren? Als een kandidaat diensthoofd 
zwakker scoort op bepaalde competenties, 
kijken we samen hoe we dat kunnen op-
lossen. Soms helpt coaching of bijscholing.  
Soms ook trekt de kandidaat zich terug. 
Op korte termijn is het houden van een 
assessment de normaalste zaak geworden. 
Niemand die dat nog in vraag stelt.”

Artsen engageren zich
“Als hoofdarts van een derdelijnsziekenhuis 
als het ZOL wil ik het ziekenhuis klaarma-
ken voor de toekomst. De werkdomeinen 
zijn heel uiteenlopend: accreditatie en kwa-
liteit, de patiënt centraal, duidelijke afspra-
ken maken met onze netwerkziekenhuizen, 
investeringen in hoogtechnologische me-
dische apparatuur, de samenwerking met 
de eerste en de tweede lijn, de transfer van 
informatie via het EPD… noem maar op. 
Ook de artsen, die in de eerste plaats zijn 
opgeleid voor operationele taken, hebben 
een steeds bredere focus. Het ZOL is daarin 
al jaren vooruitstrevend, en dat willen we zo 
houden. Denk aan het patiëntenplatform, 
aan onze samenwerking met de universiteit 
van Hasselt op het gebied van onderzoek 
en het Limburg Clinical Research Program 
(LCRP), aan de integratie van het medisch 
departement in het hele ziekenhuis.  
De artsen worden in het ZOL actief be-
trokken bij het ziekenhuisbeleid. Elke di-
visie wordt geleid door een arts én een 
verpleegkundig manager. Zo zijn er zeven 
artsen-coördinatoren, die samen mee na-
denken over het ziekenhuisbeleid en die de 
aandacht voor het beleid ook uitdragen in 
hun eigen divisie. De tijd van het duale mo-
del met de directie tegenover de artsen is 
voorbijgestreefd. Artsen participeren meer 
dan ooit in het hele beleid en ze nemen 
dat engagement ook ter harte”, besluit dr. 
Vander Velpen.
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HERIJKING NOMENCLATUUR EN ZIEKENHUISFINANCIERING

Eensgezindheid over  
noodzakelijke hervormingen groot,  

maar het water blijft diep

Zorgnet-Icuro organiseerde op 15 sep-
tember een bijzondere vergadering van 
het Sectoraal Bestuurscollege Algemene 
Zieken huizen. Dr. Marc Geboers, directeur 
algemene ziekenhuizen van Zorgnet-Icuro, 
licht toe: “We wilden eens bundelen welke 
ideeën er momenteel leven over de nood-
zakelijke hervorming van de nomenclatuur 
en de discussie over het aanrekenen van 
ereloonsupplementen. Dat lijkt op het 
eerste gezicht alleen de artsen aan te 
belangen, maar de impact op de zieken-
huizen is enorm groot, zoals de jongste 
MAHA-analyse nog maar eens aantoont. 
Elke verandering in de inkomensstructuur 
van de artsen heeft directe gevolgen via 
de afdrachten van ziekenhuisartsen aan 
het ziekenhuis. We zijn dus wel degelijk 
betrokken partij.”

“De herijking van de nomenclatuur gaat 
over een herverdeling van de middelen 
over de verschillende artsendiscipli-
nes. Zowat iedereen is het erover eens 
dat de enorme inkomstenverschillen 
bij de artsen al lang niet meer te ver-
antwoorden zijn. Dat zorgt voor span-
ning. Die spanning stijgt nu er meer en 
meer concrete voorstellen gelanceerd 
worden. Zo is er de studie van prof.  
Lieven Annemans, gemaakt op verzoek 
van artsenvereniging ASGB, maar fel ge-
contesteerd door artsenvereniging BVAS.”

“Een andere discussie gaat over het aan-
rekenen van supplementen. Er is een 
tendens om die af te schaffen, omdat ze 

niet meer van deze tijd zijn. Zorgnet-Icuro 
is het in principe eens met die analyse, 
maar zolang de ziekenhuizen structureel 
onder gefinancierd worden, kunnen wij 
niet zonder de afdrachten uit die sup-
plementen.”
“Tegelijk woedt een ander debat, met name 
over de forfai tarisering van zorgtrajecten. In 
de loop van 2018 wordt de forfaitarisering 
van de laagvariabele zorg ingevoerd. Dat is 
maar een eerste stap. De impact hiervan 
zal groot zijn. Door met een aantal sleutel-
spelers aan tafel te zitten, wilden we een 
globale stand van zaken maken.”

“De vergadering heeft echter weinig meer 
opgeleverd dan een bevestiging van de 
diepe kloof die bestaat tussen een grote 
meerderheid die verandering wil en het 
BVAS dat het liefst alles bij het oude zou 
laten. De kloof is diep. Iedereen die de 
handschoen opneemt om de broodnodige 
veranderingen vorm te geven, moet on-
vermijdelijk enkele heilige huisjes laten 
sneuvelen. De reactie is dan ook navenant. 
Toch probeert administrateur-generaal  
Jo De Cock van het Riziv stappen vooruit 
te zetten. Hij doet dat op een verstandige 
manier en wij steunen hem daarin, ook al 
zijn wij het niet met alles eens. Maar over de 
grond van de zaak is Zorgnet-Icuro al jaren 
duidelijk: een herijking van de nomencla-
tuur kan niet langer uitgesteld worden. Die 
discussie weegt op elke andere noodzake-
lijke verandering. De prestatievergoeding 
van het verleden voldoet niet meer aan de 
huidige noden.”

Wat gebeurt er als je coryfeeën als prof. Lieven Annemans, dr. Marc Moens, dr. 
Robert Rutsaert en administrateur- generaal Jo De Cock van het Riziv samen brengt 
om te debatteren over heikele actuele hangijzers als een herijking van de nomen-
clatuur, de forfaitarisering van de laagvariabele zorg of de mogelijke afschaffing 
van de ereloonsupplementen? Dan krijg je niet alleen veel sterke visies en ideeën, 
maar ook veel onderhuidse (en soms onverholen) spanning. Een verslag van een 
bewogen vergadering.

Dr. Marc Geboers



Hoe hervormen?
Laat ons even inzoomen op het voorstel van prof. Annemans, 
gezondheidseconoom aan de UZ Gent. Hij verwijst om te beginnen 
naar het federale regeerakkoord, dat onder meer stelt: “Hiermee 
samenhangend wordt een grondige herijking en vereenvoudiging 
van de nomenclatuur doorgevoerd. De tarieven worden op trans-
parante wijze afgestemd op de reële kostprijs van de prestatie, 
onverantwoorde verschillen in vergoeding tussen de verschillende 
medische disciplines worden weggewerkt. Intellectuele prestaties 
(inzonderheid voor de knelpuntdisciplines), onderlinge afstem-
ming, overleg en coördinatie bij multidisciplinaire samenwerking 
worden beter gewaardeerd.”

Prof. Annemans, die met alle betrokkenen is gaan praten en er 
een grondige studie aan gewijd heeft, vertrekt van 7 principes 
en 7 stappen die moeten worden gezet.

7 principes in het voorstel van prof. Annemans
1. Herwaardering van consultatieactiviteit
2. ‘Billijk referentie-inkomen’
3. Opsplitsen van de vergoeding voor de arts in:

 - Een ‘niet-tastbare’ component: inspanningen
 - Een ‘tastbare component’: geassocieerde kosten

4.  Vergoeding voor taken inzake coördinatie en communicatie.
5.  Prikkels tot het uitvoeren van kwaliteitsvolle prestaties en 

reductie van prikkels tot aanbod-geïnduceerde vraag
6. Transparantie en tariefzekerheid voor de patiënt
7.  Een budgetneutrale hervorming, rekening houdend met een 

reële groei van 1,5% en aanpak van de verspillingen

Stap 1 voor prof. Annemans is het samenstellen van een ver-
nieuwde nomenclatuurlijst. Hiervoor moet een lijst met alle 
‘aktes’ per specialisme worden opgesteld. De lijst houdt het 
best meteen ook rekening met het (toekomstige) belang van 
zorgcoördinatie, multi- en interdisciplinair overleg, telegenees-
kunde en andere voorzienbare ontwikkelingen. De lijst moet zo 
volledig mogelijk zijn, alleen verantwoorde zorg omvatten en 
aan minimumvereisten voldoen. Prof. Annemans stelt voor om 
deze lijst per specialisme ‘dynamisch’ te maken en om de drie 
jaar heel selectief te herzien.

