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EDITORIAAL

Duidelijk signaal

De vorming van ziekenhuisnetwerken 
schakelt een versnelling hoger. Met 
een gezamenlijke brief riepen federaal 
minister De Block en Vlaams minister  
Vandeurzen de Vlaamse ziekenhuizen 
op om tegen half februari hun plannen 
bekend te maken. Veel ziekenhuizen heb-
ben dan ook niet gewacht op de brief van 
beide ministers en werken in de praktijk 
al maanden of zelfs jaren samen in een 
netwerk. Het overgrote deel van de zieken-
huizen in Vlaanderen maakt ondertussen 
al effectief deel uit van een netwerk. In 
maart krijgen de netwerken feedback van 
de overheid op hun voornemens en zal de 
overheid samen met de ziekenhuizen die 
nog niets beslist hebben, de mogelijkhe-
den onderzoeken. Daarna kan de kaart 
definitief getekend worden.

Een volgende stap wordt het afstemmen 
van de ziekenhuiswerken op de eerste-
lijnszones. Ook die krijgen rond deze 
tijd vorm. De samenwerking die al jaren 
voorbereid wordt tussen ziekenhuizen 
onderling en tussen ziekenhuizen en de 
eerste lijn, krijgt hiermee een structurele 
verankering. De voordelen hiervan zijn 
legio, in de eerste plaats voor de patiënt. 
Met de verschuiving van de klemtoon van 
acute naar chronische zorg is samenwer-
king in netwerken de enige juiste keuze 
voor meer afstemming en continuïteit. 

Even belangrijk is dat de vorming van 
ziekenhuisnetwerken de continuïteit, 
de kwaliteit, de toegankelijkheid en de  
financiële houdbaarheid van ons gezond-

heidssysteem versterkt. Tenminste als 
hiervoor het juiste kader gecreëerd wordt: 
een kader dat de ziekenhuizen financieel 
en juridisch de nodige garanties geeft om 
een langetermijnbeleid uit te stippelen. 
Een beleid dat samenwerking op het 
terrein bevordert en beloont, en dat alle, 
bestaande obstakels voor samenwerking 
uit de weg ruimt. Een beleid, ten slotte, dat 
meer stuurt op kwaliteit en de uitwassen 
van de prestatiegeneeskunde aan banden 
legt. Zowel federaal als Vlaams is er nog 
werk aan de winkel.

Zonder financieel en juridisch kader tas-
ten de ziekenhuizen in het duister over 
hun toekomst. Zonder de juiste incentives 
veranker je geen duurzame, gewenste 
verandering. Het getalm hierover zet 
een domper op het enthousiasme voor 
verandering. Niemand wil zich blind aan 
avonturen wagen. Dat de ziekenhuizen 
ondanks het ontbreken van een duide-
lijk perspectief toch de stap zetten om 
zich in netwerken te engageren, toont 
de grote wil en de overtuiging bij zowat 
alle spelers dat verandering noodzake-
lijk is. De overheid mag de ziekenhuizen 
en de netwerken evenwel niet langer in 
het ongewisse laten. Dat zou niet alleen 
onverantwoord zijn, het zou ook een rem 
zetten op de verdere ontwikkeling van de 
netwerken. De ziekenhuizen verwachten 
van de overheden een duidelijk signaal.

De transitie die is ingezet zal overigens 
sowieso nog enkele jaren in beslag ne-
men. Het gaat om een hervorming zon-

der voorgaande. De vragen en de noden 
van de patiënten zijn bij die ontwikkeling 
richtinggevend. Daarnaast zullen de zie-
kenhuizen op een correcte en zorgvuldige 
manier de transitie voor het personeel 
en de artsen in goede banen leiden. De 
mede werkers hoeven zich in elk geval 
geen zorgen te maken over hun werk-
zekerheid. De zorgsector kan de komen-
de jaren elk talent gebruiken. Er is werk 
genoeg voor iedereen.

Margot Cloet
Gedelegeerd bestuurder
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Klaar voor de nieuwe privacywetgeving? 
Brussel, 29 maart 2018
Op 25 mei 2018 zal de ‘GDPR’ of ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ in 
werking treden. Zorgnet-Icuro organiseerde hierrond eind vorig jaar reeds een reeks 
studiedagen. Aangezien niet alle voorzieningen in de gelegenheid waren een van 
deze studiedagen bij te wonen en er een aanhoudende interesse is voor dit thema 
organiseert Zorgnet-Icuro een extra studiedag. Het programma is hetzelfde als de 
vorige keren. Deze keer kunnen wel alle sectoren deelnemen. Ook deze keer zal de 
door Zorgnet-Icuro ontwikkelde gedragscode worden toegelicht. Er wordt opnieuw 
een overzicht gegeven van de tools die werden ontwikkeld om voorzieningen te helpen 
bij de implementatie van de gedragscode en bij het zich in regel stellen met de GDPR.

Deze studiedag is enkel toegankelijk voor personeelsleden die werken bij voorzie-
ningen die zijn aangesloten bij Zorgnet-Icuro.

Vzw-wetgeving: what’s new?
Brussel, 26 april 2018
Het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen staat in de steigers en zal 
normaliter nog dit jaar door het parlement worden goedgekeurd. De vzw’s en stich-
tingen krijgen daarin een eigen plaats. Dat heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering 
van de vzw’s.

Zorgnet-Icuro organiseert hierover een intersectorale studievoormiddag. Niemand 
minder dan minister Koen Geens, die het initiatief nam voor deze hervorming, zal op 
deze studiedag persoonlijk de belangrijkste wijzigingen aan de vzw-wet duiden en 
in context plaatsen. Daarna zullen vier advocatenkantoren, die meewerkten aan de 
totstandkoming van de nieuwe wet, de belangrijkste topics toelichten in parallelle 
workshops.

Meer informatie over onze studiedagen en mogelijkheid tot online inschrijving op 
www.zorgneticuro.be, rubriek vorming › onze opleidingen

Netwerken over netwerken 
Alles wat u wilde weten over samenwerking tussen ziekenhuizen 
Brussel, 7 juni 2018
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NIEUWE EDITIE

What Matters 
to You?

6 juni 2018

WMTY-initiatief van de maand

‘What matters to you’ is geen eendagsvlieg, en wil het ook nooit zijn.  
We willen de grondhouding het hele jaar door uitdragen. 

Vera De Troyer, projectleider, licht toe: ‘Ook dit jaar krijgen alle 
WMTY-initiatieven een plaatsje op onze website. Als professional/
team kan je dit jaar echter ook meedingen voor het ‘WMTY-initi-
atief’ van de maand. Daarbij richten we ons vooral op acties die 
vorm kregen na expliciete input van patiënten, cliënten, en deel 
uitmaken van een breder beleid. De 6de van elke maand maken 
we een winnaar bekend! Jouw project wordt dan ‘in de kijker’ 
gezet op de homepagina van www.whatmatterstoyou.be. Uiteraard 
wordt dit ook een nieuwsitem in de Zorgnet-Icuro nieuwsbrief, 
krijgt het initiatief ruime bekendheid in onze sociale media, én in 
ons magazine Zorgwijzer. Het initiatief zal ook worden toegelicht 
op de Commissie Q&S van Zorgnet-Icuro. Bovendien mag je het 
gepersonaliseerd WMTY-logo gedurende een maand meenemen 
in je eigen communicatie. Daarna wordt de fakkel doorgegeven.’  

Participeerde je vorig jaar ook aan de What Matters 
to You-dag? Wist je toen je patiënten/bewoners te 
verrassen door oog én oor te hebben voor die kleine 
zaken die voor hen belangrijk zijn? En allicht is het je 
evenmin ontgaan dat een dergelijke houding niet enkel 
een impact heeft op de zorgvrager. Talloze zorgverle-
ners wisten ons te vertellen dat ‘er kunnen zijn’ voor de 
patiënt net datgene is waarom ze voor een zorgberoep 
hebben gekozen.

Talloze woonzorgcentra, voorzieningen uit de gees-
telijke gezondheidszorg, algemene ziekenhuizen en 
thuiszorg organisaties namen vorig jaar deel aan What 
Matters to You. De eerste deelname vanuit  Vlaanderen 
aan de internationale WMTY-dag was een heus succes. 
Uiteraard zijn er het hele jaar door acties, maar op  
6 juni willen we dat even expliciteren door samen met 
31 andere landen hieraan wat extra aandacht te geven.

In de Week van de Zorg trekken we de campagne voor 
de tweede Vlaamse What Matters to You-campagne 
op gang. We hebben een aantal nieuwigheden in petto 
voor deze editie. 

Je herinnert je vast nog de posters die vorig jaar werden 
uitgewerkt. Dit jaar voegen we er eentje aan toe. Die 
vertelt het verhaal van Yassin, een man met een chro-
nische aandoening, die nieuwe energie krijgt doordat 
zijn behandelend team samen met hem de uitdaging 
aangaat om de Mont Ventoux op te rijden. Verder rei-
ken we je ook een blanco template aan. Hiermee kan 
je zelf met foto’s en verhalen van eigen medewerkers 
de boodschap verspreiden in je organisatie.
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HOOFDECONOOM GEERT GIELENS VAN BELFIUS BANK

“Appeltje voor de dorst is goed, 
maar durf ook te investeren”

Geert Gielens: “Een vzw, een bvba of een coöperatieve: het zijn niet meer dan juridische 
vormen. Als econoom heb ik geen uitgesproken voorkeur voor de ene of de andere vorm. 
Elke vorm kan perfect werken, maar kan er ook evengoed een knoeiboel van maken.”

Precies tien jaar geleden brak wereld-
wijd de financieel-economische crisis uit.  
Nu lijkt er eindelijk licht aan het einde 
van de tunnel. De economische vooruit-
zichten ogen goed. Is dat ook werkelijk 
zo? Hoe optimistisch mogen we zijn?  
En vooral: wat betekent dat voor de 
ziekenhuizen en de woonzorgcentra?  
We gingen voor heldere antwoorden 
langs bij hoofdeconoom Geert Gielens 
van Belfius.

Na tien jaar crisis: hoe staat het vandaag 
met de economie?

Geert Gielens: De financieel-economische 
crisis heeft niet overal even hard toege-
slagen. De Verenigde Staten zijn sneller 
uit het dal geklommen dan Europa. In de 
VS zijn er nauwelijks of geen vangnetten.  
De crisis was er keihard maar kort. In 
Europa laten we geen extreme crisis toe, 
waardoor het allemaal wat trager gaat. 
Het voordeel is dat de gewone mensen 
meer gespaard blijven, het nadeel is dat 
de crisis langer aansleept. Wereldwijd was 
er sprake van een banken- en een vast-
goedcrisis, maar in Europa kwam daar 
een overheidscrisis bij. Daarmee hadden 
twee pijlers van onze economie het hard 
te verduren: de financiële instellingen die 
werken op vertrouwen en dat vertrouwen 
zagen wegsmelten; en de overheid die in 
een aantal landen failliet dreigde te gaan. 
Zo kom je in een vicieuze cirkel terecht 
van de overheid die banken moet redden, 
waardoor de overheid nog meer in de pro-
blemen komt, enzovoort. Spanje is gered 
door Europa. Griekenland, waar bovendien 
sprake was van wanbeheer door de over-
heid, ook. En Portugal, Italië… We zijn echt 
wel door een heel diepe crisis gegaan. Zo-
wat alle banken zijn gered moeten worden 
door hun overheid. De werkloosheid was 
hoog, het vertrouwen om te investeren 
was helemaal zoek. Om dat vertrouwen 

zorgwijzer   |   6
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te herstellen, is het besparingsbeleid wat 
minder strak geworden, zijn de rentes 
verlaagd en hebben landen structurele 
maatregelen genomen, waaronder meer 
flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Zo is stil-
aan het vertrouwen gegroeid. Vorig jaar 
boekte ons land een groei van gemiddeld 
1,7%, vooral dankzij de lagere werkloos-
heid. Ook Europa klimt nu uit het dal. En 
het mooie is dat die opwaartse beweging in 
de hele wereld plaatsvindt: in de VS, China, 
Japan, Brazilië… We spreken dan van een 
synchrone groei, die goed onderbouwd is.

Toch staan we voor grote uitdagingen. 
De digitalisering bijvoorbeeld. We zien 
meer en meer leegstaande winkels door 
de groei van online aankopen. Dat zijn ver-
schuivingen op de arbeidsmarkt. We zul-
len ons flexibel moeten blijven aanpassen. 
Dat is nooit gemakkelijk. De overheids-
schuld is in 2016 gedaald tot 105,7% van 
het BBP, maar de richtlijn van Maastricht 
is 60%. We staan daar nog ver van af. De 
evolutie dit jaar is goed. Stilaan profiteren 
we van het omgekeerde sneeuw baleffect: 
de rente op de staatsschuld wordt klei-
ner dan de nominale groei ervan. Dat is 
een meevaller, die het iets gemakkelij-
ker maakt. Toch blijven structurele her-
vormingen nodig. Het is cruciaal dat we 
mensen langer aan het werk krijgen, bij 
voorkeur in de privésector. Daarom moet 
de kostprijs van arbeid verder omlaag. 
Arbeid is heel duur vandaag. Een nieuwe 
taxshift is nodig. Daarnaast moeten we de 
kansen die er zijn ook grijpen. Denk aan 
de e-commerce, waar ons land de boot 
compleet gemist heeft. We kopen met zijn 
allen massaal online bij Nederlandse be-
drijven. Dat is slecht voor onze Belgische 
economie. Alles wat met digitalisering te 
maken heeft, kan dezelfde kant uitgaan. 
Hopelijk maken we in ons land niet nog 
eens dezelfde fout.

Ziekenhuizen onder druk
Laat ons eens naar de zorgvoorzieningen 
kijken. Hoe hebben die de crisis doorstaan?

Ziekenhuizen draaien op overheidsgeld. 
Ze hebben weinig eigen inkomsten: een 
beetje uit de cafetaria, de parking en dat 
is het. De overheid heeft budgettaire pro-
blemen en dat zal niet snel veranderen. 
In Nederland heeft men voor de korte 
pijn gekozen: twee tot drie jaar fel afzien 
en dan weer groeien. Wij kiezen om het 
geleidelijk aan te doen. Wat beter is? Dat 
is moeilijk te zeggen. Maar dat ook onze 
overheid verder moet besparen, is wel 
duidelijk. Vergeet niet dat Nederland elk 
jaar enkele miljarden inkomsten haalt uit 
gaswinning. Dat hebben wij niet.

Nu, het is gemakkelijk om opinies te ver-
kondigen, maar de uitvoering is bijzonder 
complex. Leven we boven onze stand? We 
hebben nochtans allemaal het gevoel dat 
we meer moeten investeren in onderwijs, 
dat we iets moeten doen aan de armoede, 
dat onze wegen er erbarmelijk bij liggen… 
Je kunt besparen, maar als de tunnels in 
de hoofdstad beginnen in te storten en het 
verkeer in het hele land stilstaat door de 
files, dan kan je niet zomaar toekijken. 
Onze infrastructuur heeft een enorme 
impact. Zowat 8% van ons BBP realiseren 
we dankzij de havens. Dat is gigantisch 
veel. Als de containers niet vlot uit de ha-
vens geraken, dan zullen andere havens 
daarvan profiteren, Rotterdam in de eerste 
plaats. We moeten dus iets doen aan de 
infrastructuur, we hebben geen andere 
keuze. Waar moeten we dan wel bespa-
ren? Het is echt niet eenvoudig.

