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WIJZER
ZORG

“We moeten meer inzetten 
op community building en 
collectief wonen.”

Team Vlaams Bouwmeester
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EDITORIAALKansen creëren,  
kansen grijpen

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck 
slaat spijkers met koppen als hij pleit 
voor minder strikte regelgeving en meer 
plaats voor creativiteit, experiment en in-
novatie. Hij heeft het in de eerste plaats 
over bouwprojecten en ruimtelijke or-
dening, maar bekijk het gerust breder. 
Zorgnet-Icuro ijvert al jaren voor meer 
ruimte voor sociaal ondernemerschap. 
Het is de opdracht van overheden om 
grote doelstellingen voorop te stellen en 
bakens uit te zetten. Laat het werkveld de 
nodige speelruimte om die doelstellingen 
op de best mogelijke manier te realiseren, 
rekening houdend met terechte kwali-
teitsvereisten en een duidelijk financieel 
kader. Vandaag zijn wetten en regels zo 
normerend en beperkend, dat ze elke zin 
voor initiatief dreigen te ontmoedigen.  
Te veel wetgeving is gebouwd vanuit een 
risico-denken, met als gevolg dat we voor-
al heel veel kansen missen.

Maar Van Broeck doet ook een appel op de 
zorgorganisaties. Waar er ruimte is voor 
creativiteit, moeten we die ook durven te 
grijpen. We moeten met zijn allen meer 
out of the box denken en de platgetreden 
paden durven verlaten. Ja, er is lef nodig 
voor verandering, maar de maatschappij zit 
erop te wachten. Woonzorgcentra – en bij 
uitbreiding de hele zorg- en welzijnssector 
– moeten zichzelf heruitvinden. Hun erva-
ring en expertise zijn met de vergrijzing en 
de nood aan chronische zorg meer dan ooit 
onmisbaar. De manier waarop we die zorg 
organiseren, is evenwel aan een update 

toe. Kwaliteitsvolle zorg is ook zorg die we 
organiseren binnen kwaliteitsvolle infra-
structuur. Innoveren in zorg is tegelijkertijd 
innoveren op architecturaal en bouwtech-
nisch vlak. Zorg heeft een onmiskenbare 
plaats in onze ruimtelijke ordening. 

Veel woonzorgcentra zijn al volop in be-
weging. De samenwerking met andere 
zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, 
overheidsdiensten, het verenigings-
leven, cliënten en mantelzorgers neemt 
toe. Nieuwe initiatieven schieten als pad-
denstoelen uit de grond. Woonzorgcentra 
stemmen af met de thuiszorg en de dien-
stencentra, zetten hun expertise ambulant 
en outreachend in en streven actief naar 
meer inbedding in de buurt en de lokale 
gemeenschap. “Wij willen mensen gecoör-
dineerd ondersteunen zodat ze zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen”, 
zegt Stefan Devlieger van Home Vrijzicht. 
Het mag een verrassende uitspraak lijken 
uit de mond van een directeur van een 
woonzorgcentrum, maar hij heeft gelijk. 
Samen met andere organisaties in de re-
gio heeft Home Vrijzicht trouwens zopas 
een ‘buurtzorgregisseur’ in dienst geno-
men. Een mooi initiatief!

Ook andere klemtonen, zoals de aandacht 
voor duurzaamheid in het beleid met re-
cent nog de Food Waste Award, wijzen 
op een kentering. Dat is niet alleen goed, 
het is ook noodzakelijk. Omdat we weten 
dat de verwachtingen van cliënten, bewo-
ners en familieleden evolueren. Omdat we  

weten dat mens en maatschappij hoge 
eisen stellen. Omdat ook onze ouders (en 
wijzelf, later) liever in een leuke omgeving 
geïntegreerd in de samenleving wonen 
waar we ook zorg en ondersteuning kun-
nen krijgen. De persoonsvolgende finan-
ciering zal een en ander heel binnenkort 
op scherp stellen. Organisaties die zich 
daarop voorbereiden en nieuwe paden 
durven te verkennen, zullen daarvan als 
eerste de vruchten plukken.

Margot Cloet
Gedelegeerd bestuurder
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Talent gezocht voor de social profit

VERSO-RAPPORT:  
46.000 NIEUWE MENSEN PER JAAR 
NODIG IN SOCIAL PROFIT

GDPR De social profit kampt met een krappe 
arbeidsmarkt. Voor 1 vacature vind je nog 
slechts 7,1 kandidaten, voor 100 oudere 
werknemers staan er maar 60 jongere col-
lega’s klaar. Bovendien doet de vergrijzing 
van de bevolking de zorgvraag stijgen, en 
is er door een stedelijke vergroening meer 
nood aan kinderopvang. Ook de gezins-
verdunning, burn-outs en superdiversiteit 
verhogen de vraag naar dienstverlening.