Eens per specialisme de aktes in kaart zijn gebracht, kan hieraan 
een waardering gekoppeld worden. Prof. Annemans stelt drie 
criteria voor: de tijd die een bepaalde akte in beslag neemt, de 
intrinsieke waarde (of de complexiteit) ervan en een verhogings-
coëfficiënt voor onregelmatige prestaties.

In stap 3 krijgt elke discipline een referentie-inkomen. Criteria 
die hierin meespelen zijn het complexiteitsniveau, de onregel-
matige prestaties en een aantal objectieve elementen (duur van 
de opleiding, fysieke belasting…).

Stap 4 verrekent de beschikbaarheid en de niet-factureerbare 
tijd per discipline. Met andere woorden: hoeveel uur per week 
wordt een fulltime arts verondersteld te werken? De lat zou 
bijvoorbeeld op 48 uur per week kunnen worden gelegd. Prof. 
Annemans stelt voor om hierin ook een correctie te voorzien voor 
niet-vergoedbare tijd via een forfaitaire activiteitenvergoeding 
per specialisme.

Op basis van al die gegevens kan in stap 5 een waarde per 
punt worden berekend. Stap 6 voorziet een vergoeding voor 
de verantwoorde kosten, zonder winstmarge. Het gaat dan 
over kleine en grote investeringen en over personeel ge-
koppeld aan nomenclatuur (maar niet in de nomenclatuur).  
De 7de en laatste stap is een vergoeding voor kwaliteit. 
Prof. Annemans stelde zijn studie eind december 2016 
voor op het kabinet, maar kreeg voorlopig weinig feedback.  
Zelf stelt hij een transitieplan voor.

“Mijn voorstel wil hervormen om te kunnen behouden 
wat we waarde vol vinden in onze gezondheidszorg.  
De hervorming van de nomen clatuur is perfect in te 
passen in een hervorming van de ziekenhuisfinancie-
ring. Afdrachten van artsen aan het ziekenhuis kunnen 
op termijn overbodig worden. Hetzelfde geldt voor de 
supplementen, die geleidelijk afgebouwd zouden kun-
nen worden. Conventionering wordt aantrekkelijker in 
mijn voorstel. We kunnen best starten met een piloot-
test, bijvoorbeeld in de oftalmologie en de geriatrie.” 
Prof. Lieven Annemans, gezondheidseconoom  
UZ Gent
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Kwaliteit als criterium
Na prof. Annemans kwam dr. Robert Rutsaert van artsenver-
eniging ASGB/Kartel aan het woord. Voor hij zijn visie gaf op het 
voorstel van herijking van de nomenclatuur, ging hij in op de 
ziekenhuishervorming. “Er is een structurele onderfinanciering 
van 360 miljoen euro per jaar. Het is ondertussen duidelijk dat 
de pilootprojecten die momenteel lopen, die onderfinanciering 
niet zullen oplossen. Ook de netwerkvorming niet.” Toch is dr. 
Rutsaert gematigd positief over de netwerkvorming tussen de 
ziekenhuizen. Hij pleit ervoor dat ook de financiering en de res-
ponsabilisering op netwerkniveau gebeuren en dat de inspraak 
van de artsen gegarandeerd wordt. Een bezorgdheid van dr. 
Rutsaert blijft de keuzevrijheid van de patiënt: hoe realistisch 
is die nog in de netwerken? Ook over de toekomstige rol van 
de kleinere ziekenhuizen stelt dr. Rutsaert zich vragen. Zullen 
artsen nog willen werken in die kleine, minder gespecialiseerde 
ziekenhuizen? Een absolute voorwaarde lijkt hem het vormen 
van grotere artsenassociaties.

De invoering van een forfaitair honorarium voor laagvariabele 
zorg kan dr. Rutsaert principieel bijtreden, zij het dat er nog 
heel wat technische mankementen zijn. Hij vreest dat het gevaar 
op onderconsumptie groter wordt dan het gevaar op overcon-
sumptie. Wat de herijking van de nomenclatuur betreft, vindt het 
ASGB alvast niet dat alle artsen evenveel moeten verdienen. De 
verschillen moeten echter kleiner worden en gebaseerd zijn op 
objectieve verschillen. Een opwaardering van de raadplegingen 
is absoluut nodig. Een afschaffing van de ereloonsupplementen 
ziet dr. Rutsaert niet meteen haalbaar. Wel wil hij excessen 
bestrijden en de transparantie daarover verbeteren.

“Het ASGB kan zich helemaal vinden in de aandacht 
voor kwaliteit als criterium voor wat een arts verdient. 
Maar dan wel op voorwaarde dat de indicatoren trans-
parant, controleerbaar en niet te manipuleren zijn.  
Zelfrapportering is geen goed idee. Het achterliggende 
doel moet zijn om steeds beter te worden. De keuze 
van de indicatoren wordt allesbepalend.”
Dr. Robert Rutsaert, bestuurslid ASGB

Weinig steun of begrip
Dr. Marc Moens van het BVAS gaf zijn presentatie de veelzeggende 
titel ‘Manoeuvers in the dark’. Het werd hem niet door iedereen 
in dank aanvaard. Voor dr. Moens zijn de honoraria de wettelijke 
eigendom van de arts. Met BVAS pleit hij voor een strategische en 
operationele betrokkenheid en impact van de artsen in de nieuwe 
ziekenhuiswerking. Van een beperking van de supplementen kan 
voor hem geen sprake zijn; alleen de arts beslist hierover. Ook de 
all-in financiering van de laagvariabele zorg vindt geen genade 
bij het BVAS. Dr. Moens maakte zich boos over de sfeerschepping 
in de pers, onder meer naar aanleiding van het boek van prof. 
Annemans. Ook de studie van prof. Annemans kan op weinig 
begrip of steun rekenen.

“BVAS is nog altijd het grootste en meest representatie-
ve artsensyndicaat. Onze artsen zijn geen voorstander 
van ‘zuivere honoraria’, omdat dit zal leiden tot een 
daling van de responsabilisering en van de zeggen-
schap van artsen in het ziekenhuizen. De hervorming 
van de nomenclatuur is trouwens een zaak van de art-
sen, niet van de ziekenhuizen. Het voorstel van prof.  
Annemans maakt alles nog complexer dan het al is. 
Geloof de zieners niet, maar werk intens samen bin-
nen de structuren die al 53 jaar hun degelijkheid in 
onderling overleg bewijzen.”
Dr. Marc Moens, voorzitter BVAS

zorgwijzer   |   18



Geen unanimiteit, wel grote eensgezindheid
Tot slot kwam administrateur-generaal Jo De Cock van het 
Riziv aan het woord. Hij bracht om te beginnen de discussie 
terug naar de kern, door op de doelstellingen van de nomen-
clatuur te wijzen. De nomenclatuur is een instrument voor 
een goede verdeling van de financiële middelen onder de 
zorgverstrekkers; voor het bieden van tariefzekerheid aan 
patiënten; én voor een goede uitgavensturing en –beheersing 
door de overheid. De Cock wees er ook op dat al meer dan 
20 jaar sprake is van de nood aan een grondige herijking van 
de nomenclatuur. Zo antwoordde de toenmalige minister van 
Sociale Zaken De Galan in antwoord op een parlementaire 
vraag na een studie over de nomenclatuur aan de ULB en 
de KUL onder meer: “Uit het onderzoek blijkt tevens dat 
de artsen verschillen in honoraria aanvaarden wanneer die 
gesteund zijn op objectieve criteria: zij menen echter dat de 
huidige verschillen geenszins gesteund zijn op objectieve 

“Een hervorming van de nomenclatuur is om vele 
redenen aangewezen. Om er enkele te noemen: we 
moeten de grote niet-objectiveerbare inkomensver-
schillen tussen artsen wegwerken; we hebben nood aan 
transparante besluitvorming en objectieve criteria. We 
willen ook meer zicht op de afhoudingen. Verder moet 
de nomenclatuur incentives bevatten voor samenwer-
king en kwaliteit. Over die basisprincipes bestaat een 
grote eensgezindheid.”
Jo De Cock, administrateur-generaal van het Riziv
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Over de grond van de zaak is  
Zorgnet-Icuro al jaren duidelijk:  
een herijking van de nomenclatuur  
kan niet langer uitgesteld worden. 
– dr. Marc Geboers

factoren.” We schrijven 11 april 1996. In de studie waarover de 
toenmalige minister het had, identificeerden de onderzoekers 
de volgende parameters: mate van verantwoordelijkheid, 
stress, competentie, moeilijkheidsgraad van de prestatie, 
concentratie vereiste, technische kennis, beschikbaarheid, 
activiteitsuren, navorming en psychosociale factoren. Al meer 
dan 20 jaar worden met andere woorden studies verricht die 
grosso modo allemaal in dezelfde richting wijzen. Ook in veel 
andere landen leeft deze discussie; Jo De Cock haalde onder 
meer voorbeelden aan uit Frankrijk, Nederland en Zwitserland.