Dat de ziekenhuizen hun uitgaven onder 
controle moeten houden en hun uitgaven-
patroon moeten bijsturen, is duidelijk. Het 
vormen van netwerken is een goede stap, 

vooral omdat de overheid de ruimte laat 
om die bottom-up te laten groeien. De mi-
nister wil met de vorming van netwerken 
de kwaliteit verhogen, tegelijk levert het 
ook rationalisering en efficiëntie op. Daar-
naast hebben we in de ziekenhuizen nog 
altijd een financiering op activiteiten, wat 
een perfide systeem mogelijk maakt: hoe 
meer activiteiten, hoe meer inkomsten, 
dus draaien de scanners op volle toeren. 
Ook hier wenst de overheid in te grijpen, 
bijvoorbeeld door dit jaar te starten met 
de forfaitarisering van de laagvariabele 
zorg. Die evolutie zal alleen toenemen. 
Ziekenhuizen zullen moeten evolueren 
naar een andere organisatie van de zorg. 
Als ik mijn been breek, moet ik dan naar 
een universitair ziekenhuis of kan ik beter 
naar een wachtpost of een kleine polikli-
niek? Ziekenhuizen zullen hun beddenhuis 
afbouwen en meer samenwerken met de 
eerstelijnszorg.

De digitalisering en de technologische 
ontwikkelingen bieden een waaier van 
nieuwe opportuniteiten, waaronder mo-
nitoring op afstand. De nieuwe techno-
logie zorgt voor kwaliteitsverhoging en 
mogelijks op termijn efficiëntiewinsten. 
Maar dat zal ook investeringen vergen. 
Als ik zie dat voor het elektronisch pa-
tiëntendossier (EPD) in 2016 slechts  
40 miljoen euro voorzien was in het Budget 
Financiële Middelen voor de ziekenhuizen, 
dan is dat véél te weinig. Een EPD is één 
ding, maar voor elke nieuwe toepassing of 
app die erbij komt, moet je weer extra on-
derhoud en beveiliging voorzien. Dat kost 
allemaal geld. Ziekenhuizen staan voor 
grote uitdagingen, ook op financieel vlak. 
Daarom zoeken ze alternatieven en nieuwe 
structuren, denken we bijvoorbeeld aan de 
opkomst van focused factories. Ook VIPA 
is weggevallen en vervangen door een 
forfait. De overheid kon niet anders, want 

Wie is Geert Gielens?
Geert Gielens is Chief economist en hoofd 
van het Research team van Belfius Bank. 
Hij is tevens visiting professor aan de 
Universiteit Antwerpen en de Vrije Uni-
versiteit Brussel. Hij was voordien gedu-
rende enkele jaren ook lesgever aan de  
KU Leuven. Geert is momenteel fellow van 
het Hogenheuvelcollege van de Faculteit 

Economie en Bedrijfswetenschappen van 
de KU Leuven. Hij behaalde een doctoraat 
aan de KU Leuven en is auteur van een 
aantal wetenschappelijke publicaties. Hij 
wordt vaak gevraagd als spreker in verband 
met de economische toestand van het land. 
Vóór zijn huidige positie werkte Geert een 
15-tal jaren in de financiële markten.
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de overheidsschuld moet omlaag en het 
oude VIPA-systeem met overheidsgarantie 
woog erg zwaar op de overheidsschuld.  
De forfaitarisering geeft meer ruimte aan 
de overheid, maar minder garantie aan 
de voorzieningen: zal er volgend jaar nog 
eenzelfde budget ontvangen worden?

Zal dat de leningen duurder maken?

Dat is moeilijk te voorspellen, maar ik 
verwacht in elk geval dat de krediet-
ratio’s belangrijker zullen worden bij de 
onderhandeling over een lening. Er zijn 
ook mogelijkheden via de Europese In-
vesteringsbank (EIB), maar ook die ziet 
streng toe op de ratio’s.

En hoe staat het daarmee, globaal gezien?

De solvabiliteit van het gemiddelde zieken-
huis is goed. Balansmatig is er meestal 
geen probleem. Ook de liquiditeit – het 
vermogen om op korte termijn de schul-
den terug te betalen – is bij de meeste 
ziekenhuizen goed, al zijn er enkele uit-
zonderingen die wel degelijk problemen 
hebben. Maar de meest kwetsbare ratio 
is het resultaat van het exploitatiejaar: 
dat is overal nipt. Dat betekent dat er een 
heel laag rendement is. Nog geen miljoen 
euro per ziekenhuis. Dat is een heel klei-
ne marge. Eén op drie ziekenhuizen gaat 
jaarlijks zelfs licht in het rood, zo blijkt uit 
onze MAHA-studies. De inkomsten zijn te 
laag, de uitgaven te hoog. In 2016 merkten 
we dat zelfs de toppresteerders onder de 
ziekenhuizen hun resultaat zagen dalen. 
Dat duidt erop dat het financieringssys-
teem as such onder druk staat.

Maar veel bewegingsruimte hebben de 
ziekenhuizen niet?

Inderdaad, de inkomsten liggen vast en hun 
grootste uitgave zijn de personeelskosten. 
Die personeelskost proberen ziekenhuizen 

onder controle te houden door weinig aan te 
werven en door de lonen niet te fel te laten 
stijgen. Efficiëntiewinsten door netwerken 
kunnen hier misschien soelaas brengen?

De personeelskosten wegen al zwaar en 
de echte war for talent moet er nog aan-
komen. Krapte op de arbeidsmarkt kan 
leiden tot nog hogere personeelskosten?

Het is nog complexer. Ook in het perso-
neelsbestand zien we de vergrijzing en 
aangezien we in ons land een systeem 
van anciënniteitsverloning kennen, doet 
dat ook de kostprijs stijgen. Als mensen 
langer moeten werken, wat noodzakelijk 
is, zal dat de totale loonkost nog doen toe-
nemen. Om de war for talent goed door te 
komen, zullen zorgvoorzieningen creatieve 
oplossingen moeten vinden. Een pool van 
personeel op netwerkniveau, bijvoorbeeld, 
zodat de ziekenhuizen onderling niet meer 
zo hard hoeven te concurreren. Dat vergt 
echter een voldoende integratie in het 
netwerk én de wettelijke ruimte om dat te 
doen. Een andere mogelijkheid zijn alweer 
de focused factories: door te kiezen voor 
niche-activiteiten kan je gespecialiseerde 
artsen en verpleegkundigen aantrekken 
met interessante voorwaarden. Ook dat 
zal echter een evenwichtsoefening blijven. 
Ideeën zijn er genoeg, maar veel hangt af 
van de uitvoering.

Nieuwe wegen voor ouderen-
zorg
Hoe staat het ondertussen met de oude-
renzorg?

De problemen zijn gelijkaardig, maar de 
diversiteit in de sector is groter. De oude-
renzorg wint sowieso aan belang, maar 
de maatschappelijke veranderingen zijn 
duidelijk. Mensen willen zo lang mogelijk 
thuis wonen. Het gemiddelde verblijf is on-
dertussen gezakt tot onder de twee jaar. 

Met nieuwe technologie wordt steeds meer 
mogelijk. We mogen dus geen overaanbod 
aan plaatsen in gewone woonzorgcentra 
creëren. Er is nu al een financieringspro-
bleem: de dagprijzen stijgen, maar de pen-
sioenen volgen dat tempo niet. Hoe gaan 
we hiermee om?

Ik zie ook in de ouderenzorg meer crea-
tiviteit ontstaan. Samenwerking met de 
vastgoedsector bijvoorbeeld, waarbij de 
zorgvoorziening alleen de exploitatie op 
zich neemt. Het is een maatschappelijk 
fenomeen: mensen willen diensten kunnen 
huren. Een kantoorgebouw hoeft geen lam-
pen meer te kopen vandaag, het kan licht 
huren bij Philips, dat alles op zich neemt. 
Zo kunnen voorzieningen ook het gebouw 
huren en alleen de uitbating op zich nemen. 
Uiteindelijk is dat ook wat artsen doen in 
een ziekenhuis: ze huren de infrastructuur. 
Woonzorgcentra zullen er misschien een 
nieuwe functie bij krijgen als de ziekenhui-
zen hun beddenhuis afstoten. Je hebt in 
veel situaties inderdaad geen dure artsen 
en verpleegkundigen om je heen nodig. Een 
gedeeld EPD kan die overgang van zieken-
huis naar woonzorgcentrum vergemakke-
lijken. Goede communicatie en afstemming 
zijn noodzakelijk hiervoor.

Sommige waarnemers zien ook nieuwe 
kansen voor de common?

Dat zie je inderdaad bij cohousing-projecten 
met wijken waar een mix van jong en oud 
wordt nagestreefd en waar je bijvoorbeeld 
een centrale wasplaats hebt. Maar of dat 
idee van de common een blijvend succes 
zal kennen? Daar geloof ik niet in. Een vzw, 
een bvba of een coöperatieve: het zijn niet 
meer dan juridische vormen. Als econoom 
heb ik geen uitgesproken voorkeur voor 
de ene of de andere vorm. Elke vorm kan 
perfect werken, maar kan er ook evengoed 
een knoeiboel van maken.” Daarom zijn 
controle en regelgeving door de overheid 

“Werk aan de kwaliteit van je zorg  
en communiceer hierover helder.  
Dat is de beste tip die ik kan geven.”
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zo belangrijk. De overheid moet transpa-
rantie opleggen en een kwaliteitslabel dat 
openbaar moet worden gemaakt. Dat zijn 
goede principes. Wanneer ontstaan mis-
bruiken? Als mensen denken dat ze niet in 
het oog gehouden worden. Transparantie 
is de oplossing. Ook in de privésector zet 
opgelegde transparantie de woonzorgcen-
tra onder druk, omdat ze anders het risico 
lopen cliënten te verliezen.

In de ouderenzorg wordt nog volop ge-
bouwd. Volgens Herwig Teugels van het 
Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg 
zullen in Brussel onvermijdelijk faillisse-
menten van woonzorgcentra volgen omdat 
het aanbod onvoldoende afgestemd is op 
de vraag.1 Ziet u dat ook in Vlaanderen 
gebeuren?

In Brussel in elk geval, in Vlaanderen al-
licht ook in sommige regio’s. We moeten 
anders bouwen. In mijn eigen dorp is een 
woonzorgcentrum dat vroeger van de zus-
ters was. De muren zijn er dik, de gangen 
donker en het ruikt naar oud. Zo wil je je 
laatste jaren toch niet doorbrengen? Men-
sen willen licht, huiselijkheid en integra-
tie in het maatschappelijke leven. Nieuwe, 
kleinschalige woonvormen doen het wel 
goed. Alleen moeten hierbij de overhead-
kosten onder controle gehouden worden.

Binnenkort maken de woonzorgcentra ook 
kennis met de persoonsvolgende financie-
ring (PVF). Hoe kunnen ze zich hierop het 
best voorbereiden?

Het ‘rugzakje’ is op zich een gezond prin-
cipe, een goede evolutie. De overheid 
wil minder de voorzieningen financieren 
en meer de mensen met hun specifieke 
behoeften. Daar kan je niet tegen zijn.  
De voorzieningen zullen zich moeten aan-
passen. Het is een stimulans voor meer 
kwaliteit en kostencontrole, maar het zorgt 
ook voor onzekerheid.

In de gehandicaptensector merken we dat 
de PVF ook de solidariteit onder druk zet.
Dat is zo. Geen enkel systeem is perfect. 
En nogmaals: de overheid heeft te wei-
nig geld en moet keuzes maken. Ze kiest 
ervoor om de zorg te financieren en niet 
langer de voorzieningen.

Hier en daar ontstaan ook experimenten 
met alternatieve munten en deeleconomie. 
Ziet u daar heil in?

Waarom het zo moeilijk maken? Ik zie 
daar het nut niet van. Je verdoezelt er 
alleen een probleem mee. Alternatieve 
munten hebben altijd bestaan. En vroeg 
of laat storten ze in. In het begin werkt 
dat vaak, omdat het beantwoordt aan een 
reële nood. Een alternatieve munt is een 
signaal dat er iets mangelt. Maar het is op 
zich geen fundamenteel antwoord, het is 
alleen maar uitstel.

Sommige zorgvoorzieningen hebben uit 
het verleden een aardig spaarpotje. Hoe 
kunnen zij die buffer vandaag het beste 
aanwenden?

Eerst en vooral: denk goed na voor je iets 
doet. Hou rekening met pech en tegen-
vallers. Een appeltje voor de dorst is geen 
overbodige luxe in onzekere tijden. Maar 
durf ook te investeren. Ontwikkel een trans-
parant systeem van kwaliteit en commu-
niceer daar ook over. Spreek, kom naar 
buiten, leg verantwoording af. Investeer 
in nieuwe technologie. In duurzame ener-
gie. De bakstenen op zich maken niet uit.  
Sluit je niet op in je eigen sector. Privé, vzw, 
OCMW… het maakt allemaal niet uit: het 
gaat om wat je doet. Werk aan de kwaliteit 
van je zorg en communiceer hier helder 
over. Dat is de beste tip die ik kan geven.

1 Zie interview met Herwig Teugels op p.26 
in dit nummer.
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De zorgsector is in volle evolutie en zorg-
organisaties hebben er daarom alle belang 
bij om het eigen ‘zorgconcept’ kritisch 
te evalueren en waar nodig bij te sturen. 
Zo kunnen ze zich voorbereiden op de 
zorg van morgen. Dat vergt flexibiliteit, 
adaptatievermogen en creativiteit. Staf-
medewerker Tom Braes van Zorgnet-Icuro 
ontwikkelde een model om hiermee aan 
de slag te gaan: het 3D²-model voor zorg-
opdrachten. In maart publiceert Zorgnet -
Icuro hierover een cahier.

“Geïntegreerde zorg is een hot item”, 
opent Tom Braes. “Iedereen praat erover 
en neemt het op in zijn visie, maar in de 
praktijk is het geen gemakkelijke opdracht 
om waar te maken. De overheid legt ook 
‘geïntegreerde zorg’ op, maar vertelt er 
niet bij wat ze daarmee precies bedoelt. 
Bovendien: hoe begin je daar als klas-
siek woonzorgcentrum aan? Hoe geef je 
dat vorm? Veel organisaties gaan met de 
beste bedoelingen aan de slag, maar zien 
projecten sneuvelen, onder meer door 
een gebrek aan interne reflectie vooraf.”

“Het wezen van geïntegreerde zorg is dat 
ze de patiënt of de cliënt centraal stelt. 
Dat is het uitgangspunt. Daarom stellen 
wij voor om in ‘zorgopdrachten’ te den-
ken. Een zorgopdracht is het antwoord 
op een vraag en een nood van een cliënt. 
Dat antwoord zal gekleurd zijn door de 
context, het aanbod, de setting, de sa-
menwerkingsverbanden enzovoort. Zorg-
opdrachten en geïntegreerde zorg zien we 
als één ontwikkeling. Bovendien is het 
nadenken in termen van zorgopdrachten 
ook een goede basis om samenwerking 
uit te bouwen.”