Om de dienstverlening te garanderen, zijn 
in de social profit het komende decen nium 

jaarlijks 46.000 nieuwe medewerkers  
nodig. Dat blijkt uit het Verso-rapport 
Talent gezocht voor de social profit. Een 
duobaan voor beleid en onderneming. 
Naast een reeks cijfers bundelt de pu-
blicatie ook een uitweg. Verso voorziet 
10 prioriteiten. En die lopen langs een 
multisporenbeleid van instroom, innovatie 
en sensibilisering. 

Je kan het rapport van Verso downloaden 
op www.verso-net.be.

Van 4 mei 2018 tot 3 juni 2018 stelt  
fotograaf Philippe Swiggers de unieke 
fotoreeks TROTS tentoon in het Museum 
Dr. Guislain in Gent. Daarin toont hij het 
ware gelaat van de sociaal werker die de 
kwetsbare mens in de ogen kijkt. 

Philippe Swiggers zocht sociaal werkers 
in Vlaanderen op tijdens hun werk en 
fotografeerde hen in hun doen en laten. 
Met zijn lens legde hij de betekenis van 
‘het sociale, het belang van authentieke 
interactie voor sociaal werk’, vast. Zo wil 
hij de waardevolle plek van sociaal werk 
in onze huidige samenleving laten zien. 

“TROTS verwijst naar datgene wat ieder 
mens, ook de meest kwetsbaren, als laat-
ste houvast heeft en wat voor de sociaal 
werker altijd weer een aanknopingspunt is. 

TROTS verwijst ook naar de uitnodiging 
aan de sociaal werker om zijn eigen dage-
lijkse menselijke handelen naar waarde te 
schatten. Tot slot is TROTS een appel aan de 
welvaartsamenleving om te beseffen dat het 
sociaal werk een wezenlijke bijdrage levert 
aan het welzijn van alle burgers en dus aan 
die samenleving in haar geheel.”

TROTS wordt tentoongesteld naar aanlei-
ding van de eerste Vlaamse conferentie 
sociaal werk (24 mei 2018). Daarnaast 
is er ook een fotoboek van Philippe  
Swiggers, met teksten van Erik Vlaminck 
en Bert Lambeir.

TROTS is een samenwerking tussen Mu-
seum Dr. Guislain, Departement Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin en Uitgeverij 
Vrijdag.

Deze voorziening behaalde  
een accreditatie. 

Proficiat aan alle medewerkers 
die dit samen realiseerden!

Behaalde accreditaties tussen  
10/04/2018 en 17/05/2018.

Tweede erkenning,  
drie jaar na de eerste in 2015.

GDPR (ook de Algemene Verordening  
Gegevensbescherming – AVG ge-
noemd) gaat over het beheer en de 
beveiliging van persoonlijke gegevens 
van Europese burgers. Op 25 mei  
traden de nieuwe Europese privacy-
regels in werking. Organisaties moe-
ten nu kunnen aantonen welke per-
soonsgegevens ze verzamelen, hoe 
ze die data gebruiken en hoe ze die 
beveiligen. Ook Zorgnet-Icuro doet 
het nodige. 

Wil u Zorgwijzer en/of onze wekelijk-
se nieuwsbrief niet meer ontvangen? 
Stuur ons dan een bericht op:
communicatie@zorgneticuro.be.

Op onze website vindt u onze privacy- 
policy.

EEN UNIEKE EN MENSELIJKE  
FOTOREEKS ROND SOCIAAL WERK

TROTS
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Op het congres Open Minds van mei 2016 
formuleerde Zorgnet-Icuro vijf kern-
boodschappen voor de toekomst van de 
geestelijke gezondheidszorg. Met de uit-
reiking van de eerste Open Minds Awards 
willen we waardevolle praktijken voor 
een betere geestelijke gezondheid en 
gezondheidszorg ondersteunen en in de 
kijker plaatsen. Daarnaast willen we zor-
ginnovatie stimuleren en leren van elkaar.