Om af te sluiten ging Jo De Cock nog even dieper in op de 
forfaitarisering van de laagvariabele zorg, op de nood aan meer 
transparantie in de ereloonsupplementen en op de accredite-
ring van de ziekenhuizen. Besluit na een woelige vergadering?  
De eensgezindheid over de basisprincipes is heel groot, maar 
niet unaniem.
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INTERVIEW MET HUISARTS DR. JOHAN WUYTS

“Engagement  
zit in mijn bloed”

Dr. Johan Wuyts: “In Tienen hebben we een chronic care project 
met een focus op kansarmoede. Zoiets kan je alleen in een groter 
team, met partners uit de welzijnssector en de lokale overheid. 
Het vergt een extra inspanning, maar het is tegelijk zo boeiend.”

Veel huisartsen nemen naast hun da-
gelijkse werk in hun praktijk nog extra 
engagementen op. Zo bijvoorbeeld dr. 
Johan Wuyts uit Tienen, voor wie de 
huisartsenpraktijk nog altijd nauw aan-
sluit bij zijn idealisme als jonge student. 
“Als zelfstandige hebben wij geen uren”, 
glimlacht hij. “Al zou iets meer waarde-
ring van de overheid de motivatie van 
de huisartsen alleen maar versterken.”

Dr. Johan Wuyts is al 30 jaar huisarts. 
Samen met zijn echtgenote heeft hij een 
duopraktijk in Tienen. “Onze praktijk ligt in 
een arbeiderswijk vlakbij de suiker fabriek”, 
vertelt hij. “We zien dan ook een heel divers 
publiek, met ook vrij veel kansarmoede.” 
Nadat dr. Wuyts in 1994 als stagebegeleider 
voor de KU Leuven aan de slag ging, krijgt 
de duopraktijk sinds 2011 versterking van 
een huisarts-in- opleiding (HAIO).

“Toen mijn vrouw en ik in 1987 startten, 
kozen de meeste huisartsen nog voor een 
solopraktijk. Als koppel hebben we alles 
zelf uit de grond gestampt. Dat was niet 
evident, want geen van ons had een vast 
inkomen. Daarom kozen we van meet 
af aan naast de algemene huisartsen-
geneeskunde voor een zekere diversi-
fiëring: mijn vrouw was actief voor Kind en 
Gezin en specialiseerde zich in jongeren, 
zelf focuste ik mij op arbeids geneeskunde 
en verzekeringsgeneeskunde. Ik enga-
geerde mij ook als coördinerend en raad-
gevend arts (CRA) in het woonzorgcen-
trum Villa Hugardis in Hoegaarden, in 
de huisartsenkring en in tal van andere 
verenigingen. Dat is het voordeel van een 
duopraktijk of een groepspraktijk: je hebt 
meer mogelijkheden om je verschillende 
interesses bot te vieren.”

Engagement en betrokkenheid
“Engagement is heel belangrijk voor 
mij. Ik ben als huisarts een idealist ge-
bleven. Al in mijn studententijd was ik 
erg betrokken. Ik ben preses geweest. 
Dat engagement zit in mijn bloed. Ook 
de kringwerking heb ik altijd boeiend 
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gevonden. Vandaag ben ik voorzitter van 
de Huisartsenkring Zuid-Oost-Hageland 
(HAZOH), van het Lokale Multidisciplinaire 
Netwerk Tienen-Landen en van Vesa li-
us, de koepel van Vlaams-Brabantse en 
Brusselse Nederlandstalige huisartsen-
kringen. Ik stond mee aan de wieg van de 
huisartsenwachtpost in Tienen. 80% van 
de huisartsen stond erachter toen we vijf 
jaar geleden van start gingen. Vandaag is 
iedereen mee. Zelfs de tegenstanders van 
toen zijn nu overtuigd van het nut ervan. 
We ondersteunen elkaar en samenwerken 
wordt meer en meer een evidentie. En zo 
blijft het balletje rollen. Vandaag ben ik 
ook actief in Wachtposten Vlaanderen en 
in de werkgroep Medicomut-Huisartsen-
wachtposten van het Riziv. Die opdracht is 
de jongste maanden vrij intensief, omdat 
minister De Block er sterk op inzet. Ze wil 
over vier jaar wachtposten over het hele 
grondgebied. Ik sta daar helemaal achter, 
al is het niet overal vanzelfsprekend. Van-
uit mijn ervaring probeer ik ondersteuning 
te geven. Met de werkgroep streven we 
ernaar om iedereen mee te krijgen op 
een aangename manier, ook al is het een 
verplichting. Uiteindelijk staan de wacht-
posten ten dienste van de patiënten.”

“Ook in het 1733-verhaal heb ik me geën-
gageerd in de werkgroep. Tienen-Leuven 
neemt deel als pilootproject voor gevali-
deerde protocollen. Ik heb meegewerkt 
aan de voorbereiding daarvan. Ik vind dat 
allemaal erg boeiend. Ook het overleg 
met de spoedartsen geraakt stilaan op 
de sporen. In het begin is het altijd wat 
zoeken en aftasten, maar we groeien naar 
een sterk geheel, mede dankzij de bege-
leiding van prof. Sabbe van de KU Leuven, 
maar ook met de steun van de plaatse-
lijke ziekenhuizen en huisartsenkringen. 
We hebben nog een weg te gaan, maar 
het werk schiet op. De afspraken over 
de niet-planbare zorg 24 uur per dag en 
7 dagen per week komen eraan. Binnen-
kort starten we met de weekends. In 2018 
worden de protocollen uitgerold over het 
hele land, met een telefonische triage in 

de alarmcentrales, die zo goed mogelijk 
aansluit bij fysieke triages.”

Het grotere geheel
“Samenwerking is de rode draad in al mijn 
engagementen. Dat heb je goed gezien. 
Ik ben ervan overtuigd dat samenwerken 
in netwerken van zorg de toekomst is, 
maar als solohuisarts kan je natuurlijk 
ook nog waardevolle dingen doen. Ik ben 
een kring-mens. Ik geloof in de kracht van 
het grotere geheel. Veel jonge huisartsen 
kiezen vandaag voor een groepspraktijk. 
Toch moeten we geen mastodonten wor-
den. Onze plaats als huisarts is dicht bij 
de patiënten. Als de praktijken te groot 
worden, vergroot het risico op afstande-
lijkheid. Het moet overzichtelijk blijven 
voor de patiënt.”

“Het is verrijkend om samen te werken 
met andere hulpverleners. Je leert, je 
geeft door, je zet samen de lijnen uit.  
En samen slaag je er ook beter in om de 
pa tiënt centraal te stellen. Ik zie de rol van 
de huisarts als een soort van stuurman, 
die een ploeg om zich heen nodig heeft. 
Elke hulpverlener heeft zijn expertise: de 
kinesitherapeut, de diëtist, de psycholoog… 
Niemand kan het vandaag nog alleen. 
Daarvan moeten we ons goed bewust zijn.”

“De huisartsengeneeskunde evolueert 
voortdurend. Meer en meer komt de aan-
dacht op de chronische zorg te liggen. 
In Tienen hebben we een chronic care 
project met een focus op kansarmoede. 
Zoiets kan je alleen in een groter team, 
met partners uit de welzijnssector en de 
lokale overheid. Het vergt een extra in-
spanning, maar het is tegelijk zo boeiend. 
Wie bereid is zich daarvoor te engageren, 
merkt trouwens ook bij anderen hoeveel 
engagement er nog is. Je stopt er niet 
alleen energie in, je krijgt er ook heel veel 
energie voor terug.”

Multidisciplinair overleg
“Met alle CRA’s uit de regio komen we 

om de drie maanden samen. We werken 
gezamenlijk projecten uit, bijvoorbeeld 
over infectieparameters of rond psycho-
geriatrie. Door het gebrek aan plaatsen 
in de psychiatrie komen ouderen met een 
psychische kwetsbaarheid vaak in een 
woonzorgcentrum terecht. Dat zijn niet 
de gemakkelijkste patiënten. Elk woon-
zorgcentrum heeft er enkele. Ook hier 
kunnen we beter de krachten bundelen en 
onze expertise delen. We werken daavoor 
nauw samen met de Psychiatrische  
Kliniek Alexianen in Tienen. Zo blijven we 
onze netwerken uitbouwen en versterken.”