Reflectie intern en extern
“Cruciaal is een interne reflectie hierover 
in de organisatie. Voor ze scenario’s gaat 

3D²-model  
voor zorgopdrachten

Werken aan zorgopdrachten vergt een discipline- en 
sectoroverschrijdende attitude. Protectionistisch 
denken wordt dan ondergeschikt aan het zoeken naar 
wat precies nodig is om een collectieve zorgopdracht 
te kunnen realiseren.

uitwerken en samenwerkingsverbanden 
sluit, staat een organisatie best even stil 
bij haar visie en haar strategie. Niet elke 
organisatie kan alles op zich nemen. De 
ziekenhuizen zijn zich in netwerken aan 
het organiseren. Maar ook als woonzorg-
centrum is het soms beter om samen te 
werken dan om zelf alle mogelijke dien-
sten te ontwikkelen. Waarin is de organi-
satie goed en waarin minder goed? Welke 
hiaten zijn er in het aanbod in de regio? 

Welke marge is er voor eventuele experi-
menten? Elke voorziening moet die oefe-
ning voor zichzelf maken, met als leidraad 
de eigen missie en visie.”

“Vaak ontbreekt het woonzorgcentra 
eveneens aan kennis over hun omgeving 
en over cliëntenprofielen. Alles is in be-
weging, de maatschappelijke evoluties 
gaan snel. We mogen dus niet alleen naar 
binnen kijken, maar moeten de blik ook 
naar buiten richten. Is ons aanbod nog 
toekomstbestendig? Hebben we alle nodi-
ge competenties in huis? Zoniet, gaan we 
die dan zelf ontwikkelen of halen we die op 
een andere manier binnen? Ook hier kan 
het denken in termen van zorgopdrachten 
helderheid scheppen, bijvoorbeeld over 
mogelijk nieuwe doelgroepen of nieuwe 
partners.”

“Die zelfreflectie geeft een stevige fun-
dering om met partners dezelfde oefe-
ning te doen: waar staan we als partners 
sterk? Wat kunnen we samen realiseren?  

Let wel, telkens opnieuw vertrekkend 
vanuit de noden en de vragen van de 
cliën ten, vanuit de zorgopdrachten dus. 
Een complexe zorgopdracht kan je als 
organisatie in je eentje doorgaans niet 
invullen. Hiervoor heb je geïntegreerde 
zorg nodig.”

“Dit soort van allianties vergt een ande-
re, discipline- en sectoroverschrijdende 
attitude. Het vereist dat protectionistisch, 

louter opportunistisch denken in termen 
van ‘eigen winst’ en ‘het verbeteren van 
eigen positie’ ondergeschikt wordt aan 
het zoeken naar wat precies nodig is om 
een collectieve zorgopdracht te kunnen 
realiseren. Dat begint met werken naar 
een gedeelde, positieve visie en met het 
uitbouwen van een solide platform dat 
partners stimuleert om te leren, te dis-
cussiëren, informatie uit te wisselen en 
trajecten te verkennen alvorens eige-
naarschappen of winstdelingen te willen 
bespreken. Het uiteindelijke resultaat 
is gezamenlijke, geïntegreerde zorg als 
antwoord op concrete noden en vragen.”

GEÏNTEGREERDE ZORG
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Tom Braes: "Een zorgopdracht is het antwoord op een vraag en 
een nood van een cliënt. Dat antwoord zal gekleurd zijn door de 
context, het aanbod, de setting, de samenwerkingsverbanden…" 

Kubus speelt met  
alle perspectieven

“Om het denken en de dialoog over zorgopdrachten en 
geïntegreerde zorg op gang te brengen, hebben we een 
kubusmodel ontwikkeld. Hiermee kunnen ook complexe 
zorgopdrachten vormgegeven worden. Het doel van de 
kubus is om alle dimensies mee te nemen in het proces 
en om de dynamiek van het geheel te benadrukken. 
Afhankelijk van de zorgvraag en de context kan de ku-
bus – als een soort van Rubiks Kubus – gedraaid en 
geschoven worden tot er een klik is.”

“Telkens spelen diverse perspectieven: je hebt het per-
spectief van de cliënt, van de aandoening en van de 
professional. Bovendien is elke zorgvraag minder of 
meer complex en minder of meer chronisch van aard. 
Ook de identiteit van de cliënt is een belangrijke fac-
tor: kan hij of zij bepaalde zorg zelf opnemen of niet? 
De context en het milieu hebben hier eveneens een 
impact op: faciliterend of beperkend. Al die elementen 
samen bepalen de zorgopdracht. Het is een oefening die 
stapsgewijs uitgebouwd moet worden. Hierbij moeten 
we vertrekken vanuit de ‘Wat’-vraag en niet vanuit de 
‘Wie’- of ‘Waar’-vraag. Dus eerst: wat zijn de noden, pas 
daarna: welke oplossing is hier het meest aangewezen”, 
besluit Tom Braes.

Het model wordt helemaal uit de doeken gedaan in het 
cahier ‘Het 3D²-model van de zorgopdracht’, dat in de 
loop van maart 2018 verschijnt. De publicatie zal dan 
downloadbaar zijn op www.zorgneticuro.be
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MARGOT CLOET EN MARC GEBOERS OVER DE VORMING VAN ZIEKENHUISNETWERKEN

Ziekenhuisnetwerken willen  
afspraken consolideren

De potentiële netwerken zullen in de 
loop van maart feedback krijgen met 
een overzicht van de positionering van 
het vooropgestelde netwerk ten opzichte 
van de logische zorggebieden en de eer-
stelijnszones. Daarnaast zal de Vlaamse 
overheid zich buigen over de nog onbe-
sliste zones en ziekenhuizen, en met hen 
in gesprek gaan. De overheid verwacht 
tegen de zomer dan de inhoudelijk uit-
gewerkte intentieverklaringen, die ze in 
het najaar zal evalueren, in het licht van 
de zorgstrategische planning. Ook in de 
andere gemeenschappen wordt gewerkt 
aan een inventaris.

Er komt hopelijk eindelijk schot in de er-
kenning van de ziekenhuisnetwerken. De 
voorbije jaren hebben de meeste Vlaamse 
ziekenhuizen hier keihard aan gewerkt, 
ondanks het ontbreken van een helder ju-
ridisch en wettelijk kader. In de loop van de 
volgende maanden zou er meer duidelijk-
heid moeten komen. Hetzelfde geldt voor 
de eerstelijnszones die in ontwikkeling zijn 
en waarmee de ziekenhuisnetwerken af-
spraken moeten maken om voor elke regio 
een zorgstrategisch plan te ontwerpen. We 
spraken erover met gedelegeerd bestuur-
der Margot Cloet en directeur algemene 
ziekenhuizen Marc Geboers.

Hoe reageerden de ziekenhuizen op de 
plotse stroomversnelling in dit dossier?

Het blijft een wat vreemde situatie: de 
ziekenhuizen moeten een intentie tot sa-
menwerking binnen een netwerk voor-
leggen, maar de wettelijke en juridische 
contouren van die samenwerking liggen 
nog niet vast. Een aantal ziekenhuizen 

heeft het daar moeilijk mee. Maar de 
grote meerderheid van de ziekenhuizen 
heeft ondertussen al stappen gezet. In 
de meeste regio’s tekenen de netwerken 
zich duidelijk af. De enkele uitzonderingen 
van ziekenhuizen die zich nog niet aan een 
netwerk gebonden hebben – uit eigen keu-
ze of omdat ze qua ligging wat geïsoleerd 
zijn – maken zich nu wat zorgen en vra-
gen iets meer tijd. De meeste netwerken 
willen evenwel graag dat het nu vooruit 
gaat. Zij willen de gemaakte afspraken 
consolideren en verdere stappen zetten.

Ook Zorgnet-Icuro is blij dat er eindelijk 
schot in de zaak komt. De intentiever-
klaring is hopelijk een eerste stap naar 
de erkenning van de netwerken. Tegelijk 
dringen ook wij bij de overheid aan om nu 
snel de noodzakelijke juridische duidelijk-
heid te verschaffen. Zonder wettelijk kader 
hebben de netwerken weinig bewegings-
ruimte. Het is ook belangrijk om dan in 
een volgende fase de huidige financiering 
te bekijken en ook daar de barrières tot 
samenwerking uit de regelgeving te halen.

In maart krijgt elk potentieel netwerk feed-
back van de federale overheid, na overleg 
op een interministeriële conferentie eind 
februari. Verwacht u daar nog veel op-
merkingen?

Zorgnet-Icuro heeft de garantie gekregen 
dat we voor Vlaanderen mogen meepra-
ten. Wij staan achter de gegroeide net-
werken, zoals die de voorbije maanden 
bottom-up ontstaan zijn. Hier en daar 
kunnen gemaakte keuzes wat ongelukkig 
lijken. Maar dat is nu eenmaal het risico 
als je de dingen organisch laat ontstaan. 
Het grote voordeel is dat er een groot en-
thousiasme leeft binnen de netwerken. De 
ziekenhuizen geloven erin. Ze hebben zelf 
hun partners mogen kiezen. Vaak is die 
keuze gebaseerd op vertrouwensrelaties 
die al langer bestaan of op goede relaties 
tussen bestuurders, directies of groepen 
van artsen. Die stevige onderbouw is een 

Eind januari ontvingen de ziekenhuizen een gezamenlijke brief van federaal minister 
Maggie De Block en Vlaams minister Jo Vandeurzen. De brief nodigde de ziekenhuizen 
uit om tegen 15 februari hun intenties tot samenwerking in een netwerk bekend 
te maken. In de brief maakte de overheid ook duidelijk dat ze zal nagaan hoe de 
territoriale afbakening van de ziekenhuisnetwerken spoort met de eerstelijnszones. 
De ingediende intentieverklaringen werden overgemaakt aan de Interministeriële 
Conferentie van 26 februari 2018. 



13   |   maart 2018

groot pluspunt. Komt daarbij dat wie nu 
nog raakt aan de samenstelling van de 
gevormde netwerken, een beweging in 
gang dreigt te zetten die alle gemaakte 
afspraken weer op losse schroeven zet. 
Het is een moeilijke puzzel die gelegd is 
en als je één stukje uit de puzzel gaat ver-
anderen, wijzig je onvermijdelijk het hele 
plaatje. Ik denk niet dat iemand daarop zit 
te wachten. De kans is dus vrij groot dat de 
intentieverklaringen bekrachtigd worden. 
Uiteraard zal hier en daar wel wat com-
mentaar komen, wat ik ook wel begrijp. 
Het E17-netwerk – met een ziekenhuis in 
Gent, Deinze, Waregem, Kortrijk en Ize-
gem – roept bij sommige waarnemers 
vragen op, maar niemand kan ontkennen 
dat het een goed gestructureerd netwerk 
is dat ondertussen al meer dan twee jaar 
nauw samenwerkt. Je kunt die partners 
nu niet uit elkaar gaan spelen.

De ziekenhuisnetwerken moeten in een 
volgende fase ook afgestemd worden met 
de eerstelijnszones, die eveneens nog in 
ontwikkeling zijn. Hoe staat het daarmee?

Dat is inderdaad een bijkomende uitda-
ging. Ook over de vorming van de eerste-
lijnszones wordt op verschillende niveaus 
nog onderhandeld. De overheid streeft 
naar 55 eerstelijnszones en die zouden 
zo maximaal mogelijk moeten accorde-
ren met de ziekenhuisnetwerken. Het is 
nog even afwachten hoe die puzzelstukjes 
in elkaar zullen vallen. Maar uiteindelijk 
moeten de ziekenhuisnetwerken in overleg 
met de eerstelijnszones in hun gebied 
samen een zorgstrategisch plan maken.

Ziekenhuizen die toevallig op de grens van 
twee eerstelijnszones liggen, zouden wel-
eens in de verleiding kunnen komen om 
op die manier het werkingsgebied van hun 
netwerk uit te breiden of hun invloedssfeer 
groter te maken. Wij pleiten ervoor om 
hier voorzichtig mee om te gaan en de 
dingen niet nog complexer te maken dan 
ze nu al zijn.

In Gent en Antwerpen wordt de puzzel 
met de eerstelijnszones sowieso moei-
lijk, aangezien er in beide steden al twee 
ziekenhuisnetwerken actief zijn.

Dat klopt. In Antwerpen hebben de huis-
artsen zelfs al opgeroepen om toch naar 
één ziekenhuisnetwerk in de stad te stre-
ven. Er zijn dus nog enkele spanningsvel-
den, maar daar komen we – in overleg met 
de overheid – wel uit.

In veel netwerken wordt ondertussen al 
effectief samengewerkt?

Dat is zo. Van de kust tot in Limburg zijn 
sterke ziekenhuisnetwerken actief. In veel 
netwerken zijn er al behoorlijk verregaan-
de afspraken gemaakt.

Kan het verschil in snelheid tussen Vlaan-
deren, Brussel en Wallonië nog roet in het 
eten gooien?

In Brussel en Wallonië is er veel minder 
duidelijkheid dan in Vlaanderen, maar 
ook daar is er beweging. Het signaal 
vanuit de overheid is begrepen. Ook de 
interministeriële conferentie van eind 
februari heeft de ziekenhuizen tot spoed 
aangemaand. Maar nogmaals, het is nu 
ook aan de overheid om duidelijkheid 
te verschaffen en een wettelijk kader te 
voorzien.

Wanneer zou dat kader er komen?

De teksten liggen klaar om de nodige weg 
af te leggen. We hopen dat de ministers 
hun verantwoordelijkheid nemen en dat 
het wetsontwerp snel voorgelegd kan 
worden aan de Raad van State. De tijd van 
aankondigen is voorbij, de ziekenhuizen 
hebben hun werk gedaan. Bovendien ver-
wachten wij van de overheid nu ook snel 
een objectieve en correcte bepaling van 
de match tussen de ziekenhuisnetwer-
ken en de eerstelijnszones. Ook hierbij 
zal Zorgnet-Icuro een stem in het debat 
hebben. Wij kijken er vol verwachting 
naar uit.

De ziekenhuizen geloven erin. Ze hebben zelf hun partners mogen kiezen.  
Vaak is die keuze gebaseerd op vertrouwensrelaties die al langer bestaan of  
op goede relaties tussen bestuurders, directies of groepen van artsen.  
Die stevige onderbouw is een groot pluspunt.
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Volgend academiejaar vindt een hervor-
ming van de huisartsenopleiding plaats. 
Voortaan zal elke huisarts-in-opleiding 
(haio) ook zes maanden stage moeten  
lopen in een ziekenhuis. De eerste cohor-
te komt eraan in oktober 2019. Zo zullen 
permanent een 160-tal haio’s in de zie-
kenhuizen actief zijn. De voorbereiding 
hierop is volop bezig. We gingen erover 
praten met prof. Johan Buffels van het 
ICHO, het Interuniversitair Centrum voor 
Huisartsenopleiding.