Vijf categorieën
Onze vijf kernboodschappen zijn meteen 
de vijf categorieën waarbinnen je een pro-
ject kan indienen. Elke categorie heeft een 
meter of een peter die promotor is voor 
de respectievelijke award.
1.  Mijn kwetsbaarheid is bespreekbaar 

(Marc Hellinckx)
2.  Mijn risico wordt vroeger gedecteerd 

(Alexandra Smarandescu)

OPEN MINDs
AWARDs

WIN DE ALLEREERSTE  
OPEN MINDS AWARDS

3.  Ik heb toegang tot passende zorg wan-
neer nodig (Prof. Philippe Delespaul)

4.  Mijn zorg is betekenisvol  
(Prof. dr. Inez Germeys)

5.  Ik ben ook expert  
(Patrick Colemont)

Hoe kan je deelnemen?
Voldoet jouw project (gerealiseerd of in 
uitvoering) aan de vooropgestelde criteria 
van een categorie? Stel het kandidaat voor 
de eerste Open Minds Awards. Indienen 
kan tot 30 juni 2018.

Een onafhankelijke jury zal alle ingezon-
den praktijkvoorbeelden beoordelen en 
toetsen aan de vooropgestelde criteria. 
Daarna volgt een publieksstemming, die 
meetelt voor de helft van de punten. De 
Open Minds Awards worden in het najaar 
van 2018 uitgereikt.

Wat kan je winnen? 
Alle genomineerden kunnen deelnemen 
aan een exclusieve workshop met de 
meter of peter. Naast een publicatie in 
Zorgwijzer en aandacht in onze andere 
communicatiekanalen krijgen de winnaars 
ook een geldprijs van 2.000 euro om hun 
project te ondersteunen.

Meer informatie over de allereerste Open 
Minds Awards vind je op:
www.openmindsawards.be.

Oproep tot kandidaatstelling GGZ-projecten
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TEAM VLAAMS BOUWMEESTER

“Durf meer als een project
ontwikkelaar te denken”

Projectverantwoordelijke Stijn De Vleeschouwer en Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck: 
“Laat creativiteit toe, anders fnuik je elke kans op innovatie.”

zorgwijzer   |   6
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Wist je dat ook zorgvoorzieningen een 
beroep kunnen doen op de expertise van 
het Team Vlaams Bouwmeester? Je krijgt 
er niet alleen advies bij grote, complexe 
projecten, maar de Vlaamse Bouwmees-
ter gaat ook samen met zorgverleners 
met bouwplannen op zoek naar het juis-
te ontwerpteam. Vlaams Bouwmeester  
Leo Van Broeck en zijn projectverant-
woordelijke Stijn De Vleeschouwer win-
den er geen doekjes om: “Ik heb veel res-
pect voor zorgdirecteurs die alles in het 
werk stellen om de best mogelijke zorg 
te kunnen aanbieden, maar in praktijk 
veel te veel tijd moeten spenderen aan de 
realisatie van complexe woonprojecten.”

Vorig jaar verscheen uw Meerjaren-
programma 2017-2020*. Daarin stelt u vast 
dat 20 jaar Team Vlaams Bouwmeester 
het publieke patrimonium naar een hoger 
niveau heeft getild, met ook internationale 
erkenning daarvoor. Wat maakt vandaag 
het verschil?

Leo Van Broeck: Dat is in stapjes ge-
gaan. In de beginjaren lag de nadruk op 
architectuur. Later kregen ook steden-
bouw, infrastructuur en de inbedding in 
de maatschappij de nodige aandacht. 
Zelf probeer ik het thema ‘plaats voor 
mens en natuur’ daaraan toe te voegen. 
Het belang van open ruimte is groot. 
Als Vlaams Bouwmeester heb ik geen 
beleidsbevoegdheid. Ik mag alles zeg-
gen, want ik heb niets te vertellen. Meer 
nog, ik moét de dingen zeggen zoals ze 
zijn. Ik doe dat kritisch-constructief, zo-
dat de overheid ermee aan de slag kan. 
Daarnaast ondersteunt het Team Vlaams 
Bouwmeester lokale besturen in hun op-
dracht als bouwheer. Vooral bij complexe 
projecten of een hoog ambitieniveau doen 
over heden en organisaties een beroep op 
ons. Ten slotte werken we aan visievor-
ming over architectuur en ruimtelijk beleid 
in de maatschappij. We hebben met het 
team een ronde van Vlaanderen gedaan,  

ook bij de politieke partijen, en samen 
met het team heb ik het Meerjarenplan 
2017-2020 geschreven. De visie die eruit 
naar voren komt, is breed gedragen met 
veel aandacht voor inclusie, mobiliteit, 
zorg, erfgoed en het landschap.

Kunnen ook woonzorgcentra, ziekenhuizen 
en andere zorgvoorzieningen een beroep 
doen op het Team Vlaams Bouwmeester?