“Multidisciplinair overleg is in elke context 
belangrijk. Ook als CRA. Jaarlijks heb ik 
één of twee keer een overleg met elke 
bewoner, zijn familie en de zorgverleners. 
Niet om te controleren, maar om samen te 
leren. In de winter van het leven staat de 
kwaliteit van leven centraal in onze zorg. 
Als CRA wil ik op een lijn zitten met het 
beleid in het woonzorgcentrum. Dat is in 
ieders belang.”

“Diezelfde aandacht voor multidiscipli-
nair overleg zie je ook tussen de huis-
artsenkring en het ziekenhuis in Tienen. 
Driemaandelijks komen we samen. Voor 
het pilootproject 1733 lag het iets inge-
wikkelder, met ook het UZ Leuven en het 
Heilig Hartziekenhuis Leuven als partners. 
Maar die investering in samenwerking en 
overleg loont dubbel en dik.”

“Financieel is dat jammer genoeg nog niet 
altijd het geval. De investering in overleg 
is onbezoldigd en kost heel wat tijd. Als 
zelfstandige heb je geen uren, denk ik dan 
maar. Al hoop ik dat de overheid hier oog 
en begrip voor heeft. Huisartsen mogen 
best wat meer worden gewaardeerd voor 
hun engagement. Anders wordt het moei-
lijk om mensen gemotiveerd te houden. 
De waardering van de artsen en van de 
patiënten is er, maar daarmee kunnen we 
onze boterham niet beleggen hé.”
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Tom Fiers: “De jongste twee jaar zien we een sterke groei van het aantal bron-
nen op CoZo. Dat merk je ook aan het gebruik. In februari 2015 telden we 
bijvoorbeeld 20.000 opvragingen, vandaag zijn dat er ca. 270.000 per maand.”

Heel wat huisartsen en specialisten 
hebben ondertussen de voordelen van 
elektronische gegevensdeling ontdekt. 
Toch kan het nog beter, zegt Tom Fiers, 
klinisch bioloog aan het UZ Gent en  
coördinator van CoZo. Hoe meer artsen 
en organisaties gebruikmaken van de 
technologische mogelijkheden, hoe in-
teressanter het wordt voor iedereen. Dat 
er nu ook een app ter beschikking is voor 
veilige mobile health-toepassingen, is een 
extra duwtje in de rug.

Informatica, elektronische dossiers en 
gegevensdeling maken multidisciplinaire 
zorg gebaseerd op samenwerking meer 
dan ooit mogelijk. Toch is er nog werk 
aan de winkel. “Er zijn twee belangrijke 
pijlers”, zegt Tom Fiers. “Een eerste pijler 
is de directe communicatie. Denk aan de 
ontslagbrieven die vroeger via MediRing of 
MediBridge werden verstuurd. Nu hebben 
we hiervoor de eHealthbox. Dat project 
is geslaagd en afgerond, maar je kunt er 
vandaag nog niet iedereen mee bereiken. 
In het UZ Gent kunnen we momenteel 
70% van de ontslagbrieven zo versturen.  
Dat kan nog beter. De tweede pijler heeft 
te maken met het delen van informatie in 
een hub en in kluizen. Artsen vinden er 
informatie op het moment dat ze die nodig 
hebben, zonder dat de informatie hoeft te 
worden verstuurd. Momenteel bestaan 
daarvoor vier netwerken in België. Het 
grootste is CoZo (Collaboratief Zorgplat-
form). Daarnaast heb je een netwerk rond 
het UZ Leuven, een in Brussel en een in 
Wallonië. Alle vier zijn ze verbonden met 
een metahub. Zo kan elke zorgverstrek-
ker een vraag stellen en dan onderzoekt 
het informaticanetwerk automatisch alle 
bronnen op resultaten. Ook toepassingen 
als Vitalink zijn ermee verbonden. Voor die 
informatiedeling is een informed consent 
nodig. Patiënten kunnen die toestemming 
geven bij hun arts of huisarts, maar ook 
bij de apotheek. Vandaag zijn zes miljoen 
Belgen geregistreerd. Voor hen kan elke 
zorgverstrekker die informatie nodig heeft, 
inloggen op dat systeem. In Vlaanderen 
verloopt 80% van dat verkeer via CoZo. Het 
netwerk van Leuven beperkt zich voorna-
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melijk tot de ziekenhuizen die KWS ge-
bruiken en sommige van die ziekenhuizen 
zijn bovendien ook aangesloten op CoZo.”

“CoZo is natuurlijk maar zo sterk als het 
aantal bronnen dat erop aansluit. Vandaag 
zijn dat er 110. Het gaat om ziekenhuizen, 
psychiatrische voorzieningen, maar ook 
om laboratoria, extramurale medische 
beeldvorming… De jongste twee jaar zien 
we een sterke groei van het aantal bron-
nen. Dat merk je ook aan het gebruik. 
In februari 2015 telden we bijvoorbeeld 
20.000 opvragingen, vandaag zijn dat 
er ca. 270.000 per maand. Die stijging 
heeft te maken met een sneeuwbaleffect: 
hoe meer bronnen erop aansluiten, hoe 
meer het effectief wordt gebruikt en hoe 
interessanter het daardoor wordt voor 
anderen om ook aan te sluiten.”

Naadloze werking
“De kracht van dit systeem is dat het in 
de praktijk naadloos werkt. Artsen die het 
gebruiken zijn uiterst tevreden, hoewel het 
nodig blijft om het systeem verder te ver-
beteren. Maar ook hier moeten we vast-
stellen dat nog lang niet alle artsen het 
gebruiken. Het gebruik van CoZo is gelijk 
verdeeld over huisartsen en specialisten. 
Van de circa 18.000 artsen in Vlaande-
ren zijn er maar 6.000 die CoZo intensief 
gebruiken. Dat is maar een derde. Meer 
sensibilisering is nodig. Technisch is alles 
vandaag in orde. CoZo kan probleemloos 
worden geïntegreerd in nagenoeg alle 
artsen- en huisartsenpakketten.”

“Binnenkort kunnen ook andere be-
roepsgroepen gebruikmaken van CoZo. 
De eHealth toegangsmatrix die daar-
voor nodig is, is dit jaar goedgekeurd. 
Verpleegkundigen en thuisverpleeg-
kundigen zullen bijvoorbeeld via CoZo 
kunnen zien of een patiënt of cliënt een 
bepaalde vaccinatie of medicatie heeft 
gehad. Ze zullen ook de verpleegkundige 
ontslagbrieven kunnen raadplegen. Eind 
dit jaar gaan we daar met CoZo mee van 
start. In principe althans, want de bron-
nen zullen de gegevens onder de juiste 
vorm moeten markeren, opdat ook de 

toegevoegde beroepsgroepen ze kunnen 
raadplegen. Dat kan dus nog even duren. 
Maar de voorbereidingen lopen volop; zo 
is er bijvoorbeeld al een verbinding met 
het Wit-Gele Kruis.”

“Op termijn zal CoZo nog meer worden 
uitgebreid naar de revalidatiecentra, de 
woonzorgcentra en de thuisverpleegkun-
de. De eerste lijn wordt meer en meer 
geconnecteerd: als bron én om informa-
tie te kunnen opvragen. Zo wordt trans-
murale zorg gemakkelijker te realiseren. 
Een thuisverpleegkundige zal thuis bij 
een patiënt een foto kunnen maken van 
de wondzorg en die rechtstreeks kunnen 
delen in het patiëntendossier. Zo krijg je 
zorgcontinuïteit zonder dat de patiënt zich 
iedere keer hoeft te verplaatsen naar een 
praktijk of het ziekenhuis.”

“De evolutie sluit ook mooi aan bij de 
projecten mobile health. CoZo is van en-
kele van die 24 pilootprojecten een ac-
tieve partner, onder meer voor het thuis 
meten van glycemieresultaten voor een 
nog betere opvolging en voor chronische 
pijnbestrijding.”