“De masteropleiding Huisartsgeneeskun-
de krijgt binnenkort 36 maanden prak-
tijkstage: drie jaar in plaats van twee jaar”, 
opent prof. Buffels. “Tot nu deed amper 
3% van de haio’s een deel van zijn stage 
in een ziekenhuis. Voortaan zal élke haio 
één semester stage lopen in een zieken-
huis. Dat komt neer op zowat 160 plaatsen 
per jaar. Dat biedt mogelijkheden voor de 
ziekenhuizen. Vooral omdat de haio eerst 
een jaar ervaring in een huisartsenpraktijk 
moet doen vóór hij in het ziekenhuis komt. 
Hij heeft dus al een zekere ervaring én is 
vertrouwd met de methodes en de richt-
lijnen van de eerste lijn. Dat heeft alleen 
maar voordelen. We weten dat tussen 
huisartsen en specialisten in het zieken-
huis vaak wat wrevel bestaat. Een specia-
list kan niet altijd goed inschatten waarom 
een huisarts wacht met verwijzen, terwijl 
een huisarts soms niet snapt waarom een 
specialist zoveel onderzoeken laat doen. 
De haio zal die link beter kunnen leggen. 
Bovendien zullen toekomstige huisartsen 
én artsen-specialisten al tijdens hun op-
leiding contact met elkaar hebben. Dat 
was tot vandaag niet het geval. Dat is een 
zinvolle ontwikkeling, waarin beide par-
tijen kunnen winnen. Het enthousiasme 
bij de specialisten is groot, zo blijkt uit de 
vele interviews die we gedaan hebben.”

Didactisch concept
“De denkkaders van de eerste en de 
tweede lijn verschillen duidelijk. Ze 

HUISARTSENOPLEIDING BRENGT HUISARTSEN EN ARTSEN-SPECIALISTEN DICHTER BIJ ELKAAR

Alle huisartsen-in-opleiding  
doen voortaan ook ervaring op  

in ziekenhuizen

Prof. Johan Buffels: “We starten najaar 2018 met de nieuwe masteropleiding,  
wat betekent dat de eerste haio’s in het ziekenhuis in oktober 2019 aan de slag gaan.”
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“Een haio kan zelfstandig en autonoom werken;  
het is niet zomaar ‘een stagiair’.”

hebben een andere functie en een an-
dere populatie. Artsen realiseren zich 
dat niet altijd. In huisartsgeneeskunde 
kan je niet elke patiënt met een hoest 
een radiologisch onderzoek laten on-
dergaan. Huisartsen leren werken met 
verantwoorde onzekerheden. Zij hante-
ren vaak werkhypothesen in plaats van 
diagnosen. Die strategie past niet in een 
ziekenhuismilieu: hier is de techniciteit 
voorhanden. Patiënten worden naar de 
specialist verwezen voor meer diagnos-
tische zekerheid. Beide methoden zijn 
perfect complementair. Het lijkt bijzonder 
boeiend om toekomstige huisartsen te 
laten ervaren hoe het er in een ziekenhuis 
aan toegaat, en hen de mogelijkheid te 
geven om hun klinische diagnostiek te 
laten aanscherpen.”

“Het didactisch concept achter de nieuwe 
stages is goed onderbouwd. Het eerste 
jaar stage vindt plaats in een huisartsen-
praktijk, het tweede jaar voor de helft in 
een ziekenhuis en het derde opnieuw bij 
een huisarts. Dat betekent ook dat een 
haio zijn stage niet langer tot één huis-
artsenpraktijk kan beperken. Doorheen 
de stages zit een groeicurve, waarbij de 
haio meer en meer eigen leerdoelen moet 
stellen. Ziekenhuisstages kunnen hierin 
een belangrijke rol spelen. Heeft een haio 
na zijn eerste jaar stage het gevoel dat hij 
bepaalde vaardigheden nog beter moet 
ontwikkelen, dan kan hij daar vanaf zijn 
tweede stagejaar aan werken, ook in het 
ziekenhuis. Een haio kan trouwens zelf-
standig en autonoom werken; het is niet 
zomaar ‘een stagiair’. Een haio is perfect 
geplaatst om een anamnese af te nemen, 
een volledig klinisch onderzoek te doen, 
medische beslissingen te nemen, polypa-
thologie op te volgen, deel te nemen aan 
het multidisciplinair overleg, het EMD te 
actualiseren, patiënten op te volgen, de 
organisatie van de post-hospitalisatie-
zorg te bevorderen enzovoort. Dit alles 
natuurlijk onder supervisie.”

Een sterkere band
“Stageplaatsen zijn mogelijk in heel wat 
ziekenhuisdiensten, soms voor drie, soms 
voor zes maanden. Dat is vastgelegd door 
de Hoge Raad van Huisartsen en Specia-
listen. Die afspraken zullen na verloop van 
tijd geëvalueerd en eventueel bijgestuurd 
worden. Het moet functioneel zijn voor de 
diensten. Het is niet evident om in een 
periode van drie maanden iemand in te 
werken. Bij een stage van zes maanden 
zijn de mogelijkheden iets groter en daar 
stimuleren we rotatie. Wie zes maanden 
als haio werkt op een dienst inwendige 
ziekten, kan bijvoorbeeld twee maanden 
gastro-enterologie doen, daarna cardio-
logie en pneumologie. In overleg met de 
dienst uiteraard.”

“Geen enkel ziekenhuis is verplicht om 
haio’s te begeleiden. Met het ICHO probe-
ren we het aanbod in de diverse regio’s in 
kaart te brengen. Elke haio zal zijn voor-
keur voor een regio kunnen uitspreken, 
liefst in dezelfde regio waar hij ook zijn 
stage in een huisartsenpraktijk doet. We 
weten dat veel haio’s zich uiteindelijk als 
huisarts vestigen in diezelfde streek. Het 
is een pluspunt als ze daar het ziekenhuis 
en de artsen die er werken al kennen. Dat 
leidt tot een betere samenwerking. Daar 
willen we gericht op inspelen. Ook de zie-
kenhuizen hebben hier baat bij. Met de 
vergrijzing en de toename van de chro-
nische zorg is een goede samenwerking 
tussen eerste en tweede lijn noodzake-
lijk. Ziekenhuizen die meewerken aan de 
huisartsenopleiding zullen als vanzelf een 
goede band ontwikkelen met de huisart-
sen in hun regio.”

Rol van de zipo
“Om de haio te begeleiden in het zieken-
huis, moet een ziekenhuispraktijkopleider 
aangesteld worden. De opdracht van een 
‘zipo’ is om de haio kansen te bieden om 
zich nuttig te maken en om bij te leren. 

Coaching en feedback zijn nodig en dat 
vergt gereserveerde tijd. In de planning 
zijn enkele gesprekken voorzien: bij het 
onthaal om in dialoog te overleggen wat 
de wederzijdse verwachtingen en moge-
lijkheden zijn; ergens halverwege om de 
evolutie te bespreken en waar nodig bij te 
sturen; en op het einde om de evaluatie op 
te maken en de haio een score te geven. 
De taak van een zipo is belangrijk. Daarom 
bieden wij vanuit het ICHO ondersteuning, 
onder andere met vorming. Daarnaast kan 
er beroep gedaan worden op een huisarts-
stage coördinator: een ervaren huisarts 
die enkele haio’s begeleidt en ook contact 
onderhoudt met het ziekenhuis. We weten 
uit ervaring dat stagebegeleiders in zieken-
huizen die ondersteuning op prijs stellen.”

“Het begeleiden van een haio in een zie-
kenhuis vergt een aparte deskundigheid. 
Een goede arts is niet noodzakelijk een 
goede opleider. De wetgever voorziet twee 
halve dagen specifieke vorming per jaar 
voor stagemeesters huisartsgeneeskunde. 
Artsen die train the trainer-sessies vol-
gen voor begeleiding van specialisten in 
opleiding voldoen reeds aan die vereiste.”

“De ziekenhuizen hebben nog even om zich 
voor te bereiden”, besluit prof. Buffels. 
“We starten in het najaar van 2018 met 
de nieuwe masteropleiding, wat betekent 
dat de eerste haio’s in het ziekenhuis in 
oktober 2019 aan de slag gaan. Diensten 
die willen meewerken, kunnen zich best nu 
al aanmelden.1 We willen namelijk dat de 
haio’s een stageplan voor drie jaar indie-
nen, met inbegrip van de ziekenhuisstage. 
Veel diensten hebben zich al ingeschreven. 
We zijn volop bezig met de communicatie 
hierrond. Wat mij aangenaam verrast, is de 
grote bereidheid om hierin mee te stappen. 
Artsen-specialisten vinden het boeiend 
en zien de opportuniteiten. Aan de zie-
kenhuizen vragen we om de verschillende 
medische diensten goed te informeren, 
zodat ze geen kansen laten liggen.”

1 Stuur hiervoor een e-mail naar het ICHO op 
po@icho.be. U krijgt dan alle informatie toe-
gestuurd. Meer informatie op www.icho.be.
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Het UZA ontving als eerste ziekenhuis in 
Europa de Magnet-erkenning, wereldwijd 
de hoogste voor verpleegkundige zorg. 
Om een erkenning te behalen, moet een 
ziekenhuis inzetten op een aantoonbare 
en continue verbetering van patient out-
comes, kennis en innovatie en uitmunten-
de professionele praktijk. Magnet- erkend 
zijn betekent ook dat het ziekenhuis in 
staat is om verpleegkundigen aan te 
trekken en te behouden. Magnet Program  
Director Danny Van heusden vertelt hoe 
het ziekenhuis dat aanpakt.

Wereldwijd hebben 472 ziekenhuizen een 
Magnet-erkenning, waarvan de meeste 
zich in de Verenigde Staten bevinden;  
8 ziekenhuizen in de top 10 van de bes-
te ziekenhuizen in de USA (U.S. News &  
World Report –America’s Best Hospitals) 
zijn Magnet ziekenhuizen. In Europa is het 

UZA BEHAALT HOOGSTE INTERNATIONALE ERKENNING VOOR VERPLEEGKUNDIGE ZORG

Verpleegkundigen aantrekken  
én behouden met Magnet

UZA het eerste en enige ziekenhuis dat die 
eer kreeg. “Maar het is niet de bedoeling 
dat we het enige Europese ziekenhuis blij-
ven”, zegt Magnet Program Director Danny 
Van heusden. “We werken samen met zie-
kenhuizen in Finland, Spanje, Duitsland, 
Italië en Groot-Brittanië. Ook in Nederland 
is er veel interesse. In België nemen we het 
OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove mee op 
sleeptouw in hun Magnet-traject.”

De fundering werd in 2007 gelegd door di-
recteur patiëntenzorg Paul Van Aken, prof. 
dr. Peter Van Bogaert (Universiteit Antwer-
pen) en Johnny Van der Straeten (CEO), die 
een studiereis naar de VS maakten rond 
het thema Magnet. “De toepassing van het 
Amerikaanse Magnet naar een Europese of 
Belgische context leek toen enorm moeilijk, 
maar ze besloten na verloop van tijd toch 
deel te nemen. Rond 2012 kwam ik erbij en 

zijn we echt gestart nadat we veel hadden 
bijgeleerd op een conferentie.”

Met Magnet wordt er gekeken naar wat 
verpleegkundigen aantrekt, maar ook naar 
wat hen in het ziekenhuis houdt. “We heb-
ben alles tijdens het traject van bottom-up 
laten komen en hebben nooit top-down 
gewerkt. Op basis daarvan bekeken we wat 
in aanmerking kwam voor de Magnet-docu-
mentatie, niet andersom. De implementatie 
van UZA-lean (het Productive Ward pro-
gramma) bijvoorbeeld, een van de hoek-
stenen, zorgde voor een grote betrokken-
heid van de verpleegkundigen. Het traject 
wordt ook ondersteund door verschillende 
onderzoeksprojecten om het proces naar 
kwaliteitsverbetering te begrijpen en aan 
te tonen. Dat gebeurt in samenwerking met 
de vakgroep verpleegkunde en vroedkunde 
van de Universiteit Antwerpen.

Wat is de Magnet- 
erkenning?

De Magnet-erkenning voor verpleegkundi-
ge zorg in ziekenhuizen ontstond in 1990 in 
de Verenigde Staten. Het motief: verpleeg-
kundig talent aantrekken en behouden, 
want ook over de oceaan heerste een groot 
tekort aan verpleegkundigen. Het opzet 
was om op een wetenschappelijke ma-
nier te achterhalen hoe zorginstellingen 
een werkomgeving kunnen uitbouwen die 
bijdraagt tot de grotere waardering van 
het verpleegkundig beroep. Intussen is 
de Magnet-erkenning uitgegroeid tot een 
internationaal gerenommeerd keurmerk 
voor excellente verpleegkundige zorg. 

© Thomas Legrève (UZA)
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Outcomes
Magnet is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
JCI (Joint Commission Interna tional), geen 
normenkader met meetbare elementen. 
“Het is heel erg outcome-gericht, een 
soort roadmap voor excellentie in zorg. 
Het is een kwestie van continu bijstu-
ren en veranderen. Dat stopt niet als de 
erkenning behaald is. Die cultuur van 
voortdurend willen verbeteren en leren 
was er eigenlijk al in het UZA.” De docu-
mentatie voor Magnet, onder de vorm van 
een gestructureerd zelfevaluatierapport, 
is enorm uitgebreid, met dataverzame-
ling als essentieel onderdeel. Het gaat 
dan grotendeels over outcomes. Naast 
patiëntentevredenheid en werknemers-
tevredenheid zijn er ook nurse sensitive 
outcomes. Daarvoor worden over acht 
kwartalen data verzameld, waarvan er 
vijf beter moeten scoren dan het gemid-
delde van de databank. Dat betekent dat 
het UZA met zowat 2.000 ziekenhuizen 
wereldwijd wordt vergeleken. “De out-
comes zijn heel patiëntgericht. Wij zijn 
dat wel gewend, maar heel vaak gaat het 
over proces indicatoren. Voor Magnet moet 
de outcome voor patiënten duidelijk zijn.”

Het professional practice model is een 
ander belangrijk gegeven, het werkt als 
een soort DNA voor verpleegkundigen. 
“Daar hebben we samen met de verpleeg-
kundigen over nagedacht en samen met 
hen verschillende waarden en leidende 
principes gecreëerd. Privacy bijvoorbeeld 
is belangrijk voor de werknemer, maar 
ook naar de patiënt toe. Op ons intranet 
hebben we van elke waarde een filmpje 
gemaakt, zodat iedereen ziet wat ze juist 
inhouden.”

Ook shared governance is aanwezig in het 
UZA. Nursing councils stippelen mee het 
beleid uit. “Er is een grote betrokkenheid 
van verpleegkundigen bij het manage-
ment. En omgekeerd heeft ook het ma-
nagement een grote betrokkenheid en 
gaat regelmatig langs op de afdelingen. 
Hier is de autonomie van de verpleegkun-
digen ook heel hoog. De verpleegkundige 

is een collega van de arts; ze nemen sa-
men beslissingen.

Hoe deelnemen?
Het proces om een Magnet-erkenning te 
behalen is enorm intensief. “In oktober 
2016 dienden we een dossier in, met een 
soort zelfevaluatierapport dat een goed 
beeld biedt van hoe het ziekenhuis in el-
kaar zit. Daarna kwam er vraag naar nog 
meer documentatie, onder meer door de 
moeilijke vertaling van sommige begrip-
pen. Nadat het dossier was bestudeerd en 
goedgekeurd, kwamen er vorige zomer 
drie auditoren van het ANCC (American 
Nurses Credentialing Center) langs om 
na te gaan of de cultuur in de praktijk 
inderdaad is zoals wij die beschreven.  
Ze gingen daarin heel rigoureus te werk. 
Zo vroegen ze bijvoorbeeld alle uurroos-
ters van alle verpleegkundigen op. Daaruit 
selecteerden ze ongeveer 120 personen 
die hun verhaal doen in focusgroepen. Zo 
polsten ze wat er bij hen leeft. Daarnaast 
bevroegen ze groepen die samenwerken 
rond specifieke praktijken. De artsen wer-
den bevraagd over de interdisciplinaire 
samenwerking. Ook buiten het ziekenhuis 
werden organisaties zoals patiëntenver-
enigingen en universiteiten bevraagd over 
hun samenwerking met ons. Belangrijk 
element is wel dat tijdens het bezoek van 
de appraisers er bijna geen contacten 
waren met het managementniveau; zij 
willen DE verpleegkundige zien; “window 
dressing” is onmogelijk.”