Stijn De Vleeschouwer: Zeker! Alle orga-
nisaties die met publieke middelen worden 
gefinancierd, kunnen bij ons aankloppen. 
Zo organiseren we twee keer per jaar een 
Open Oproep voor een aantal projecten. 
Architecten kunnen zich kandidaat stellen 
voor het ontwerp ervan. Samen met de 
opdrachtgever, bijvoorbeeld het woonzorg-
centrum, OCMW of ziekenhuis, selecteren 
wij uit de kandidaten een vijftal teams.  
Die kunnen dan hun visie op papier zetten 
en komen presenteren. Op basis van het 
advies van de Vlaamse Bouwmeester en 
een extern jurylid kan de opdrachtgever 
vervolgens de opdracht toewijzen aan 
het team dat het beste antwoord geeft 
op de projectdefinitie. Daarna start het 
ontwerpproces.

Leo Van Broeck: We begeleiden de op-
drachtgevers vanaf het prille begin.  
We willen de strategie helder krijgen: wat 
is de doelstelling, de identiteit en de ambi-
tie van de organisatie, het doelpubliek, de 
locatie, de inplanting, de bereikbaarheid, 
wat moet het gebouw kunnen? Alle ele-
menten toetsen we aan ons beleid, zodat 
zowel de organisatie als de maatschappij 
er beter van worden. Niets ontsnapt aan 
onze aandacht: het bodemonderzoek, het 
mobiliteitsvraagstuk … Alle struikelblok-
ken brengen we in kaart. Dan pas gaan 
we aan de slag. In de loop van 20 jaar 
heeft het Team Vlaams Bouwmeester 
bijna 700 projecten begeleid. Daarbij ook 
ziekenhuizen, woonzorgcentra, dagcentra, 
palliatieve centra …

Ruimte voor experiment
U hebt het vaak over de kracht van ‘ontwer-
pend onderzoek’. Wat bedoelt u daarmee 
precies?

Leo Van Broeck: Voor je drukt, moet je 
proefdrukken. Het is altijd interessant 
om verschillende ontwerpteams aan de 
slag te laten gaan, zodat je op basis van 
jouw programma verschillende scenario’s 
krijgt. Het uitwerken van die ontwerp-
scenario’s brengt heel vaak nieuwe en 
onverwachte oplossingen aan die voor 
de opdrachtgever nieuwe perspectieven 
bieden. Ook regelgeving is al deel van het 
ontwerp. Als een ruimtelijk uitvoerings-
plan (RUP) bepaalt waar een zorgfunctie 
moet komen, waar winkels en waar een 
school, dan bepaal je al in grote mate het 
ontwerp. Ontwerpend onderzoek kan de 
kruisbestuiving tussen de verschillende 
functies verder onderzoeken en vorm-
geven. Soms durven we ook het juridisch 
kader in vraag stellen bij de lokale over-
heid als we vinden dat het intelligente 
oplossingen verhindert.

U pleit voor meer flexibiliteit in de regel-
geving. Er moet meer worden gestuurd 
op doelstellingen en resultaten, minder 
op regeltjes.

Leo Van Broeck: Als we buiten de lijntjes 
moeten kleuren om een doelstelling te be-
halen, dan moet dat kunnen. Regels zijn er 
om de mensen te dienen, niet omgekeerd. 
Er is te veel Kafka vandaag. Elke vergun-
ning of aanbesteding zou ruimte moeten 
laten voor andere, creatieve oplossingen 
met hetzelfde of een beter resultaat, mits 
goedkeuring van een kwaliteitskamer.

Stijn De Vleeschouwer: Veel regel geving 
is gericht op het voorkomen van mis-
bruiken, vaak terecht. Tegelijk sluit de 
regelgeving daarmee veel kwaliteit uit 
en is er geen ruimte voor experiment en 
vernieuwing.

“Het grootste knelpunt is de te grote focus  
op zorgefficiëntie. Het moet allemaal hygiënisch zijn, 
gemakkelijk om de zorg te organiseren, overzichtelijk … 
Zo creëer je geen aangename woningen.”
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Leo Van Broeck: Zo is het. Onze regel-
geving is te defensief. Ze zou moeten 
zeggen wat ze wél wil, in plaats van te 
focussen op wat ze niet wil. Laat creati-
viteit toe, anders fnuik je elke kans op in-
novatie. Durf nieuwe dingen te ontdekken. 
Elke disruptieve innovatie kleurt buiten de 
lijntjes. Je kan een probleem niet oplos-
sen met dezelfde denkwijze die het heeft 
veroorzaakt, wist Einstein. Goedbedoelde 
regelgeving heeft vaak nefaste gevolgen.