Snel of traag?
“Soms lijkt alles heel snel te gaan, soms 
gaat het ook nog traag. Vitalink is al  
jaren aan de weg aan het bouwen, maar 
de hoeveelheid data in Vitalink blijft rela-
tief beperkt. Van de 270.000 opvragingen 
per maand hebben er maar een kleine 
3.000 een link met Vitalink, onder meer 
omdat de brede uitrol van het medicatie-
schema een ingewikkeld proces is dat vrij 
moeizaam groeit door de afhankelijkheid 
van vele bronsystemen en gebruikers. Dat 
is jammer, want het systeem heeft zich al 
bewezen. Wat we met zijn allen beoogden, 
lukt. De artsen die het systeem proberen, 
komen terug. Alleen moeten we nog meer 
artsen betrekken en nog meer systemen 
connecteren.”

“Wat de toekomst betreft, moeten we 
meer aandacht besteden aan het struc-
tureren van de data. 99% van de data 
zijn vandaag ongestructureerde docu-

menten in pdf, html en andere formaten.  
Je kunt die documenten wel doorsturen 
of delen en de ontvanger kan ze bekijken, 
maar hij kan er verder niets mee doen. 
Als we die data kunnen structureren, dan 
worden het pas echt werkinstrumenten. 
Daaraan wordt gewerkt in verschillende 
eHealth-werkgroepen en de FOD. Het gaat 
over semantiek en codering. Zo zijn er 
diverse projecten rond medicatie – het 
voorschrijven ervan, de schema’s, de 
farma ceutische dossiers… – maar die zijn 
niet geconnecteerd. Het is een grote uit-
daging om die onderling af te stemmen.”

“Een andere grote uitdaging is de toegang 
voor de patiënt. Een deel van de infor-
matie is niet toegankelijk voor de patiënt 
conform de wet op de patiëntenrechten, 
maar dat deel beslaat maar 1% van de 
data. De overige 99% mag de patiënt in 
principe wel inkijken. Maar omdat we er 
voorlopig niet in slagen die 1% correct te 
identificeren, kunnen we ook die andere 
99% niet vrijgeven. Data die niet kunnen 
worden gedeeld met de patiënt, bijvoor-
beeld omdat er derden in betrokken zijn, 
moeten van bij de bron zo worden geco-
deerd. Nu is er altijd een tussenschakel 
nodig: het is de zorgverstrekker die de 
opgevraagde informatie moet filteren. Veel 
beter zou zijn als de patiënt rechtstreeks 
toegang heeft tot de 99% informatie die 
hij mag inkijken.”

“Een grote stap vooruit zetten we bij  
mobile health. De flessenhals daar was 
lang de authenticatie: je moet kunnen 
bewijzen wie je bent vooraleer je toegang 
krijgt. Ondertussen is er een nieuwe, vei-
lige en gebruiksvriendelijke app ontwik-
keld voor patiënten en zorgverstrekkers. 
De app is vandaag al beschikbaar onder 
de naam CoZo. De app zal mobile health 
ongetwijfeld in een stroomversnelling 
brengen. Artsen en patiënten kunnen nu 
immers ook hun tablet of smartphone 
gebruiken. Je vindt de app via de gebrui-
kelijke appstores.”

ICT EN EPD IN DE ARTSENPRAKTIJK

Nieuwe app maakt CoZo  
veilig op smartphone
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Algemeen directeur dr. An De Cuyper: “Het ondernemerschap van 
de artsen is cruciaal voor een ziekenhuis.”
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Na een moeilijke periode heeft het 
H.-Hartziekenhuis in Lier een nieuwe 
adem gevonden. De sleutel voor die 
hervonden dynamiek is de goede sa-
menwerking tussen directie, medische 
raad en raad van bestuur. Wij gingen 
erover praten met algemeen directeur 
dr. An De Cuyper en voorzitter van de 
medische raad dr. Kurt Vandepitte.

Dr. An De Cuyper is orthopedisch chirurg 
van opleiding. Aanvankelijk werkte ze 
in het UZA en ziekenhuis Hoge Beuken, 
daarna in Imed Levante (Spanje) en Nuf-
field Hospitals (UK) om in 2011 terug te 
keren naar ons land om stafmedewerker 
van de hoofdarts in AZ Klina te worden. 
Vanaf dan ging het snel. Na een tussen-
stop als hoofdarts in AZ Herentals werd 
dr. De Cuyper in september 2015 hoofd-
arts in het H.-Hartziekenhuis in Lier. Een 
jaar later werd ze er ook algemeen di-
recteur. Ze combineerde beide functies 
bijna een jaar lang, tot in augustus jl. 
dr. Patrick Smits als nieuwe hoofdarts 
werd aangesteld.Het H.-Hartziekenhuis 
heeft een woelige periode achter de rug. 
Dat bevestigt dr. Kurt Vandepitte, die als 
voorzitter van de medische raad alles 
vanop de eerste rij meemaakte.

Dr. Vandepitte: We zaten op een dood 
spoor in het ziekenhuis. Er was nood aan 
een nieuwe dynamiek. De onvrede bij de 
artsen was zo groot dat de medische raad 
in september 2015 een brief schreef aan 
de raad van bestuur. Gelukkig vonden we 
daar gehoor. In overleg werd een change 
manager aangesteld om met een nieuwe, 
toekomstgerichte strategische visie de 
ondernemingszin bij de artsen de nodige 
ruimte te geven.

Een brief van de medische raad aan de 
raad van bestuur heeft voor de kentering 
gezorgd?

Dr. Vandepitte: Dat mag je gerust zo stel-
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SAMENWERKING MEDISCHE RAAD, DIRECTIE EN RAAD VAN BESTUUR

“Wij gaan voor open communicatie 
zonder verborgen agenda’s”

len. De raad van bestuur had voldoende 
potentieel, maar werd zelf nauwelijks 
op de hoogte gehouden van de gang van 
zaken in het ziekenhuis. De brief heeft 
velen de ogen geopend.

Dr. De Cuyper: De brief heeft de hiërar-
chie doorbroken. Vroeger was de raad van 
bestuur ‘onbereikbaar’. Vandaag verloopt 
de communicatie veel beter. De medische 
raad heeft vandaag veel meer zeggen-
schap dan wettelijk opgelegd wordt. Wij 
houden voortdurend formeel en infor-
meel overleg. Als we met iets zitten, dan 
wachten we niet op een volgende verga-
dering van de medische raad.

Dr. Vandepitte: Wie zich beperkt tot het 
wettelijke kader, blijft vaak vanuit een 
negatieve invalshoek werken. Het over-
leg is er omdat dat nu eenmaal moet.  
Zo was het ook bij ons tien jaar geleden. 
Als medische raad voelden wij ons niet 
echt gehoord. Het leidde tot een conflict-
model. Vandaag betrekken de directie en 
de raad van bestuur de medische raad 
veel meer. Dat werkt aan beide kanten. 
Zo nodigen we op de medische raad altijd 
de hoofdarts uit voor de hele vergadering. 
Open communicatie, zonder verborgen 
agenda. Als er iets is, dan zeggen we 
het. In de periode dat An hoofdarts én 
algemeen directeur was, lag dat soms 
wat complex, maar het lukte. Ook het 
bestuur is vragende partij voor frequent 
overleg. In het verleden werd er onder 
druk van de negatieve omstandigheden 
een Permanent Overlegcomité opgericht. 
Dat is inmiddels vervangen door een goed 
functionerend overlegplatform: het Kern-
comité. Hierin komen het bestuur van de 
medische raad, de algemeen directeur, 
de hoofdarts en een aantal bestuurders 
samen. Zo houden we samen de vinger 
aan de pols. Ook premature dossiers wor-
den hier al even getoetst. Zelfs dossiers 
waarin de artsen geen directe zeggen-
schap hebben, worden open besproken. 

In het begin kwam het Kerncomité één 
keer per maand samen, sinds kort om de 
twee weken. Het is een belangrijk forum 
en het rendeert. Het zorgt voor een grote, 
gezonde dynamiek. Ideeën komen vlotter 
aan de oppervlakte, feedback geven wordt 
de normaalste zaak van de wereld en 
dossiers zijn beter voorbereid.

Dr. De Cuyper: Het is ook efficiënt. Een 
dossier wordt eerst getoetst op het Kern-
comité, wat zorgt voor een vlotte afhan-
deling in het directiecomité, de raad van 
bestuur en vervolgens de medische raad 
die om advies gevraagd wordt. De raad 
van bestuur voelt zich tegelijk veel meer 
betrokken bij het operationele beleid. Ze 
zijn op de hoogte. Er is niet langer een 
conflictmodel waarin artsen tegenover 
bestuurders staan. Door geregeld te pra-
ten, leer je elkaar kennen en vallen de 
vooroordelen weg.