Het al dan niet behalen van de erkenning 
ligt dus in handen van de verpleegkun-
digen zelf. “Je hebt geen vat meer op de 
organisatie, van dan af ligt het volledig in 
handen van je team. En dat leidt tot mooie 
resultaten: een betere samenwerking tus-
sen artsen en verpleegkundigen, betere 
communicatie tussen verpleegkundigen 
en management, en de intention to leave is 
gedaald. Ook de mening van de patiënten 
doet ertoe, want zij moesten op de hoogte 
worden gebracht van onze deelname en 
konden rechtstreeks feedback geven aan 
het ANCC.” 

In oktober kreeg het UZA de verlossende 
telefoon uit Amerika. De erkenning is vier 
jaar geldig, maar het proces loopt door. 
“Elk jaar nemen we contact op over de 
stand van zaken wat de indicatoren be-
treft. Na twee jaar is er een tussentijdse 
evaluatie en na vier jaar begint het traject 
volledig opnieuw. Het stopt eigenlijk nooit, 
want er is telkens een andere focus. Nu 
wordt dat bijvoorbeeld ambulante zorg. 
Zo stuurt Magnet ook de verpleegkundige 
organisatie. Eigenlijk biedt het een soort 
roadmap van wat je moet doen voor goede 
verpleegkundige zorg. De focus ligt daar-
bij natuurlijk op de patiënt. Het is zoals 
op een vliegtuig: als de zuurstofmaskers 
vallen, zet je eerst dat van jezelf op en pas 
dan dat van je medepassagier. Verpleeg-
kundigen moeten zich goed voelen, pas 
dan kunnen ze ook goede zorg leveren.”
In maart verschijnt het boek “The Orga-
nizational Context of Nursing Practice” 
van Peter Van Bogaert en Sean Clarke, 
uitgegeven bij Springer. Meer informatie 
vind je op www.springer.com. 

14 MAGNEET-
KRACHTEN

1.  Kwaliteit van verpleegkundig leider-
schap

2. Organisatiestructuur
3. Managementstijl
4. Persoonlijk beleid en programma’s
5. Professionele zorgmodellen
6. Kwaliteit van zorg
7. Kwaliteitsverbetering
8. Consultatie en bronnen
9. Autonomie
10. De samenleving en de zorginstelling
11. Verpleegkundigen als opleiders
12. Het imago van verpleging
13. Interdisciplinaire relaties
14. Professionele ontwikkeling

Op 25 mei organiseert het UZA een Inter-
national Meeting on Nursing Exellence over 
Magnet. Alle info vind je op www.uza.be/ 
activiteit/international-meeting-magnet.
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De Vlaamse regering keurde onlangs 
het besluit goed over de uitvoering van 
het decreet op de werk- en zorgtra-
jecten. Dat besluit regelt enerzijds de 
activeringstrajecten en anderzijds een 
aanbod van arbeidsmatige activiteiten 
voor personen met een MMPPS-pro-
blematiek. In dat nieuwe kader kunnen 
vooral de voorzieningen in de geestelijke 
gezondheidszorg een belangrijke rol spe-
len, maar ook andere zorgorganisaties.  
Lut Gailly is expert voor werkzoekenden 
met een grote afstand tot de arbeids-
markt bij de VDAB en dus uitstekend 
geplaatst voor tekst en uitleg.

Waar situeren we deze uitvoeringsbe-
sluiten?

Lut Gailly: VDAB-bemiddelaars krijgen 
geregeld werkzoekenden over de vloer 
die niet kunnen werken door gezond-
heidsproblemen. In de praktijk gaat het 
vaak om een complexe combinatie van 
medische, mentale, psychische en/of 
sociale problemen (MMPPS), waarvoor 
VDAB geen ondersteuning kan bieden. 
De VDAB-bemiddelaar zag vroeger geen 
andere oplossing dan het traject naar 
werk on hold te zetten tot de problemen 
waren opgelost. Die aanpak had vaak tot 
gevolg dat de werkzoekende langdurig 
werkloos werd en nog meer in een ne-
gatieve spiraal terechtkwam. Daarom 
maakte de Vlaamse Regering in 2006 
middelen vrij voor arbeidszorgplaatsen 
in de sociale economie. VDAB kreeg de 
opdracht om een begeleidingstraject uit 
te werken, wat leidde tot het project ‘ac-
tiveringsbegeleiding’. In dat project wordt 
de werkzoekende begeleid door een team 
van een gespecialiseerde bemiddelaar 
naar werk, een zorgcoach en een em-
powermentcoach. De daaropvolgende 
werkgelegenheidsakkoorden maakten 
het mogelijk om de samenwerking tus-
sen de beleidsdomeinen Werk, Sociale 
Economie en Zorg verder uit te bouwen.  
De resultaten van die aanpak bevestig-

UITVOERINGSBESLUITEN WERK- EN ZORGTRAJECTEN

Structurele samenwerking werk  
en zorg op de sporen

den dat werkzoekenden met multipele 
problemen niet gebaat zijn bij een gefa-
seerde aanpak ‘eerst genezen en dan pas 
werken’, maar dat ze nood hebben aan 
een geïntegreerde samenwerking tussen 
bemiddelaars naar werk én zorgactoren.

Die positieve ervaringen liggen aan de 
basis van het decreet werk- en zorgtra-
jecten, dat in 2014 werd goedgekeurd. 
Het uitvoeringsbesluit is op 2 februari jl. 
definitief door de Vlaamse Regering goed-
gekeurd. Midden 2018 zal een structurele 
samenwerking tussen organisaties uit de 
sectoren Werk en Zorg dus een feit zijn.

Wat zijn de grote nieuwigheden in ver-
gelijking met vroeger?

Tot op vandaag bekeek het werkveld de 
activeringsbegeleidingen nog te veel als 
‘een projectje van de VDAB’. Door dit de-
creet engageren de ministers van Werk, 
Sociale Economie en Welzijn, Volksge-
zondheid & Gezin zich om er samen voor 
te zorgen dat die groep kwetsbare burgers 
maximaal kan participeren in de samen-
leving, indien mogelijk via betaald werk, 
zoniet via andere vormen van participatie. 
De samenwerking in het kader van de 
activeringstrajecten gaat van een pro-
jectmatig karakter over naar structurele 
samenwerking. Nieuw is de rol van de 
casemanager zorg in het activeringstra-
ject. In de huidige activeringstrajecten 
maakt de gespecialiseerde bemiddelaar 
van GTB samen met de deelnemer een 
trajectplan op, maar zorgactoren gaven 
aan dat het verkennen van zorgnoden en 
het bepalen van doelen en acties op het 
vlak van zorg beter kan gebeuren door 
iemand met zorgexpertise. Die taak wordt 
daarom in de toekomst uitgevoerd door 
de casemanager zorg. De deelnemer zal 
tijdens een activeringstraject dus onder-
steund worden door de gespecialiseerde 
bemiddelaar van GTB als casemanager 
werk én een casemanager zorg uit een 
zorgvoorziening.

Nieuw is voorts het begeleidingsaan-
bod voor werkzoekenden van wie VDAB 
inschat dat ze op korte en middellange 
termijn niet meer betaald aan de slag 
kunnen gaan; het betreft hier de zoge-
naamde ‘niet-toeleidbaren’. Die mensen 
zullen binnenkort door een dienst breed 
georiënteerd worden naar gepaste zorg of 
arbeidsmatige activiteiten. Zowel nieuwe 
als bestaande samenwerkingsverbanden 
‘breed onthaal’ konden tot 1 maart 2018 
intekenen op een projectoproep.

Vanaf 1 juli 2018 krijgen mensen met 
een MMPPS-problematiek ook de kans 
om te participeren in de samenleving via 
arbeidsmatige activiteiten, nl. onbezol-
digde bezigheid op werkvloeren, indien 
ze hiervoor toestemming krijgen van hun 
uitkeringsinstantie. Arbeidsmatige activi-
teiten gebeuren op een werkpost en wor-
den begeleid door een erkende actor, die 
hiervoor een subsidie ontvangt van Depar-
tement WVG. Hier gaat het om vrijwillige, 
onbezoldigde bezigheid voor personen die 
door een MMPPS-problematiek niet, nog 
niet of niet meer terechtkunnen in het 
reguliere of beschutte tewerkstellings-
circuit. Het betreft een aanbod van acti-
viteiten onder begeleiding, in combinatie 
met zorg, onder meer voor het bieden 
van een zinvolle bezigheid, het aanreiken 
van structuur en sociale contacten en de 
mogelijkheid tot zelfontplooiing.

Het grote verschil tussen de doelgroep 
van de activeringstrajecten en de arbeids-
matige activiteiten is dat de deelnemer 
aan een activeringstraject nog moge-
lijkheden heeft om, met de maatgerich-
te aanpak in het activeringstraject, na 
maximum 18 maanden door te groeien 
naar betaalde tewerkstelling. Bij arbeids-
matige activiteiten schatten we in dat die 
doorstroom naar betaalde tewerkstelling 
op middellange termijn niet mogelijk is, 
zodat dit ook geen doelstelling mag zijn 
in de begeleiding.
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Welke rol kunnen  
zorgvoorzieningen  

in dit verhaal spelen?
Zorgvoorzieningen kunnen:

In het kader van de activeringstrajecten: 
• Actief zijn en vergoed worden als casemanager zorg. Voor-

zieningen kunnen die rol opnemen voor eigen patiënten en 
voor deelnemers die worden toegeleid door VDAB. Om die 
rol te kunnen opnemen, moeten ze een mandaataanvraag 
indienen bij het Departement WVG. Om de kwaliteit van de 
dienstverlening te garanderen, zullen voorzieningen moeten 
aantonen dat zij professioneel deskundig zijn, dat zij kennis 
hebben van het aanbod van welzijns- en zorgvoorzieningen 
en gecertificeerde kennis hebben van ICF.

• Afspraken maken met de penhouder van het gemandateerd 
netwerk van dienstverleners en als dienstverlener zorg 
vergoed worden voor het uitvoeren van bepaalde acties uit 
het trajectplan van de deelnemer aan een activeringstraject.

• Een combinatie doen van de rol van casemanager zorg en 
het aanbieden van begeleidende acties als dienstverlener 
zorg in het activeringstraject.

In het kader van de arbeidsmatige activiteiten: 
• Actief zijn en vergoed worden als begeleider arbeidsmatige 

activiteiten. Deze arbeidsmatige activiteiten kunnen doorgaan 
op de eigen werkvloer of bij een andere werkgever.

Alle zorgvoorzieningen kunnen tevens:
• Hun werkvloer openstellen als werkpost voor personen 

die onbezoldigd actief zijn in arbeidsmatige activiteiten. 
De werkpost wordt niet vergoed, maar heeft het voordeel 
dat enkele beperkte taken worden opgenomen door de 
deelnemer arbeidsmatige activiteiten. 

• Voorzieningen die geen enkele rol zelf willen opnemen in dit 
kader, kunnen cliënten toeleiden naar een activeringstraject 
(via VDAB) of naar arbeidsmatige activiteiten. Zo kunnen zij 
tegemoetkomen aan vragen van cliënten die hulp wensen 
bij tewerkstelling of participatie. 

Meer informatie op:

www.vdab.be/werk-en-zorg 
www.departementwvg.be

Lut Gailly: "Werkzoekenden met multipele problemen 
zijn niet gebaat bij een gefaseerde aanpak 'eerst gene-
zen en dan pas werken'."
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Over hoeveel mensen spreken we hier?

Op dit moment kent VDAB 2.873 werk-
zoekenden die wachten op of actief zijn in 
een activeringstraject. In die groep zitten 
2.061 personen met een werkloosheidsuit-
kering, 332 personen met een ZIV-uit-
kering en 215 personen met een OCMW-
leefloon. Daarnaast is er de doelgroep 
arbeidsmatige activiteiten. 

Er is geen centrale toegangspoort voor-
zien voor de arbeidsmatige activiteiten. 
Iedereen die voldoet aan de voorwaarden 
kan worden toegeleid. Het aanbod zal in 
eerste instantie mogelijk ontoereikend 
zijn, maar er wordt een groeipad voor-
zien tot een Vlaams contingent van 7.750 
plaatsen in 2029. 

De casemanager werk en de casemanager 
zorg zullen nauw moeten samenwerken. 
Hiervoor is gekozen voor een gemeen-
schappelijke taal: ICF. Waarover gaat dit 
precies?

De casemanagers werk en zorg stellen 
samen met de deelnemer een traject-
plan op. Die samenwerking kan enkel 
slagen als we eenzelfde taal hanteren.  
De zorgsector is gewend om te werken 
met diagnoses, de werksector met com-
petenties. Daarom is gekozen voor een 
taal die beide sectoren kunnen hanteren 
in een traject naar werk en/of participa-
tie, nl. ICF of de International Classifica-
tion of Functioning, Disability and Health. 
ICF is een classificatie van de Wereld-
gezondheidsorganisatie om het menselijk 
functioneren te omschrijven. Aantrekke-
lijk aan ICF is dat het gebaseerd is op een 
biopsychosociaal model en dus ruimer 
kijkt dan het louter medisch-diagnosti-
sche luik. Dat is belangrijk met het oog op 
de multipele problematieken van de doel-
groep. Daarnaast is het een meerwaarde 

dat ICF, naast de beschrijving van functies 
en anatomische eigenschappen, ook de 
aspecten activiteiten en participatie mee 
opneemt. Om de samenwerking tussen 
beide casemanagers te bevorderen van-
uit eenzelfde visie, moeten ze voldoende 
kennis hebben van ICF. Zorgorganisaties 
die de rol van casemanager zorg willen 
opnemen, zullen moeten aantonen dat ze 
over die ICF-kennis beschikken.

Mensen met een MMPPS-problematiek 
zullen ook geholpen worden door een 
gemandateerd netwerk?

Laat mij een praktijkvoorbeeld geven. 
Een paar jaar geleden komt Ann in be-
geleiding bij GTB. Ann is op dat moment  
40 jaar en valt na 2 jaar arbeidsonge-
schiktheid plots terug op een RVA-uit-
kering. Ze weet niet wat ze nog aankan.  
Ann heeft geen diploma en geen rijbewijs. 
Ze heeft 10% invaliditeit door een beper-
king aan haar pols (fysieke beperking). 
Daarnaast heeft ze een uitgesproken faal-
angst (psychische kwetsbaarheid) en een 
verhoogd stressniveau door haar overbe-
laste gezinssituatie (sociale problematiek). 
Ze is een alleenstaande vrouw met 4 kin-
deren, waarvan 2 met een handicap, en ze 
heeft schulden. Door die schulden dreigt 
de huisbaas haar uit haar appartement te 
zetten. Ann ziet geen uitweg meer. 