In 2012 lanceerde het Team Vlaams Bouw-
meester vijf pilootprojecten in de zorg. 
Hoe staat het daarmee? En krijgen die 
pilootprojecten nog een vervolg?

Stijn De Vleeschouwer: Op dit ogenblik 
zitten drie van de vijf projecten in de 
bouwfase. Voor de twee andere is meer 
onderzoek nodig. Het zijn complexe dos-
siers. In Sint-Truiden gaat het om een 
project dat zorg en wonen combineert, 
met integratie van de publieke ruimte, het 
stedelijk weefsel en privaat wonen. Het 
doel is om zorg te leveren op de plaats 
waar mensen wonen, niet omgekeerd.  
In het project in Groot-Bijgaarden werkt 
de opdrachtgever aan een masterplan dat 
als uitgangspunt dient voor de opmaak van 
een RUP. Buurtzorg en vermaatschappelij-
king van de zorg zijn belangrijke thema’s. 
Hoe kan je formele zorg op maat van de 
buurt ontwikkelen? Maar ook: hoe kan de 
buurt bijdragen aan de vermaatschappe-
lijking? En hoe kunnen we dat ruimtelijk 
en architecturaal vormgeven?

Leo Van Broeck: Er bestaan geen gemak-
kelijke oplossingen. Het concept kangoe-
roewonen bijvoorbeeld, rekent op een se-
dentaire bevolking. Maar dat zijn we niet. 
Een gezin verhuist al eens als iemand van 
werk verandert. Of het gezin valt uiteen. 
Of krijgt een nieuwe samenstelling.

Stijn De Vleeschouwer: We hebben te lang 
gefocust op het zo lang mogelijk thuis 

kunnen blijven wonen. Terwijl het eigenlijk 
slimmer is om te kunnen wonen op een 
plaats en in een woning die op dat moment 
het best beantwoordt aan je behoeften.

Leo Van Broeck: Wonen in de kern biedt 
zoveel voordelen, zeker als je behoefte aan 
zorg toeneemt. Een woning op maat, met 
een goede mobiliteit en een bakker, een 
dokter, een kinesist en een buurtwinkel 
vlakbij. Zo versterk je je zelfredzaamheid 
en kan je vermijden te vroeg naar een 
woonzorgcentrum te moeten verhuizen. 
We moeten meer inzetten op community 
building en collectief wonen. Niet in woon-
dozen. Dat is geen vermaatschappelijking. 
Het is misschien efficiënter om mensen in 
woondozen onder te brengen, maar dat is 
niet wat we willen. Een designversie van 
een woonzorgcentrum is in dat opzicht 
even slecht als het type woonzorgcentrum 
waar niemand van ons zou willen wonen. 
Een zorgzame buurt, dat is wat we nodig 
hebben. Zorgvoorzieningen zullen evolu-
eren tot kenniscentra die hun expertise 
op verschillende plaatsen inzetten. Dat 
is uiteraard geen zwart-witverhaal. Maar 
we moeten af van de gebouwen met lange 
gangen met vele deuren. We hebben nood 
aan meer integratie en inclusie.

Stijn De Vleeschouwer: De mogelijk heden 
zijn er. Waarom geef je bijvoorbeeld het 
restaurant van een woonzorgcentrum ook 
geen functie in de buurt? Een hedendaag-
se inrichting en een dubbele toegang: voor 
de bewoners én voor de mensen in de 
wijk. Het kan je voorziening bovendien 
veel rendabeler maken en je bevordert 
de sociale samenhang.

Efficiëntie als dooddoener
Leo Van Broeck: Mijn moeder woont in 
een duur woonzorgcentrum, maar de 
kwaliteit van de maaltijden is er om te 
huilen. Die mensen doen hun best, ik weet 
het. Maar ze zitten vast in een bepaald 

verdienmodel. Breek daaruit. Kies voor 
een restaurant met lekker en gezond eten 
en overtuig ook niet-bewoners om bij jou 
te komen. Als mijn moeder wil genieten 
van een maaltijd, dan nemen we haar met 
de rolstoel mee naar een brasserie wat 
verderop. Dan voelt ze zich de koningin te 
rijk. Maar waarom kan die brasserie niet 
in het woonzorgcentrum?