Dr. Vandepitte: Je staat tegelijk veel ster-
ker als ziekenhuis. Ook als je met andere 
partners gaat samenwerken. Door in het 
Kerncomité zo nauw samen te werken, 
zitten we op één lijn en volgen we één 
gezamenlijke visie.

Was het voor u geen schizofrene situatie 
om een jaar lang algemeen directeur én 
hoofdarts te zijn?

Dr. De Cuyper: Ik heb dat niet zo aan-
gevoeld, al werd het door anderen soms 
wel zo gepercipieerd. Dat ik zelf arts ben, 
helpt mij ook in mijn functie als algemeen 
directeur. De corebusiness van een zie-
kenhuis blijft toch de zorg. Ik begrijp de 
artsen doorgaans ook goed, omdat ik een 
referentiekader heb.

Dr. Vandepitte: Ik heb het gevoel dat 
artsen ook meer accepteren van een al-
gemeen directeur die arts is, al zou dat 
niet mogen meespelen natuurlijk. Maar 
de combinatie van hoofdarts en algemeen 

directeur was toch verwarrend en op de 
langere termijn niet houdbaar. Al hebben 
zich geen echte problemen voorgedaan 
in die periode. Maar met hoofdarts dr. 
Patrick Smits vormen we vandaag een 
sterk team met zijn drieën. We begrijpen 
elkaar goed. Het overleg is goed geor-
ganiseerd. Het bureau van de medische 
raad – de voorzitter, de ondervoorzitter 
en de secretaris – komt wekelijks samen, 
waarvan één keer per maand met een 
juridisch adviseur erbij. De hoofdarts is 
altijd welkom op deze vergaderingen.  
Ik wil als voorzitter van de medische raad 
niet in een isolement werken. Ik zoek ac-
tief het samenspel met de ondervoorzitter 
en de secretaris, maar ook met de andere 
leden van de medische raad. Iedereen 
wordt betrokken. Elk lid van de medische 
raad krijgt bepaalde dossiers toegewezen 
of zit in een werkgroep, bijvoorbeeld ter 
voorbereiding van de netwerkvorming. 
Eén keer per maand komt de medische 
raad formeel samen en tussendoor is 
er elke maand ook een informele lunch.  
Zo zijn er voortdurende contacten en kun-
nen we constant ideeën toetsen bij elkaar 
en dossiers nauw opvolgen.

Dr. De Cuyper: Die open-communicatie-
cultuur leeft in alle geledingen van het 
ziekenhuis. Elk lid van de directie staat 
open voor elke arts en/of medewerker. 
Dat is onze nieuwe cultuur. De tijd van de 
departementen die naast elkaar werken, 
is voorbij. Hier wordt samengewerkt, met 
veel aandacht voor goede informatie en 
communicatie. Natuurlijk zullen er altijd 
spanningsvelden blijven. Verschillen van 
mening kunnen ook leiden tot construc-
tieve ideeën, alternatieve oplossingen 
en een goede samenwerking, zoals dat 
in elke relatie het geval is. Uiteindelijk 
zoeken we samen naar oplossingen in 
consensus. Elk heeft zijn opdracht, elk 
speelt zijn rol, maar we streven hetzelfde 
doel na: de toekomst van het ziekenhuis 
verzekeren, met daarin een centrale 
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plaats voor de patiënt. Wie de verschil-
lende visies aan bod laat komen, komt 
doorgaans ook tot betere oplossingen.

Het ziekenhuis wordt geleid door drie 
artsen: de algemeen directeur, de hoofd-
arts en de voorzitter van de medische 
raad. Is dat niet te exclusief de nadruk 
op het medische?

Dr. De Cuyper: Het ondernemerschap van 
de artsen in een ziekenhuis is zeker cru-
ciaal. Het is dat ondernemerschap dat tot 
innovatie leidt. Natuurlijk zijn de zorg en 
de ondersteunende diensten ook immens 
belangrijk. Gelukkig mogen we rekenen op 
de inzet van onze medewerkers uit alle de-
partementen om ons veranderings traject 
mogelijk te maken. Het is dankzij de dage-
lijkse inzet en constructieve houding van 
velen dat doelen die eerder onbereikbaar 
leken, toch kunnen worden gehaald. Dat 
leidt tot schitterende resultaten en een 
positieve dynamiek.

Het directiecomité komt elke week samen 
en daar komen alle verschillende invals-
hoeken bij elkaar. Het directie comité houdt 
de algemeen directeur en de hoofdarts 
voortdurend bij de les. Maar de sterke ver-
tegenwoordiging van artsen in het beleid 
vind ik geen negatief punt. In de raad van 
bestuur zijn vier van de elf leden artsen. 
Ook de medische raad heeft een verte-
genwoordiger aangeduid als volwaardig 
lid in de raad van bestuur.

Dr. Vandepitte: De aanwijzing van een 
arts-bestuurder is niet ingegeven van-
uit een syndicale bedoeling. De arts in 
kwestie heeft een expertise in zieken-
huismanagement en versterkt de raad 
van bestuur. Hij zal niet zomaar in de pas 
van de medische raad lopen, maar hij be-
grijpt wel het standpunt van de artsen. 
Het draait allemaal om goede samen-
werking. Ik ben zelf nefroloog, werkzaam 
in een medisch-technische dienst. Het 
ziekenhuis heeft het ondernemerschap 
gestimuleerd, waardoor de nefrologen 
vandaag bereid zijn om mee te investeren 
in infrastructuur, apparatuur en goede 
zorg. De artsen voelen zich betrokken bij 
het management. We moeten onze blik 
verbreden: als arts heb ik ook oog voor 
het zorgaspect.

Dr. De Cuyper: Dat vertaalt zich ook in het 
duaal aansturen van de afdelingen en de 
divisies, met telkens een medisch en een 
verpleegkundig diensthoofd. Dat is volop 
in ontwikkeling in ons ziekenhuis. Ook die 
aanpak zorgt voor meer en beter overleg. 
Het zorgt er ook voor dat we elkaar sneller 
en gemakkelijker aanspreken als we met 
vragen of opmerkingen zitten. Ik heb ook 
het gevoel dat artsen en verpleegkundigen 
elkaar gevonden hebben door samen door 
een moeilijke periode te gaan. Nu is er een 
positieve dynamiek, en we houden die band 
vast. Dat moet ook, gezien de grote veran-
deringen waar me met z’n allen voor staan. 

De nauwe samenwerking tussen medi-
sche raad, directie en raad van bestuur 
leidt in de praktijk tot gedragen beslis-
singen die zorgen voor een nieuwe dyna-
miek en een ambitieus ondernemerschap 
in het ziekenhuis.

“De voorbeelden liggen voor het grijpen”, 
zegt dr. Kurt Vandepitte. “Onder het vorige 
bestuur besliste de raad van bestuur een-
zijdig om niet voor een accreditatie te gaan. 
Daarover werd geen overleg gepleegd met 
de medische raad. Nu dat overleg er wel 
is, hebben we in consensus beslist om 
wél voor accreditatie te gaan. Of neem het 
Elektronisch Patiënten dossier: door ieder-
een er van meet af aan bij te betrekken, 
hebben we in nauwelijks drie maanden tijd 
de knopen erover kunnen doorhakken. Met 
een gedragen beslissing.”

Je hebt een draagvlak nodig in je organisa-
tie. De voortdurende veranderingen vergen 
een flexibel beleid, dat snel kan schakelen 
als het nodig is. Dat kan alleen met een 
voldoende gedragenheid van het beleid in 
het hele ziekenhuis.

Dr. Vandepitte: Er wordt vandaag veel meer 
van de artsen verwacht dan vroeger. Het 
aantal vergaderingen is vermenigvuldigd. 
Het is soms moeilijk om hier nog een even-
wicht in te vinden. Voor artsen staat hier 
ook geen vergoeding tegenover. Voor je 
het weet, leidt het tot spanningen in een 
associatie of een discipline. De nieuwe 
nomenclatuur moet hier aandacht voor 
hebben.

Dr. De Cuyper: Die evolutie moet je inder-
daad valideren. In de opleiding genees-
kunde wordt ook al aandacht besteed aan 
management, het Budget Financiële Mid-
delen enzovoort.