Wat hebben we gerealiseerd? Tijdens 
de activeringsbegeleiding behaalde Ann 
haar rijbewijs bij Open School en kreeg 
ze thuisbegeleiding voor haar 2 kinde-
ren met een beperking. De thuisbege-
leidingsdienst leerde haar omgaan met 
de beperkingen van haar kinderen en 
zorgde ervoor dat ze terechtkonden in 
een zorginstelling. Tegelijkertijd deed 
Ann enkele stages als verkoopster en 
als poetsvrouw in een ziekenhuis. Hieruit 
bleek dat Ann interesse had om te poet-

sen met dienstencheques. Zo kon ze haar 
uren afstemmen op haar privésituatie 
en haar fysieke beperkingen. Ondertus-
sen werkt Ann als poetsvrouw met een 
contract van 20 uur en maakt ze gebruik 
van een Vlaamse Ondersteuningspremie.

Jaarlijks zullen 1.100 werkzoekenden 
met multipele problemen zoals Ann de 
kans krijgen om gratis deel te nemen aan 
een activeringstraject. Die mensen heb-
ben tal van problemen die niet vooraf te 
voorspellen zijn. Daarom is het belangrijk 
dat de casemanagers een beroep kunnen 
doen op een ruim netwerk, zodat er een 
trajectplan op maat van de ondersteu-
ningsbehoeften kan gemaakt worden. 
Het uitvoeringsbesluit beschrijft de mi-
nimale samenstelling van dit netwerk: 
een OCMW, een Centrum Algemeen Wel-
zijnswerk, één of meerdere werkactoren, 
één of meer maatwerkbedrijven en één 
of meer welzijns- en zorgvoorzieningen. 
De penhouder van het gemandateerde 
netwerk waakt erover dat het begelei-
dingsaanbod georganiseerd is voor één 
of meerdere zorgregio’s regionale stad. 
In de meeste regio’s zijn de gesprekken 
over de vorming van een gemandateerd 
netwerk ondertussen bezig, maar als 
binnenkort de oproep van de overheid ge-
lanceerd wordt, zal alles in een stroom-
versnelling komen.

“Zorgactoren gaven aan dat het verkennen van zorg noden 
en het bepalen van doelen en acties op het vlak van zorg 
beter kan gebeuren door iemand met zorgexpertise.  
Die taak wordt daarom in de toekomst uitgevoerd door  
de casemanager zorg.”
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Wat denkt Zorgnet-Icuro?  
Stafmedewerker  

Yves Wuyts  
formuleert enkele  

bedenkingen

Personen met een MMPPS-problematiek hebben ook 
het recht om deel uit te maken van onze samenleving. 
Dat is de basis van sociale inclusie. Zorgnet-Icuro 
juicht het principieel toe dat Vlaanderen met dit 
decreet werk- en zorgtrajecten hiertoe een aan-
tal aanzetten geeft. Mensen met een overbrugbare 
afstand tot de arbeidsmarkt kunnen nu gelijktijdig 
ondersteuning ontvangen van zowel actoren werk 
als actoren zorg en welzijn. Zij moeten daar een heel 
proces voor doorlopen, wat voor een aantal mensen 
met een MMPS-problematiek niet voor de hand ligt. 
Het is ook niet duidelijk hoe deelnemers die nog geen 
zorg ontvangen, terecht zullen kunnen bij erkende 
zorgvoorzieningen. Op vele plaatsen zijn er immers 
wachtlijsten. Die personen er bovenop de erkende 
capaciteit “bijnemen”, is niet evident.

Positief is dat personen met een uitkering de moge-
lijkheid krijgen om zinvol aan de slag te gaan, zij het 
onbezoldigd. Dat kan theoretisch bij elke mogelijke 
werkgever, ook de bakker om de hoek. De praktijk zal 
echter moeten uitwijzen in welke mate werkgevers 
bereid zijn om die mensen kansen te geven. Een 
aantal mensen kan vandaag nog terecht in collectieve 
werkplaatsen, zoals arbeidszorgcentra. Of zij daar in 
de toekomst blijvend terechtkunnen of de nood aan 
bijkomende plaatsen zal ingevuld geraken is ondui-
delijk. Het BVR voorziet immers op geen enkel wijze 
een vergoeding voor begeleiding op de werkvloer.

Vlaanderen voorziet voor de eerste jaren een sub-
sidie voor 3.300 arbeidsmatige trajecten. Dat is een 
grove onderschatting van het aantal personen dat 
hiervoor in aanmerking komt. De deelnemers drei-
gen bovendien een onkostenvergoeding van € 1 per 
uur te verliezen als zij instappen in deze vorm van 
arbeidsmatige activiteiten. AMA-begeleiding laat 
immers geen forfaitaire onkostenvergoeding toe.

Zie ook de brochure van Zorgnet-Icuro, Functie 3 
in de netwerken geestelijke gezondheid volwassenen 
over sociale inclusie. Deze brochure kan worden 
gedownload op de www.zorgneticuro.be, rubriek 
publicaties.
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Mia Seynhaeve is 56 jaar. Ze werkt als 
kleuterleidster en woont in Heist-op-den-
Berg. Daarnaast is Mia ook ervaringsdes-
kundige. Een jaar lang werkte ze samen 
met vijf andere ervaringsdeskundigen 
in het kader van een doctoraatsproject 
op campus Pellenberg van het UZ Leu-
ven. Over die ervaringen kwam zij eind 
december getuigen op een Commissie-
vergadering Q & S van Zorgnet-Icuro. 
Haar verhaal maakte zo’n indruk, dat 
we het ook in Zorgwijzer willen delen.

“In april 2014, bijna vier jaar geleden, 
werd ik als fietser aangereden door een 
vrachtwagen. Ik verloor bij dat ongeval 
een onderbeen. Twee maanden verbleef 
ik in het ziekenhuis, gevolgd door zes 
maanden intensieve verzorging thuis. En 
daarna drie en een halve maand inten-
sieve revalidatie met een beenprothese 
op campus Pellenberg. Anderhalf jaar 
na het ongeval kon ik opnieuw deeltijds 
aan het werk als kleuterleidster. Terug 
naar ‘normaal’, in zoverre dat mogelijk 
is. Korte tijd later kreeg ik een mailtje uit 
Pellenberg: of ik als ervaringsdeskundige 
wou deelnemen aan een doctoraatsproject 
van Eva Marie Castro, ondersteund door 
het Trefpunt Zelfhulp van de KU Leuven?  
Ik moest hiervoor solliciteren, ik kreeg 
een interview en ik werd geselecteerd. 
Samen met vijf andere lotgenoten. We 
hadden zelf een flinke vinger in de pap 
over hoe we het zouden aanpakken.  
We kregen ook vorming intervisie en coa-
ching van het Trefpunt Zelfhulp. Uiteinde-
lijk zijn we in oktober 2016 met het project 
van start gegaan”, vertelt Mia Seynhaeve.

“Natuurlijk was ik in het begin wat zenuw-
achtig. We wisten niet wat het zou geven. 
Hoe spreek je iemand aan die je niet kent? 
Zouden de patiënten ons aanvaarden? 
Hoe zouden zij naar ons kijken? Maar snel 
werd duidelijk wat wij als ervaringsdes-
kundigen konden betekenen. Mensen 
zagen ons als lotgenoten. We gingen het 
gesprek aan en al vlug kwamen de pa-
tiënten zelf met hun vragen naar ons. Wij 
waren geen zorgpersoneel, maar mensen 

DE MEERWAARDE VAN ERVARINGSDESKUNDIGEN: EEN GETUIGENIS

“Professionals weten veel,  
ervaringsdeskundigen voelen veel”

die zelf die zware en lastige revalidatie 
hadden meegemaakt. Patiënten wilden 
weten hoe wij die periode ervaren hadden, 
hoe we het vandaag stelden, hoe het ons 
thuis verging…”

Nauwe samenwerking
“We werkten nauw samen met de profes-
sionals, die mee in het doctoraatsproject 
zaten. Het klikte meteen. We kenden el-
kaar ook al, omdat we zelf patiënt waren 
geweest in Pellenberg. We gingen met 
de patiënten mee naar de kinesithera-
pie, naar de ergotherapie en ’s middags 
gingen we samen eten. Ruimte genoeg 
voor gesprekken. Soms heel diepgaan-
de en beklijvende gesprekken. Patiënten 
kwamen naar ons toe met heel concrete 
vragen, waarmee ze niet bij professionals 
terechtkunnen. ‘Wat kan je nu echt thuis? 
Hoe is het in de echte wereld?’ Want Pel-
lenberg is een cocon hé. Je wordt er voort-
durend omringd met de beste zorg en je 
hoeft je buiten je revalidatie nergens iets 
van aan te trekken. Maar eenmaal terug 
in het echte leven, ervaar je de onge-
makken die blijven. Hoe kan je je bukken 
met een prothese? Kan je met de hond 
uit wandelen gaan met een prothese? 
Professionals weten niet hoe dat voelt. 
Kinesitherapeuten stuurden patiënten 
met dat soort vragen al snel naar ons, 
ervaringsdeskundigen. ‘Wij kennen de 
theorie, maar we voelen het niet’ klonk het 
bij de kinesitherapeuten. Op een dag was 
er een revalidant met precies dezelfde 
prothese als ik. De kinesitherapeut kreeg 
niet uitgelegd hoe je de prothese de trap 
op kon sturen. Hij heeft mij erbij geroepen 
en ik kon het wel uitleggen, omdat ik voel 
hoe het moet. Onze inbreng gaat dus niet 
alleen over morele steun en het bieden 
van een luisterend oor, maar we kunnen 
ook praktisch het verschil helpen maken.”

“Het schuilt soms in kleine dingen.  
Iemand zit in een rolstoel met dwars-
laesie. In campus Pellenberg leer je hoe 
je met je rolstoel zo goed mogelijk kunt 
bewegen. Maar een ervaringsdeskundige 

vertelde dat ze eens een lekke band had 
gehad toen ze alleen op pad was. Hoe ver-
vang je dan die band? Wel, dat zit nu ook 
in het revalidatieprogramma. Een andere 
ervaringsdeskundige demonstreerde hoe 
zij thuis haar bestek gebruikt. De ergo-
therapeuten hebben het uitgeprobeerd 
en leren het nu ook op die manier aan 
de patiënten aan. Omdat het inderdaad 
beter werkt.”

Prioriteiten
“Hoe ik zelf mijn lange verblijf in het zie-
kenhuis en het revalidatiecentrum ervaren 
heb? Het lastigste vond ik dat ik niet wist 
waar ik voor stond. En dat er niemand was 
om het mij te vertellen. Hoe lang zou het 
duren? Hoeveel pijn zou het doen? Ik wist 
niets en ik kon het niemand vragen. Dat 
heb ik erg gemist. Daarom ook heb ik met 
veel overtuiging aan dit project meege-
werkt. Het is zo belangrijk om als patiënt 
te kunnen praten met ervaringsdeskundi-
gen. Bovendien wil ik de patiënten tonen 
dat het leven niet stopt na een amputatie. 
Het leven gaat verder. We maken echt wel 
iets van ons leven. Natuurlijk heeft de 
amputatie een zware impact, maar het 
is niet het einde.”

“Het is nog even wachten op de resulta-
ten van het doctoraat. In juni wordt het 
voorgesteld. Ik ben er nieuwsgierig naar.  
Al ben ik zelf erg overtuigd van het nut van 
ervaringsdeskundigen. Daarom vind ik het 
zo jammer dat het project ondertussen 
stilligt. Nu het doctoraatsonderzoek is 
afgerond, is er geen budget meer voor. 
Of we dan zoveel kosten? Helemaal niet. 
We krijgen de gewone vrijwilligersver-
goeding en een kilometervergoeding. 
Die kilometervergoeding loopt wel op, 
want we komen van over heel Vlaanderen. 
Maar zo onoverkomelijk lijkt me dat toch 
niet? Dr. Carlotte Kiekens, het hoofd van 
revalidatiecentrum Pellenberg, hoeven 
we alvast niet te overtuigen. Zij staat er 
volledig achter. En de patiënten missen 
ons. Het is een kwestie van prioriteiten 
van het UZ Leuven.”
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“Hoe lang zou het duren? Hoeveel pijn 
zou het doen? Ik wist niets en ik kon het 
niemand vragen. Dat heb ik erg gemist.”

“Hoe dan ook, zelf ben ik een sterker en 
rijker mens geworden door dit project. 
Het doet goed om mensen te kunnen 
helpen. Ik voel me nuttig en ik voel dat 
ik heel wat positiviteit kan overbrengen 
naar patiënten die het lastig hebben. Veel 
patiënten geven ook die feedback. Hoe blij 
ze wel waren om hun verhaal te kunnen 
doen bij een lotgenoot. Het helpt hen in 
het verwerkingsproces. Want je mag niet 
onderschatten wat het betekent voor een 
patiënt om een been te verliezen of ver-
lamd te worden. De confrontatie met je 
handicap en je beperkingen komt heel 
zwaar aan. Je moet veel terug aanleren: 
leren stappen, met een prothese de trap 
leren opgaan, met een rolstoel bewegen… 
Ook de professionele medewerkers zeg-
gen ons dat ze méér bereiken met de pa-
tiënten als ze ondersteund worden door 
ervaringsdeskundigen. De patiënten zijn 
geruster. En omdat ze met sommige vra-
gen gemakkelijker bij ons komen, kunnen 
wij ook een soort van brugfunctie naar de 
professionals vervullen.”

“De goede samenwerking tussen artsen, 
zorgmedewerkers en ervaringsdeskun-
digen heeft volgens mij veel te maken 
met het feit dat we dit project samen 
hebben vormgegeven. De ervaringsdes-
kundigen staken de koppen bij elkaar, de 
professionals ook, en daarna vergaderden 
we samen om de mogelijkheden en de 
weder zijdse verwachtingen te bespre-
ken. Wij zijn nooit in het vaarwater van de 
professionals gekomen en toch voelden 
we ons allemaal mede-eigenaar van dit 
project, omdat we er van meet af aan ac-
tief bij betrokken waren. De zes ervarings-
deskundigen houden trouwens nog altijd 
contact, hoewel we ver van elkaar wonen. 
We zijn al eens opnieuw samengekomen 
en binnenkort volgt een tweede etentje. 
Ook op campus Pellenberg loop ik wel 
nog eens binnen. We blijven hopen dat 
het project weer wordt opgepikt en dat 
het ziekenhuis hier budget voor vrijmaakt. 
Ja, het doet ergens wel pijn dat we niet 
meer kunnen helpen.”Mia Seynhaeve: “Op een dag was er een revalidant met precies dezelfde prothese als ik. 

De kinesitherapeut kreeg niet uitgelegd hoe je de prothese de trap op kon sturen.  
Hij heeft mij erbij geroepen en ik kon het wel uitleggen, omdat ik voel hoe het moet.”

23   |   maart 2018



zorgwijzer   |   24

Hoe diep is het water tussen hogescholen 
en zorgvoorzieningen? Dat leek vooraf 
de meest prangende vraag bij de deel-
nemers aan de ‘Denkdag contractstage’ 
op 19 februari. Werkgevers, onderwijs en 
beroepsverenigingen kwamen op initiatief 
van Zorgnet-Icuro en zorgambassadeur 
Lon Holtzer samen om de krijtlijnen van 
de nieuwe contractstages voor vierde-
jaarsstudenten bachelor verpleegkunde 
vorm te geven. De sfeer was open en con-
structief en hoe verder de dag vorderde, 
hoe meer eensgezindheid er groeide.