Stijn De Vleeschouwer: Publieke op-
drachtgevers zouden meer als project-
ontwikkelaars moeten denken. Meer oog 
hebben voor het ruimere plaatje en zich 
niet beperken tot hun strikte opdracht.  
Ik heb veel respect voor zorgdirecteurs die 
alles in het werk stellen om de best moge-
lijke zorg te kunnen aanbieden, maar in de 
praktijk veel te veel tijd moeten spende-
ren aan de realisatie van complexe woon-
projecten. Die expertise zouden ze meer 
moeten binnenhalen, en daar dan de zorg 
in schuiven. Breng die brasserie naar je 
woonzorgcentrum en haal er rendement 
uit. Als je toch een eigen keuken hebt, 
waarom dan bijvoorbeeld geen afhaal-
maaltijden aanbieden voor jonge gezinnen 
in de buurt? Maak allianties met partners 
die het bouwen als core business hebben, 
maak goede afspraken en zoek naar kruis-
bestuivingen. Zo kan je als zorgverlener 
je focus opnieuw leggen op het verlenen 
van goede zorg.

Leo Van Broeck: Efficiëntie is te vaak een 
dooddoener. Ook in de thuiszorg, waar je 
dikwijls hoort dat verpleegkundigen geen 
tijd meer hebben voor een babbel. ‘Prik 
in de kont, boterham in de mond en weg 
zijn we.' Terwijl de grootste behoefte van 
mensen net is om even een kwartiertje 
met iemand te kunnen praten. Onder het 
mom van efficiëntie schieten we ons doel 
voorbij. Ook hier speelt ruimtelijke orde-
ning een grote rol. De files koeioneren 
ons van in de wieg tot in het graf. Ouders 
staan onder stress als ze de kinderen 
naar school willen brengen en de thuis-

“We hebben te lang gefocust  
op het zo lang mogelijk thuis  

kunnen blijven wonen.”
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verpleegkundige staat in de file naar cliën-
ten. Het is allemaal zo slecht georgani-
seerd. In de wijk waar die verpleegkundige 
woont, zijn er ongetwijfeld ook mensen die 
haar zorg nodig hebben. Maar daar komt 
dan weer iemand anders langs, die ook 
eerst 20 minuten in de file moet staan. Ja, 
we hebben keuzevrijheid! Mensen moeten 
kunnen kiezen! Is dat wel zo? Kunnen we 
er niet beter voor zorgen dat iedereen de 
goede zorg krijgt die hij nodig heeft? Nu 
staan we allemaal stijf van de stress om 
ons door het verkeer te manoeuvreren. En 
er is geen beterschap in zicht. Of je nu op 
diesel of met een elektrische wagen in de 
file staat: het gaat niet vooruit.

Mensen zouden meer flexibel moeten ver-
huizen naar een omgeving die afgestemd 
is op hun noden. In die context pleit u ook 
voor een systeem van woonrechten in 
plaats van eigendom?

Leo Van Broeck: Ik geloof in een systeem 
met aandelen in een coöperatie. Stel dat 
je iedereen in een grote wijk overtuigt om 
zijn woning in een coöperatie onder te 
brengen. Dat wordt een gigantisch bedrijf 
met veel schaalvoordelen. Je zou bijvoor-
beeld een warmtenet kunnen uitrollen. 
Plots wordt veel mogelijk. Bewoners zijn 
dan geen eigenaar van hun huis, maar ze 
hebben wel een woonrecht, uitgedrukt in 
aandelen. Stel dat de kinderen na verloop 
van tijd het huis uit zijn, dan kan je als 
koppel verhuizen naar een woning die be-
ter beantwoordt aan je nieuwe noden en 
behoeften. Een systeem van woonrechten 
zou ook meer kansen geven aan jonge 
gezinnen, die nu vaak de middelen niet 
hebben om een huis te kopen. Met een 
aandelensysteem kan je laagdrempelig 
instappen. In Zwitserland bestaan al jaren 
grote burgercoöperaties. En het werkt.

Wat houdt ons tegen? De regelgeving of 
ons individualisme?

Leo Van Broeck: Beide. Onlangs was er 

Veel woonzorgcentra grijpen nieuwbouw 
of verbouwing aan om de vermaatschap-
pelijking ook architecturaal en ruimtelijk 
te stimuleren. Zo ook Sint-Vincentius in 
Kortrijk, behorende tot Woonzorggroep 
GVO. Waar vroeger de Sint-Niklaaskliniek 
stond, is er nu een hedendaags, open en 
levendig woonzorgcentrum. Het gebouw 

SINT-VINCENTIUS KORTRIJK 
OMARMT VERMAATSCHAPPELIJKING

Architectuur stimuleert  
vermaatschappelijking

is stijlvol ingebed in de compleet nieuw 
aangelegde Houtmarkt, dankzij een nauwe 
samenwerking met de Stad Kortrijk. De 
architectuur nodigt de buurt bewust uit; 
gastvrijheid is immers een fundament van 
het nieuwe woonzorgcentrum. De ruime en 
gezellige tearoom lokt bovendien ook veel 
publiek van buiten het woonzorgcentrum.
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een initiatief van een groep jonge Antwer-
penaren om via crowdfunding de politie-
toren aan de Oudaan in Antwerpen te ko-
pen. Dat is jammer genoeg niet gelukt, 
omdat de stad uiteindelijk koos voor de 
hoogste bieder. Het had een mooi project 
kunnen worden van de Antwerpenaren zelf, 
met een grote betrokkenheid van de buurt.