Dr. Vandepitte: Jongere generaties van 
artsen hebben het soms moeilijk met ver-
gaderingen na de kantooruren, al wil ik het 
niet zwart-wit stellen. Maar je merkt toch 
een toegenomen gevoeligheid voor een 
evenwichtige work-life balans. Organiseer 
je de vergaderingen overdag, dan morren 
de collega’s van de associatie. Hiervoor 
moet de nomenclatuur een oplossing bie-
den. Ook het engagement van artsen in de 
medische raad is helemaal pro deo, terwijl 
artsen daar toch veel tijd in steken.

Dr. Kurt Vandepitte

“Ook de oprichting van het investerings-
fonds, wat vroeger onbespreekbaar was, is 
een direct gevolg van de betere samenwer-
king”, zegt dr. An De Cuyper. “Een investe-
ringsfonds aanleggen blijft hoe dan ook een 
heikel dossier. Iedereen is voor een solidair 
systeem, maar tegelijk maakt elk zijn eigen 
rekening. Je kunt daar dus eindeloos over 
praten, zonder dat er iets beweegt. Wij heb-
ben dat eerst op het Kerncomité besproken 
en daarna is het op enkele maanden goed-
gekeurd door de medische raad én door 
de algemene vergadering van de artsen. 
Zonder die overlegplatformen zou dat veel 
minder vlot gelopen zijn. Het bestuur draagt 
de helft bij in het investeringsfonds en be-
slissingen over belangrijke investeringen 
worden door artsen én bestuur gezamenlijk 
genomen. Zo werken we aan innovatie.”

Hoe samenwerking leidt  
tot betere beslissingen
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INTERVIEW MET BART PARDON (IMELDAZIEKENHUIS) EN FILIP VAN LAECKE (SD WORX)

“We leven en werken  
in een nieuwe realiteit”

Bart Pardon en Filip Van Laecke: “We moeten tijd nemen voor overleg en 
tegelijk gaat alles razendsnel. We praten hier alsof we het over de nabije 
toekomst hebben, maar eigenlijk staan we er al middenin.”

Ziekenhuizen in heel het land zijn volop bezig met de net-
werkvorming. De meeste aandacht gaat daarbij naar het 
medische. Dat lijkt heel vanzelfsprekend. Toch mogen ook 
de medewerkers niet uit het oog worden verloren. Uitein-
delijk zullen zij de grote veranderingen moeten realiseren.  
“Het hr-beleid van ziekenhuizen moet mee evolueren met de 
nieuwe context”, stellen Bart Pardon van het Imelda ziekenhuis 
in Bonheiden en Filip Van Laecke van SD Worx. Het is dan ook 
een prioriteit voor de Strategische Adviesraad Hr die recent 
boven de doopvont werd gehouden.
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“SD Worx is al langer een partner van 
ziekenhuizen op het gebied van hr”, zegt 
Filip Van Laecke, sectorverantwoordelijke  
Social Profit. “Tot voor kort lag de focus 
vooral op alles wat met de payroll te ma-
ken heeft. Hr is echter zoveel meer. Daar-
om hebben wij begin dit jaar, in overleg 
met de sector, een Strategische Advies-
raad Hr opgericht. Het doel is met de al-
gemene directies van ziekenhuizen op een 
structurele manier strategisch overleg te 
houden. In dialoog met de sector bekijken 
we wat de grote hr-uitdagingen zijn en hoe 
we daar samen oplossingen voor kunnen 
bieden. We hebben trouwens niet alleen 
voor de ziekenhuizen zo’n Strategische 
Adviesraad Hr opgericht, maar ook voor 
de woonzorgcentra en voor de sector voor 
personen met een beperking.”

“Met een 15-tal ziekenhuisdirecteurs 
hebben we in mei 2017 een eerste gron-
dig overleg gehad. De netwerkvorming 
van de ziekenhuizen en de impact ervan 
op hr kwam daar als meest uitdagende 
actuele thema naar voren. Volkomen 
terecht, trouwens. De vragen zijn erg 
concreet. Hoe kan je bijvoorbeeld op een 
juridisch correcte manier medewerkers 
in verschillende ziekenhuizen van een 
netwerk tewerkstellen? Misschien kan 
een ‘werkgeversgroepering’ hiervoor een 
oplossing bieden. Zo’n groepering laat 
toe om maximum 50 medewerkers op 
verschillende plekken tewerk te stellen. 
Van een andere orde is de vraag welke 
juridische vormen een netwerk kan aan-
nemen, en wat de gevolgen van elke keuze 
zijn? Een derde groot luik betreft alles wat 
we soft hr noemen: het efficiënt inzetten 
van medewerkers in het netwerk, opportu-
niteiten zien en ze grijpen, een succesvol 
veranderingsmanagement voeren… Meer 
dan stof genoeg dus om de krachten te 
bundelen en gezamenlijk naar oplossin-
gen te zoeken.”

Totale omwenteling
Eén van de vijftien ziekenhuisdirecteurs 
die zich alvast in de Strategische Advies-
raad hr hebben geëngageerd, is Bart Par-
don van het Imeldaziekenhuis in Bonhei-
den. “De netwerkvorming slorpt inderdaad 
veel van onze aandacht op momenteel”, 
beaamt hij. “Minister De Block wil dat de 
ziekenhuizen hun middelen beter op de 
behoeften van de patiënten afstemmen 
door samen te werken en afspraken te 
maken. We geloven hierin. Het grote 
probleem is dat een regelgevend kader 
daarvoor nog altijd ontbreekt. Tegen eind 

dit jaar zou dat er zijn, maar dan moet 
alles nog in wetgeving worden vertaald. 
Met de verkiezingen van volgend jaar in 
aantocht stel ik mij daar wel vragen bij.  
Er ligt dan ook veel druk op de ziekenhui-
zen. Overal zie je de netwerken ontstaan. 
Wij gaan ervoor, allemaal. Maar we moe-
ten zelf onze weg zoeken. Vroeger waren 
ziekenhuizen in een regio concurrenten 
van elkaar, vandaag worden we partners 
in een netwerk. Dat is een gigantische 
verandering, die heel wat met zich mee-
brengt. In plaats van elk afzonderlijk 
het warm water uit te vinden, kunnen 
we beter samen oplossingen zoeken in 
de Strategische Adviesraad Hr met een 
hr-expert als SD Worx als facilitator. De 
eerste bijeenkomst in mei verliep in een 
heel open sfeer.”

“We staan met zijn allen aan het begin 
van een totale omwenteling van onze 
gezondheidssysteem. De ziekenhuizen 
zullen niet langer de gezondheidszorg 
aansturen, het zullen netwerken zijn die 
rond de patiënt samenwerken. Wij steunen 
dat idee en we werken er actief aan mee. 
Maar als ziekenhuis kan je je autonomie 
niet zomaar opgeven in een financieel en 
juridisch vacuüm. Wat betekent het voor 
de medewerkers als vier of vijf zieken-
huizen gaan samenwerken? Die vraag 
wordt nauwelijks gesteld. Terwijl het toch 
die mensen zullen zijn die alles moeten 
realiseren! Hoe laat je mensen samenwer-
ken, juridisch gezien? Wat met loon- en 
arbeidsvoorwaarden? En dan hebben we 
het nog niet over de psychologische im-
pact van op te gaan in een groter geheel 
en ook buiten de eigen ziekenhuismuren te 
moeten gaan werken. Onderschat dat ver-
anderingstraject niet. Stel je voor dat een 
koekjesfabriek plots door de overheid zou 
worden verplicht om met drie concurren-
ten in de regio te gaan samenwerken en de 
taken te verdelen. Dat is wat de overheid 
vandaag van de ziekenhuizen verlangt. En 
morgen moeten we daarvoor klaar zijn. 
Zonder juridisch kader, zonder financiële 
zekerheid. Terwijl we allemaal beseffen 
dat grote veranderingen niet mogelijk zijn 
zonder draagvlak bij de medewerkers.”

Mensen samenbrengen
“Dat is inderdaad een sluipend gevaar”, be-
vestigt Filip Van Laecke. “De ziekenhuizen 
moeten hun mensen meekrijgen, maar ze 
hebben op het ogenblik wel andere katten 
te geselen. Het is normaal dat het medi-
sche op dit ogenblik de meeste aandacht 
krijgt in de prille netwerken. En toch kan 

de samenwerking maar duurzaam slagen 
als de medewerkers mee zijn. SD Worx wil 
de ziekenhuizen daarin begeleiden. Zowel 
met praktische ondersteuning, zoals het 
samenvoegen van de payroll, als met ver-
anderingsmanagement. Netwerkvorming 
kan effectief leiden tot efficiëntiewinsten, 
ook op het gebied van hr trouwens, maar 
alleen als je de omschakeling van in het 
begin verstandig aanpakt.”