De bacheloropleiding verpleegkunde is 
met één jaar verlengd: van drie naar vier 
jaar. Het vierde jaar zal onder meer be-
staan uit een ‘contractstage’. Het doel is 
om studenten beter voor te bereiden op 
de praktijk en om, nog meer dan vroeger, 
assertieve, sterke, zelfbewuste en kwali-
teitsvolle verpleegkundigen op te leiden. 
De eerste studenten met een contract-
stage komen eraan in 2019. Iedereen is het 
erover eens: zowel voor de studenten, de 
hogescholen als de voorzieningen bieden 
die contractstages waardevolle opportu-
niteiten. Het komt er alleen op aan om 
die ook te grijpen.

Iedereen aan tafel
“Eerder had op vraag van Zorgnet-Icuro 
hierover een eerste overleg plaats met on-
der meer zorgambassadeur Lon Holtzer en 
kabinetsmedewerkers van Vlaams minister 
van Onderwijs Hilde Crevits”, vertelt staf-
medewerker Tom Braes van Zorgnet-Icuro. 
“Op basis van dat verkennende gesprek 
hebben we toen verschillende pistes uitge-
werkt. Maar om verdere stappen te nemen, 
wilden we met alle betrokken partners 
aan tafel. Daarom hebben we, samen met  
Lon Holtzer, deze denkdag voorbereid.”

“Om het debat alle kansen te geven, heb-
ben we ons beperkt tot 60 deelnemers:  
30 van werkgeverszijde en 30 van onderwijs 
en beroepsverenigingen. We hebben ons 

GROTE EENSGEZINDHEID OP DENKDAG CONTRACTSTAGE

“Willen we sterke verpleegkundigen? 
Dan moeten we daar samen  

werk van maken”

verdeeld over 6 tafels van 10 deelnemers. 
Er waren heel wat kwesties te bespreken. 
Hoe kunnen we de lat zo hoog mogelijk 
leggen? Wat is de rol van de hogescholen? 
Wat mag van de voorzieningen verwacht 
worden? Worden de studenten betaald voor 
de contractstages? Met welke middelen? 
Moeten ze dan ook solliciteren? Hoe wordt 
dat juridisch geregeld? Enzovoort.”

“Het voordeel van alle partijen samen te 
hebben, is dat we kunnen luisteren naar 
elkaar en onze standpunten duidelijk kun-
nen maken”, pikt stafmedewerker Bob Van 
Santbergen in. “We hadden deze denkdag 
goed voorbereid en we verwachtten er 
veel van, maar je weet vooraf nooit hoe 
het zal lopen. Kiezen de partijen voor een 
defensieve stelling? Of zijn ze bereid open 
en constructief na te denken vanuit een 
gezamenlijke visie, een gedeelde doelstel-
ling? Dat laatste bleek al snel het geval te 

zijn. Er was een positieve dynamiek en het 
water bleek helemaal niet zo diep te zijn 
als sommigen vooraf vreesden.”

De kern van de zaak
Ann Cleerbout, opleidingshoofd verpleeg-
kunde aan de Karel de Grote Hogeschool 
en Wim Van de Waeter, algemeen direc-
teur patiëntenzorg van ZNA, kregen op 
de denkdag de rol van verslaggevers. 
Ook zij waren aangenaam verrast door 
de constructieve dynamiek. “Het was 
een spannende dag” zegt Ann Cleerbout. 
“Soms lijkt de afstand tussen onderwijs en 
zorgsector groot. Maar de denkdag heeft 
getoond dat als we naar de wederzijdse 
verwachtingen luisteren, we grotendeels 
op dezelfde lijn zitten. De discussies ver-
liepen vlot, open en ongeremd en gingen 
snel tot de kern van de zaak. Hoe verder 
de gesprekken vorderden, hoe meer ik het 

Vlnr: Wim Van de Waeter, Ann Cleerbout, Lon Holtzer, Guy Tegenbos,  
Bob Van Santbergen, Dominique Vandijck en Tom Braes op de 'Denkdag contractstage'.
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We moeten onze teams die de stagiairs ontvangen 
hierop voorbereiden. We moeten afstappen van het 
klassieke model en de studenten de ruimte geven om te 
leren én te sturen. Dat zal een mentaliteitsshift vergen.

gevoel had dat we voor dezelfde doelen 
gingen. We willen sterke en kritische ver-
pleegkundigen met een beroepsfierheid 
en de nodige assertiviteit. Verpleegkundi-
gen die klinisch kunnen redeneren en die 
gericht zijn op steeds betere kwaliteit. Die 
doelstellingen kunnen we als hogescholen 
alleen bereiken in samenwerking met de 
zorgorganisaties. We hebben elkaar nodig. 
Studenten moeten tijdens het vierde jaar 
de ruimte en het vertrouwen krijgen om 
in de voorzieningen verder te groeien tot 
krachtige en kritische verpleegkundigen. 
De teams in de voorzieningen zullen hier-
op moeten worden voorbereid.”

Ook over het al dan niet betalen van de 
studenten en over de financiering van de 
contractstages was er een grote eensge-
zindheid. “De hogescholen vinden het niet 
nodig dat studenten betaald worden voor 
hun contractstage”, zegt Ann Cleerbout. 

“Integendeel: laat de studenten student 
zijn. Zodra je ze betaalt, dwing je ze in 
een werknemersrelatie en veranderen 
als vanzelf de wederzijdse verwachtingen. 
Studenten vragen ook niet om vergoed te 
worden voor de stage: zij zien het als deel 
van hun opleiding. Waar wij wel op aan-
dringen, is dat de nodige middelen worden 
voorzien voor een goede begeleiding van 
de studenten tijdens die stages. De nieuwe 
context vergt extra inspanningen van de 
teams in de zorgvoorzieningen, van de 
mentoren en de begeleiders. Die moeten 
ondersteund worden. Gebeurt dat niet, 
dan lopen we het risico naast de mooie 
kansen te grijpen. Dat zou zonde zijn.”

Mentaliteitsshift
Wim Van de Waeter is het daarmee vol-
ledig eens: ‘’Noch het onderwijs noch 
het werkveld heeft de middelen om 
de omkadering van de contractstages 
te versterken. Toch zal dat nodig zijn.  
We moeten hierover creatief nadenken. 
Misschien kunnen we bestaande middelen 
heroriënteren? Misschien kunnen nieuwe 
middelen aangesneden worden? In elk 
geval moeten de mentoren goed voor-
bereid worden en moeten ze ook – meer 
dan vandaag het geval is – de tijd en de 
ruimte krijgen om de vierdejaarsstudenten 
optimaal te begeleiden. De voorzienin-
gen hebben hier alle belang bij. Willen we 
sterke verpleegkundigen op de werkvloer, 
die beter gewapend zijn voor de complexe 
uitdagingen van de toekomst, dan zullen 
we daar zelf ook werk moeten van maken. 
Het zal niet vanzelf gebeuren. We moeten 
onze teams die de stagiairs ontvangen 
hierop voorbereiden. We moeten afstappen 
van het klassieke model en de studenten 
de ruimte geven om te leren én te sturen. 
Dat zal een mentaliteitsshift vergen. Maar 
het enthousiasme hiervoor is groot. 

We beseffen dat de verpleegkundige van 
morgen over andere vaardigheden moet 
beschikken. Het gaat alsmaar sneller, 
met meer technologie, meer culturele 

diversiteit, meer complexe zorg, een kor-
tere ligduur… Alles is zoveel complexer 
geworden. Het draagvlak om te werken 
aan beter opgeleide verpleegkundigen 
is dan ook groot. Bovendien zullen zorg-
voorzieningen die investeren in betere 
stageplekken hiervan zelf de vruchten 
kunnen plukken. Wie die ruimte krijgt 
om te groeien, zal niet alleen een ster-
kere verpleegkundige worden, hij/zij zal 
ook een goede band ontwikkelen met de 
zorgvoorziening en dus meer geneigd zijn 
om er na de stage aan de slag te blijven.  
Het momentum voor verandering is er. Laat 
ons er met zijn allen werk van maken!”

Grote eensgezindheid
Bob Van Santbergen: “Het verslag van 
de denkdag zal nu teruggekoppeld wor-
den naar de werkgevers en de hoge-
scholen, en ook naar studenten en 
patiënten. Op basis van hun feedback 
willen we als volgende stap een white-
paper schrijven met een groot draag-
vlak. Ook die zal nog eens aan alle be-
trokken partijen voorgelegd worden. 
We willen zo snel mogelijk samen met  
Lon Holtzer en andere betrokkenen de be-
sprekingen met de kabinetten Onderwijs 
en Welzijn aanvatten. Het enthousiasme 
bij hogescholen en zorgvoorzieningen is 
er. De eensgezindheid is groot. We willen 
deze gedeelde verantwoordelijkheid sa-
men opnemen. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat we daarin zullen slagen.”
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“Het aanbod ouderenzorg in Brussel is te weinig afgestemd op de 
behoeften”, zegt Herwig Teugels, directeur van het Kenniscen-
trum Welzijn, Wonen, Zorg (WWZ). Ondanks de grote noden staan 
honderden kamers in woonzorgcentra leeg. De oplossing ligt in 
het beter luisteren naar de noden, in kleinschalige projecten en 
in een globale aanpak van de domeinen wonen, welzijn en zorg.

Kenniscentrum WWZ is de opvolger van het Kenniscentrum 
Woonzorg Brussel, dat precies tien jaar geleden werd opgericht 
om nieuwe initiatieven op het gebied van woonzorg in Brussel te 
stimuleren. “Er was een historische achterstand”, zegt Herwig 
Teugels. “Het Kenniscentrum zou niet als eindactor fungeren, 
maar als katalysator. We hebben hiervoor een masterplan ge-
maakt. In totaal was er ruimte voor meer dan 1.000 extra Vlaams 
erkende plaatsen in de residentiële ouderenzorg. Een goede 400 
hiervan hebben we mee op de sporen gezet. De resterende 600 
zijn door commerciële groepen ingevuld. Daarnaast hebben we 
het initiatief genomen voor enkele dagverzorgingscentra: twee 
zijn vandaag operationeel, twee andere hebben we on hold 
moeten zetten omdat de voorziene forfaits niet volstaan voor 
een autonoom dagcentrum.”

“Van meet af aan hebben we alternatieve woonvormen gepro-
moot. Toekomstgerichte initiatieven zijn minder leeftijdsafhan-
kelijk. Zowel ouderen als mensen met een beperking of een psy-
chische kwetsbaarheid kunnen er wonen. Zo is er ‘Samenhuizen’, 
een project in hartje Brussel waar 15 mensen met een handicap, 
ouderen én personen met de ziekte van Korsakov samenwonen, 
ondersteund door een aantal diensten en een inwonend koppel. 
Zulke projecten leggen het accent meer op de woonfunctie en 
minder op de zorg. Wij streven er ook naar om de buurt een rol 
te laten spelen in de ondersteuning van mensen.”

“Een voorbeeld hiervan is ‘BuurtPensioen’, een soort pensioen-
sparen in tijd. Mensen helpen elkaar en elke prestatie wordt 
geregistreerd op een persoonlijke spaarrekening. Het aantal 
opgespaarde uren kan je dan later zelf terugkrijgen. Beschouw 
het als een alternatieve munt, maar dan uitgedrukt in tijd. Een 
munt devalueert, maar een uur blijft een uur: dat is het voor-
deel. Het gaat in de eerste plaats over het sociaal contact. We 
zijn ermee gestart in 2013 in Neder-Over-Heembeek. In 2017 
noteerden we 1.100 contacten. Over Brussel verspreid zijn er 
ondertussen drie antennes en tegen 2022 willen we een 40-tal 
informele burenhulpnetwerken.”

Kwaliteit van leven
“Dit soort initiatieven biedt een meerwaarde voor de kwaliteit 
van leven van veel mensen. Zoals ook de woonprojecten gericht 
zijn op de kwaliteit van leven. We werken hiervoor samen met 

VRAAG EN AANBOD IN OUDERENZORG BRUSSEL NIET OP ELKAAR AFGESTEMD

“We bouwen nog altijd  
voor de blanke vrouw van 85+”

Herwig Teugels: “Eén op drie ouderen in Brussel is van vreemde 
origine. Hoe kunnen we die mensen overtuigen dat ze welkom 
zijn? Dat we rekening houden met hun waardekader? Waarom 
bijvoorbeeld niet een gang voorbehouden voor bewoners die 
Arabisch spreken?”
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partners uit de zorg en andere sectoren. In de Begijnenpassage 
in Molenbeek werken we bijvoorbeeld samen met vzw Zonnelied, 
een voorziening voor mensen met een beperking. Op hun cam-
pus hadden ze nog plaats vrij. Daar worden 14 appartementen 
gebouwd. Hier zullen o.a. mensen met dementie wonen, mee 
dankzij de expertise en de ondersteuning van Huis Perrekes in 
Geel. Familiehulp staat in voor de collectieve gezinszorg. Op die 
manier zoeken wij met partners naar mogelijkheden. Niet in 
grote instituten, maar kleinschalig en op mensenmaat, zij het 
vaak wel deel uitmakend van een groter geheel.”

“De jongste jaren doen we extra inspanningen om in te spelen 
op de diversiteit in Brussel. Zowat 70% van de bewoners is 
van niet-Belgische herkomst. Ook voor die mensen willen we 
de woonzorg beter toegankelijk maken. Voor de ziekenhuizen 
lukt dat, maar voor voorzieningen voor ouderen, mensen met 
een beperking of met een psychische kwetsbaarheid is dat 
minder evident. We willen hierrond een mindshift creëren in 
de voorzieningen. Wij richten ons zowel tot de managers als tot 
de medewerkers. Hoewel in veel organisaties al medewerkers 
van vreemde afkomst werken, slagen we er toch niet in ook de 
diverse cliënten te bereiken. Het ergert mij om te zien hoe woon-
zorgcentra worden gebouwd zonder voorafgaande contacten met 
de buurt. Wie in een wijk met een grote diversiteit bouwplannen 
heeft, zou op zijn minst het gesprek moeten aangaan. Maar dat 
gebeurt niet. We bouwen nog altijd voor de blanke vrouw van 85+, 
terwijl één op drie ouderen in Brussel van vreemde origine is. 
Hoe kunnen we die mensen overtuigen dat ze welkom zijn? Dat 
we rekening houden met hun waardekader? Waarom bijvoor-
beeld niet een gang voorbehouden voor bewoners die Arabisch 
spreken? Dat is geen segregatie. Residentie Apfelbaum-Laub 
– beter bekend als het ‘joods rusthuis’ in Antwerpen – bewijst 
dat dit soort initiatieven levensvatbaar is. Het is een kwestie 
van durf. Maar de aanbieders zijn hiervoor blijkbaar niet klaar. 
Met als gevolg dat momenteel honderden kamers in Brusselse 
woonzorgcentra leegstaan. En er wordt nog altijd bijgebouwd. 
Faillissementen zijn onvermijdelijk. Niet omdat er geen vraag 
is naar zorg, maar omdat het aanbod niet afgestemd is op die 
vraag. Aanbieders mogen niet blind blijven voor de realiteit, en 
die is divers. Zeker in Brussel.”