Toch zie ik bij de politiek in het algemeen 
een groeiende interesse voor de deeleco-
nomie, ook in vastgoed. Als mensen par-
ticiperen via aandeelhouderschap, krijg 
je een fusie tussen burgers en onderne-
mers. Het is een systeem van solidariteit 
en inclusie. Veel jonge mensen hechten 
minder belang aan eigenaarschap, meer 
aan gebruiksrecht. Het idee is simpel: je 
koopt geen boormachine, maar een gat. 
Op die manier kan je met één boorma-
chine heel veel mensen helpen, die tot 
vandaag elk hun eigen gereedschap kopen 
en dat misschien maar tien keer in hun 
leven gebruiken. Een wagen rijdt gemid-
deld 56 minuten per dag en staat 23 uur 
stil op parkings, die ondertussen 36.000 
hectare oppervlakte innemen. Dat is te 
zot voor woorden. Ter vergelijking: het 
Brussels Gewest telt 16.000 hectare. Het 
kan anders, als we mobiliteit kopen in 
plaats van wagens. Hetzelfde geldt voor 
woningen. Solidariteit en collectiviteit, 
daar liggen de sleutels.

Architect Jo Taillieu zei onlangs in Knack: 
“Er worden nog te veel plekken gebouwd 
waarin ik niet wil terechtkomen en waar-
van ik niet wil dat mijn ouders er belan-
den.” Is er te weinig inspraak van bewo-
ners en toekomstige bewoners?

Leo Van Broeck: Het concept op zich is al 
verkeerd! Het is fout om te bouwen voor 

zorgbehoevende mensen alleen. Je moet 
gaan voor grotere, rendabele projecten 
met maximum 40% van de woningen op 
zorgbehoevende ouderen gericht.

Stijn De Vleeschouwer: Misschien zou 
de persoonsvolgende financiering in de 
ouderenzorg hier voor een extra stimulans 
kunnen zorgen. We moeten out of the box 
denken. In plaats van een woonzorgcen-
trum voor 100 bewoners, kan het slimmer 
en rendabeler zijn om een complex met 
200 woningen te bouwen, waarvan 100 
voor zorgbehoevende ouderen. En er is 
inderdaad ook te weinig participatie. Hoe 
komt het dat we zomaar accepteren dat, 
eens we zorgbehoevend zijn, we plots te-
vreden moeten zijn met een kleine slaap-
kamer waarin ook onze televisie en onze 
fauteuil staan.

Leo Van Broeck: Als ik mijn moeder 
bezoek en iets blijf eten, dan ga ik niet 
naar het toilet omdat het lawaai ervan 
elke smaak ontneemt. Waarom moet dat?  
Je kan ook een kleine ruimte aangenaam 
en comfortabel maken. Kijk naar de chi-
que zeiljachten of naar een hedendaagse 
mobilhome: op een beperkt aantal vier-
kante meter bieden die alle comfort, an-
ders krijgen ze die dingen niet verkocht!  
En dan die grootschalige smetvrees in 
veel woonzorgcentra: wie woont nu graag 
in de geur van javel?

Stijn De Vleeschouwer: Probeer eens 
studenten te overtuigen om in een woon-
zorgcentrum op kamers te gaan. Je krijgt 
er niemand binnen. En waarom eigen-
lijk niet? Het grootste knelpunt is de te 
grote focus op zorgefficiëntie. Het moet 
allemaal hygiënisch zijn, gemakkelijk om 
de zorg te organiseren, overzichtelijk … 

“We moeten af van de gebouwen met lange gangen  
met vele deuren. We hebben nood aan meer integratie  
en inclusie.”

Zo creëer je geen aangename woningen. 
Maak je ontwerp liever zonder focus op de 
zorgbehoeften en kijk pas in een tweede 
fase hoe je de zorg integreert. Dat is in 
grote lijnen wat we in het pilootproject 
in Sint-Truiden willen doen, met private 
woningen die al naar gelang van de situ-
atie het labeltje ‘zorg’ kunnen krijgen of 
niet. Alleen botsen we voor de realisatie 
op een niet aangepaste regelgeving op 
het vlak van subsidies, btw… Ja, er komt 
heel wat bij kijken.