“Ik denk dat we via de ondersteunende 
diensten, zoals hr maar bijvoorbeeld ook 
de apotheek en de centrale sterilisatie, 
de effi ciëntiewinsten het snelst kunnen 
bewijzen”, zegt Bart Pardon. “Het medi-
sche ligt veel moeilijker. Maar dat betekent 
nog niet dat de vier ziekenhuizen in een 
netwerk morgen al één hr-dienst kunnen 
realiseren. Enerzijds zijn we hier niet klaar 
voor, anderzijds weten we nog niet of zo’n 
centralisatie de meest aangewezen aanpak 
zou zijn. Het gaat altijd om mensen die je 
samenbrengt en de impact die dat op elk 
van hen heeft.”

“Dat geldt trouwens ook voor de artsen. 
Zij vallen als zelfstandige vrije beroe-
pers uiteraard buiten het kader van de 
medewerkers, maar ook zij zoeken toe-
nadering tot elkaar. De artsen die van-
daag inzetten op samenwerking zullen 
daarvan de vruchten plukken. Wie niet 
mee is, dreigt achterstand op te lopen; 
medisch-inhoudelijk, maar op termijn 
allicht ook financieel. Ondernemende 
artsen grijpen vandaag het momentum, 
anderen staan nog wat op de rem. Je kunt 
als ziekenhuis artsen niet dwingen om 
mee te gaan in je verhaal, je kunt ze al-
leen met sterke argumenten overtuigen: 
meer mogelijkheden tot subspecialisatie, 
meer kansen voor investeringen, betere 
voorwaarden enzovoort. Wij geven onze 
artsen de ruimte en kiezen voor de weg 
van het overleg. Samen zoeken naar 
win-winsituaties geeft een duurzaam re-
sultaat. Daarom zijn de medische raden 
van de verschillende ziekenhuizen ook 
nauw betrokken bij de netwerkvorming.  
Elk netwerk zoekt daarin zijn eigen weg. 
Elke context is ook verschillend. Maar 
dat de samenwerking in dialoog met alle 
partijen tot stand moet komen, dat is wel 
duidelijk.”

Plots gaat het snel
“We moeten tijd nemen voor overleg en 
tegelijk gaat alles razend snel”, merkt 
Bart Pardon op. “We praten hier alsof 
we het over de nabije toekomst hebben, 
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Colloquium 
Netwerkvorming & hr

Op 11 december organiseert de Strategi-
sche Adviesraad hr een colloquium voor 
ziekenhuisdirecties en -bestuurders rond 
het thema netwerkvorming en hr.

“We merken dat ook ziekenhuisbestuur-
ders nood hebben aan meer informatie over 
de netwerken die ontstaan en de gevolgen 
daarvan. Natuurlijk zijn er in de profitsec-
tor ook grote veranderingen aan de gang, 
maar specifiek voor de ziekenhuizen zijn de 
complexe financieringssituatie, de relaties 
met de verschillende overheden en de bij-
zondere plaats van de artsen. Tijdens het 
colloquium vindt onder meer een panelge-
sprek plaats met dr. Marc Moens van BVAS, 
Etienne Wauters van Zorgnet-Icuro, een 
hoofd geneesheer, een algemeen directeur 
en een hr-directeur.

maar eigenlijk staan we er al midden in. 
Er zijn vandaag al medewerkers die voor 
verschillende ziekenhuizen werken. Bij 
ons hebben we bijvoorbeeld apparatuur 
voor het laboratorium met meerdere zie-
kenhuizen gezamenlijk aangekocht. Het 
zou te gek zijn om nu nog elk afzonder-
lijk zware investeringen te doen, maar 
je kunt bepaalde investeringen ook niet 
uitstellen tot alles in kannen en kruiken 
is. Zodra je met meerdere ziekenhuizen 
beslist om samen apparatuur aan te ko-
pen, moet je ook overeenkomen in welk 
ziekenhuis die apparatuur wordt geïnstal-
leerd. Staat het apparaat in ziekenhuis A, 
dan zullen medewerkers uit ziekenhuis 
B, C en D van het netwerk ook geregeld 
in ziekenhuis A moeten gaan werken.  
Zo gaat het plots heel snel in de praktijk.”

“Ik heb geen glazen bol, maar ik vermoed 
dat ziekenhuis medewerkers de komende 
jaren en decennia een nieuw soort van 
flexibiliteit gaan moeten ontwikkelen. Dat 
zal geleidelijk aan gaan. Medewerkers 
voelen dat ook. Ze stellen zich vragen: 
is mijn job gegarandeerd, kan ik op deze 
dienst blijven werken, zal ik moeten ver-
huizen van werkplek…? Vandaag zijn we 
niet voorbereid op die vragen. We kennen 
zelf de antwoorden niet. We communice-
ren daarover ook open en transparant. In 
ons netwerk hebben we een netwerkco-
ordinator in dienst genomen: een inte-
rimmanager met een contract voor twee 
jaar. Hij neemt een aantal projecten op die 
op netwerkniveau moeten worden geco-
ordineerd. Ook daarover communiceren 
we met onze mede werkers. Ze merken 
goed hoe hun werkomgeving aan het 
veranderen is. Die communicatie is vaak 
moeilijk, omdat we zelf met grote vragen 
zitten. Mensen denken ook snel in termen 
van fusies of overnames, terwijl daarvan 
geen sprake is. Ook daarover moet je dui-
delijk zijn. Onzekerheden wegnemen, de 
mensen niets op de mouw spelden en ze 
tegelijk mee krijgen in alle veranderingen: 
het is geen sinecure.”

Competenties van morgen
“Vandaag werken we met onze mede-
werkers ook al aan de competenties van 
morgen”, gaat Bart Pardon verder. “Ik 
werk zelf al 15 jaar in de ziekenhuissector 
en het is lang een vrij traditionele sector 
gebleven. Alles speelde zich af binnen 
de muren van het eigen ziekenhuis, we 
konden zelf wikken en beschikken en 
we gingen ervan uit dat dat altijd zo zou 
blijven. Vandaag is het denken over ge-

zondheidszorg helemaal veranderd. We 
leven en werken in een nieuwe realiteit.”

“Wendbaar werken is het nieuwe werken”, 
beaamt Filip Van Laecke. “Het netwerk-
verhaal biedt heel wat opportuniteiten 
voor ziekenhuizen. Laten we dat vooral 
niet vergeten. De nieuwe structuren cre-
eren nieuwe mogelijkheden. Maar om die 
te grijpen, moeten we ons aanpassen.”

“Daar zijn we volop mee bezig. Zorg is 
en blijft in de eerste plaats mensenwerk. 
Wij hebben onze medewerkers meer dan 
nodig. Geen andere sector biedt meer 
jobzekerheid dan de zorgsector. Maar wie 
de opportuniteiten wil grijpen, zal mee 
moeten veranderen. Finaal gaat het om 
betere zorg voor de patiënt. Dat is ook 
waar de medewerkers voor gaan. Het is 
de reden waarom ze voor de zorgsector 
hebben gekozen”, weet Bart Pardon.

“Zoals zorgambassadeur Lon Holtzer 
zegt: werken in de zorg is werken met je 
hoofd, je hart en je handen. Het hr-beleid 
staat voor de grote uitdaging om in de 
nieuwe context van netwerken de juiste 
accenten te leggen”, zegt Filip Van Laecke.

“Verandering is een constante gewor-
den. We hebben de fusies gehad, de ac-
creditering, de digitalisering, de nieuwe 
technologie en nu de netwerken. Vandaag 
komen heel wat veranderingen bovendien 
samen. Denk ook aan de ziekenhuisfinan-
ciering, het nomenclatuurdebat en de 
discussie over KB78. We vergen veel van 
onze medewerkers. Maar wij niet alleen. 
Kijk naar de bankensector of de muziek-
sector: ook die hebben de voorbije 20 jaar 
een gigantisch omwenteling doorgemaakt. 
Het is de samenleving die snel verandert. 
Het is onze plicht als ziekenhuisdirecties 
om onze medewerkers daarop zo goed 
mogelijk voor te bereiden. Elke veran-
dering ligt moeilijk. Maar als achteraf de 
vruchten kunnen worden geplukt, blijken 
de inspanningen de moeite waard te zijn 
geweest. De ziekenhuisdirecties geloven 
in het verhaal van de netwerken; het is 
onze taak om ook onze medewerkers mee 
te krijgen”, besluit Bart Pardon.
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