“Wat het nog complexer maakt, is dat ook de thuiszorg in Brussel 
niet zo sterk uitgebouwd is en de Vlaams erkende thuiszorg duur-
der is dan die van de twee andere Brusselse gemeenschappen. 
Maar liefst 40% van de bewoners in de woonzorgcentra in Brus-
sel heeft een O- of een A-profiel. Dat zijn mensen die ook thuis 
kunnen worden geholpen. Maar dat thuisaanbod (aangepaste 
woning, sociaal netwerk en thuiszorg) voldoet niet. Ook de vraag 
naar tussenvormen in kleine initiatieven is groot. Sommige ou-
deren nemen dan maar zelf het initiatief, zoals eerder al ouders 

van kinderen met een handicap de handen in elkaar sloegen en 
een project op maat startten. Met het Kenniscentrum luisteren 
we zo goed mogelijk naar wat er leeft. Ook bij mantelzorgers. 
Talrijk zijn de opmerkingen over de ‘eenheidsworst’ in het aan-
bod. Halal of vegetarische maaltijden, of cultureel aangepas-
te huisvesting? Ga maar eens op zoek in de woonzorgcentra.  
Het aanbod is te weinig afgestemd op de vraag, hoe groot die 
ook is. Daaraan moeten we werken.”

Kenniscentrum Welzijn,  
Wonen en Zorg

Op 1 januari 2017 fuseerden het Kenniscentrum Woonzorg 
Brussel, Het Punt vzw en de Brusselse Welzijns- en Gezond-
heidsraad tot Kenniscentrum WWZ. “Welzijn, wonen en zorg zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden”, licht Herwig Teugels toe.

“Welzijn gaat over de kwaliteit van leven, over het sociale aspect. 
De buurtgerichte zorg past in dat kader. De densiteit van wonen 
is groot in Brussel. Wij willen in de wijken aanwezig zijn, niet 
met grote voorzieningen, maar met lokale mobiele equipes. Ook 
residentiële partners kunnen hierbij helpen. Voor woonzorgcentra 
en dagverzorgingscentra liggen hier nog tal van mogelijkheden.”

“Voor het aspect wonen leggen wij de klemtoon op het multi-
functionele en het kleinschalige. We werken voor diverse doel-
groepen, maar verkiezen een globale aanpak. Welzijn en zorg 
kunnen niet zonder voldoende aandacht voor de woonfunctie.”

“De zorg willen we zo organiseren dat ze voor iedereen toegan-
kelijk en van een hoge kwaliteit is. De band tussen cliënten en 
organisaties willen we versterken. De zorgregie ligt bij de cliënt, 
maar de dialoog tussen professionals, cliënten en mantel zorgers 
is cruciaal.”

“Over deze drie domeinen heen werken we nog op twee gebie-
den: het vrijwilligerswerk en de beleidsondersteuning. Vanuit 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel maken we de match 
tussen kandidaat-vrijwilligers en organisaties in Brussel.  
Beleidsondersteunend proberen we vooral om de Vlaamse regel-
geving goed af te stemmen op de Brusselse situatie. Minister 
Vandeurzen hoort ons. Zo is in het nieuwe woonzorgdecreet 
rekening gehouden met de Brusselse situatie.”

27   |   maart 2018



zorgwijzer   |   28

HAPPY AGING

Samen innoveren  
voor doelgroep ouderen

Happy Aging profileert zich als een com-
munity voor en door ouderen. Samen met 
bedrijven, zorgorganisaties, kennisinstel-
lingen, beleidsmakers en (inter)nationale 
partners geeft Happy Aging een stevige 
boost aan innovaties die leiden tot meer 
ondernemerschap en meer kwalitatieve 
zorg. Prof. Piet Stinissen is de drijvende 
kracht achter deze organisatie.

“Happy Aging bouwt verder op LifeTech-
Valley, dat in 2008 werd opgericht met 
vrij brede doelstellingen, gaande van bio-
technologie tot en met zorgtechnologie”, 
vertelt prof. Stinissen. “In 2016 maak-
ten we een soort van doorstart, met een 
nieuwe strategie. De focus is vandaag 
meer geconcentreerd op het gezond ou-
der worden. De vergrijzing biedt heel wat 
opportuniteiten: voor de mensen, voor de 
samenleving en voor het bedrijfsleven. 
Hoe kunnen we die opportuniteiten vast-
pakken? Daar wil Happy Aging bij helpen. 

Vooral door een platform aan te bieden 
waar we diverse actoren samenbrengen: 
deskundigen uit zorgvoorzieningen van 
de eerste en de tweede lijn, startende en 
rijpere ondernemingen, kennisinstellin-
gen, overheidsinstellingen en doelgroep-
experten. Wij richten ons op de doelgroep 
vanaf 55-plus.”

“Happy Aging ondersteunt bedrijven op 
diverse manieren. Bijvoorbeeld door co-
creatiesessies met senioren te organise-
ren voor bedrijven. Zo kunnen bedrijven 
hun producten en diensten in ontwikke-
ling beter afstemmen op de doelgroep. 
Daarmee stijgt meteen de kans op suc-
ces voor deze producten en ondernemin-
gen.” “Daarnaast willen we de bedrijven 
die zich richten op de doelgroep 55-plus 
meer zichtbaarheid geven. We willen con-
tacten leggen tussen de ondernemers 
en de zorgsector zelf, die vaak moeilijk 
toegankelijk is voor niet-ingewijden.”  

Wie is Piet Stinissen?
Prof. Piet Stinissen is hoogleraar Im-
munologie en decaan aan de faculteit 
Geneeskunde en Levenswetenschappen 
aan de Universiteit Hasselt. Hij is stichtend 
voorzitter van het MS-Netwerk Limburg 
en voorzitter van het Limburg Clinical Re-
search Program, een samenwerking tus-
sen de UHasselt en de ziekenhuizen ZOL 
en Jessa. Hij is bestuurder van BioVille 
en het Euregioplatform Biomedica. Hij is 
medestichter en gedelegeerd bestuurder 
van Happy Aging.

Prof. Piet Stinissen: “Zorgorganisaties, overheden en bedrijven kunnen  
elkaar inspireren en elkaar voortstuwen. Wie op de eerste rij wil zitten in 
deze boeiende ontwikkelingen, is bij Happy Aging aan het goede adres.”
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“Mature bedrijven, die klaar staan met 
een dienst of product, helpen we voorts 
om de markt te veroveren. De markt voor 
senioren biedt heel wat kansen. Onder-
zoek toont dat de consumptiegroei in die 
doelgroep het hoogst is. Economisch is het 
een bijzonder belangrijke doelgroep. Maar 
daarmee wordt nog te weinig gedaan.  
De kansen zijn legio.”

Producten en diensten
“Een mooi voorbeeld is de samenwer-
king met Otium Care, dat een zitmeubel 
ontwierp voor oudere mensen, zowel 
voor in zorgvoorzieningen als voor thuis. 
We hebben die zetel in de ontwerpfase 
getest met een aantal minder mobiele 
senioren. Hierbij betrokken we ook pro-
fessionals: kinesisten, ergotherapeuten, 
zorgverleners, thuisverpleegkundigen 
en geriatrisch verpleegkundigen. Noem 
het een soort van proeftuin. De senioren 
en de professionals hebben waardevolle 
feedback kunnen geven, waardoor het 
product geoptimaliseerd kon worden.”

“Ook dienstverleners kunnen op ons een 
beroep doen. Ik denk aan het Mentor 55+ 
programma van Motmans en Partners, 
een hr-bedrijf dat senioren met expertise 
heel gericht wil linken aan bedrijven en 
organisaties die die kennis nuttig kun-
nen gebruiken. Veel jonggepensioneerden 
hebben immers nog de drive en de zin om 
actief te zijn. Dikwijls hebben ze ook een 
grote expertise en veel ervaring. Als we 
die mensen op een vlotte, eenvoudige ma-
nier in de economie kunnen inschakelen, 
dan is dat een win-winsituatie voor alle 
betrokkenen én voor de samenleving.”

“Nog een voorbeeld: FibriCheck, dat een 
app ontwikkelde om hartritmestoornissen 
op te sporen. Met Happy Aging hebben we 
een actie georganiseerd in samenwerking 
met het Belang van Limburg om hieraan 
ruchtbaarheid te geven én om senioren 
te engageren om die app gratis te testen.  
Die actie bracht heel wat mensen op de 
been en gaf FibriCheck ook meer visibi-
liteit en bekendheid.”

Grensoverschrijdende 
zorgproeftuin  
met CrossCare

Het project CrossCare stimuleert, onder-
steunt en versnelt innovaties in de zorg. 
CrossCare draagt bij aan de ontwikke-
ling en implementatie van zorginnova-
ties (product, dienst, concept) door het 
aanbieden van een grensoverschrijdende 
zorgproeftuin en beschikt over een fonds 
waarmee innovatieprojecten kunnen wor-
den ondersteund. Door het structureel 
gebruik van de grensoverschrijdende 
zorgproeftuinsetting, verduurzamen en 
professionaliseren de zorgproeftuinen. 
Diensten die aangeboden kunnen worden 
zijn bijvoorbeeld live-tests, panelmanage-
ment en cocreatiesessies. Al die diensten 
worden aangeboden vanuit verschillende 
regio’s en met verschillende expertisen, 
zoals eHealth, preventieve zorg en man-
telzorgondersteuning. Er zijn zes zorg-
proeftuinen die meedoen aan het project 
CrossCare. Daarnaast zijn twee experti-
secentra (de kennispartners) betrokken 
in het project. Die centra ondersteunen 
de bedrijven inhoudelijk met hun inno-
vatieprojecten en helpen de proeftuinen 
bij het verbeteren van de dienstverlening.

www.crosscare.eu

Relaties leggen
“LifeTechValley is indertijd gegroeid vanuit 
de Universiteit Hasselt. Met vzw Happy 
Aging blijven we die band met de uni-
versiteit koesteren, maar we investeren 
ook in nauwe relaties met het bedrijfs-
leven, de zorgsector en de doelgroep zelf.”  
“We kijken verder dan Limburg alleen. Zo 
hebben we een partnerschap met Aging 
2.0, een organisatie in Sillicon Valley in 
de Verenigde Staten. In samenwerking 
met Aging 2.0 organiseerden we in 2017 
een Happy Aging Day met lezingen, inspi-
ratiesessies en interactie. Hieraan was 
ook een competitie gekoppeld, met als 
hoofdprijs een bezoek aan Aging 2.0 in 
de VS. De hoofdvogel werd afgeschoten 
door de Bedal, een bedrijf van BioVille, 
dat de Bedalpatch op de markt bracht, 
een pleister die patiënten met een infuus 
in staat stelt zelfstandig te douchen. Op 
18 oktober 2018 organiseren we trouwens 
opnieuw een Happy Aging Day. Informatie 
hierover volgt later.”

“De internationale component vind je ook 
terug in de Interreg-samenwerking tus-
sen Vlaanderen en Nederland. Nieuwe 
producten in ontwikkeling kunnen we ook 
in Nederland laten testen in een proef-
tuin en omgekeerd kunnen Nederlandse 
innovaties ook bij ons feedback krijgen. 
Op die manier willen we samen met  
Interreg werken aan een grotere markt. 
Het is een eerste stap naar verdere Euro-
pese samenwerking.” (Zie ook kaderstukje 
CrossCare, red.)

“Happy Aging telt ondertussen 88 leden, 
waaronder heel wat zorgvoorzieningen. De 
meerwaarde voor die leden zijn onze activi-
teiten, de netwerking en de bedrijfsbezoe-
ken die we organiseren. Zorgorganisaties, 
overheden en bedrijven kunnen elkaar 
inspireren en elkaar voortstuwen. Wie op 
de eerste rij wil zitten in deze boeiende 
ontwikkelingen, is bij Happy Aging aan 
het goede adres”, besluit prof. Stinissen.

www.happyaging.be
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Op 21 april start Te Gek!? met een nieuwe campagne. Dit jaar 
staat het thema internering op de voorgrond, met als niet mis 
te verstane slogan ‘Van Gevangenis naar Zorg’.

Met zijn nieuwe campagne wil Te Gek!? de verschillende aspecten 
van internering onder de aandacht brengen. Wat is interne-
ring precies? wie zijn die mensen? Wat gebeurt er met hen?  
De campagne zet de vele uitgebouwde zorgtrajecten in de kijker 
om ze beter bekend te maken. 

In het weekend van 21 en 22 april organiseert Te Gek!? onder 
meer een fietsweekend. Op zaterdag gaat het van de gevange-
nis van Antwerpen naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum 
Antwerpen en van daaruit verder naar de psychiatrische centra 
in Zelzate, Bierbeek en Rekem.

Clustermanager Forensische Zorg Kevin Pesout van het OPZC 
Rekem is opgetogen met het thema internering. “Natuurlijk 
werken we hier met OPZC Rekem graag aan mee. De jongste 
jaren is er gelukkig al wat meer aandacht voor deze bijzondere 
doelgroep, die nog te vaak niet de zorg krijgt die ze verdient. 
Veel geïnterneerden passeren eerst langs de gevangenis, ter-
wijl ze eigenlijk zorg nodig hebben. Belangrijk is ook om met 
de campagne het onderscheid met de algemene psychiatrie 
te onderstrepen. De overheid dringt er bij de psychiatrische 
ziekenhuizen op aan om extra inspanningen te doen voor fo-
rensische zorg. Veel voorzieningen doen dat al jaren, maar het 
is ook niet zo evident.”

Veiligheid
Redenen te over om de forensische psychiatrie onder de aandacht 
te brengen, maar een voor de hand liggende keuze is het niet 
voor een campagne die zich tot het brede publiek richt? “Het is 
de juiste keuze”, beaamt Kevin Pesout, “maar je hebt gelijk: de 
publieke opinie heeft het vaak moeilijk met die doelgroep. Er 
is dikwijls een totaal gebrek aan nuance. Wie een delict heeft 
gepleegd, moet naar de gevangenis. Punt uit. Zo denken veel 
mensen erover. Maar het is net de uitdaging om via betere in-
formatie en een correctere beeldvorming meer nuance in het 
maatschappelijk debat te brengen. De samenleving hecht veel 
waarde aan veiligheid. En terecht. Iedereen heeft dan ook een 
uitgesproken mening over wat er met plegers van een delict 
moet gebeuren. Maar je mag niet zomaar iedereen over de-
zelfde kam scheren. Mensen die zorg nodig hebben, moeten 
die krijgen en kan je niet zomaar in een gevangenis opsluiten 
en aan hun lot overlaten.”

Van de Gevangenis  
naar Zorg

TE GEK!? VRAAGT AANDACHT VOOR INTERNERING

Symboliek
“Fietsen is een steeds terugkerende actie in de Te Gek!?-cam-
pagnes. De tocht op 21 april staat bol van de symboliek: we 
vertrekken aan de gevangenis, fietsen naar een forensisch 
centrum en daarna verder naar drie psychiatrische ziekenhuizen. 
Rekem is het verste punt; wij hebben 115 kilometer fietsen voor 
de boeg. De werkgroep ervaringsdeskundigen is gelukkig al een 
feestelijke ontvangst aan het voorbereiden met een hapje en een 
drankje. Deelnemers kunnen van de gelegenheid trouwens ook 
gebruikmaken om het nieuwe gebouw van de forensische doel-
groep in het OPZC te bezoeken. En op zondag 22 april volgt nog 
een lokale fietstocht. Hiervoor mikken we op 600 deelnemers”, 
aldus nog Kevin Pesout.
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Meer info op www.tegek.be en op:
www.vangevangenisnaarzorg.be.
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