Leo Van Broeck: Toch kunnen de bestaan-
de woonzorgcentra ook al stappen in de 
goede richting zetten. Maak je brasserie 
aantrekkelijk voor de buurt, verhuur je 
vergaderzalen aan verenigingen, stel je 
tuin open voor de buurt, werk samen met 
de school … Op het terrein zie ik mooie 
dingen ontstaan, maar ik zie ook nog veel 
koudwatervrees. Iets meer durf en crea-
tiviteit helpt ons allemaal verder.

* www.vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws-
publicaties/meerjarenprogramma- 
2017-2020
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In Oostende bouwt vzw Sint-Monica  
– uitbater van wzc Monica en assistentie-
woningen Stijn – een nieuw woonzorg- 
en dienstencomplex ‘De Drie Platanen’. 
De site ligt ideaal tussen stad, groen en 
zee. Achter het bouwterrein bevindt zich 
een groot weiland- en landbouwgebied. 
De stad Oostende en vzw Sint-Monica 
sloegen de handen in elkaar en werkten 
samen met Team Vlaams Bouwmeester 
aan een masterplan voor de site van het 
woonzorg- en dienstencentrum ‘De Drie 
Platanen’ én de achterliggende stadsge-
bieden ‘Park De Nieuwe Koers’.

Dat resulteerde in een vruchtbare wis-
selwerking tussen beide projecten. Zo 
komt er achter het woonzorg- en dien-
stencomplex een grote tuin, met moestui-
nen, natuurlijk speelweefsel, herbergzame 

rustplekken en (mogelijks op langere ter-
mijn) een buurt kiosk. Door een sterke link 
tussen het gebouw van vzw Sint-Monica 
en de stadstuin wordt gestreefd naar 
verbondenheid en interactie tussen de 
bewoners van het woonzorgcentrum en 
de buurtbewoners of recreanten. Voor 
de bewoners van het woonzorgcentrum 
valt er aan de achterdeur zo heel wat te 
beleven en te bekijken. Buitenstaanders 
zullen snel de stap zetten naar de cafeta-
ria van de ouderenvoorziening, van waaruit 
ze zicht zullen hebben op de moestuinen. 
De bedoeling is de drempel naar de voor-
ziening te verlagen en bij te dragen aan 
de maatschappelijke cohesie tussen de 
jongere en oudere generaties.

Ook architecturaal zal het gebouw op zich 
een positieve uitstraling hebben. In het 

gebouw wordt grote aandacht besteed aan 
een huiselijke sfeer en de nodige privacy 
voor bewoners, voldoende rustplekken 
in de gangen, beveiliging voor dwalende  
bewoners en een ergonomische werkom-
geving voor de medewerkers van de voor-
ziening. Samengevat: vanuit de traditie van 
vzw Sint-Monica zal de nodige aandacht 
besteed worden aan het welbevinden van 
zowel de bewoners als het personeel.  
De nieuwbouw wordt begin 2019 in ge-
bruik genomen.
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VZW SINT-MONICA OOSTENDE WERKT SAMEN  
MET TEAM VLAAMS BOUWMEESTER

De Drie Platanen
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EÉN JAAR STOP IT NOW!

Preventie bij pedofiele gevoelens 
kan veel onheil voorkomen

Minne De Boeck: “De drempel om wegwijs te geraken in het aanbod en om hulp te 
zoeken is erg groot. De benaming van de centra alleen al: ‘gespecialiseerde centra voor 
daderhulp’. Wie stapt daar gemakkelijk naartoe als je preventief hulp wil zoeken?”
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In mei mocht Stop it Now! een eerste 
kaarsje uitblazen. De Vlaamse hulplijn 
voor mensen met pedofiele gevoelens 
en hun omgeving kan een positieve 
balans voorleggen. Dankzij een goede 
samenwerking tussen diverse gespe-
cialiseerde partners is er vandaag een 
laagdrempelig aanbod dat sterk inzet op 
preventie. We praten erover met Minne 
De Boeck van het UFC en Kris Vanhoeck 
van I.T.E.R.-CGG Ahasverus.

Minne De Boeck werkt als criminologe 
in het Vlaams steuncentrum en tevens 
behandelcentrum voor seksueel afwijkend 
gedrag van het Universitair Forensisch 
Centrum (UFC) in Antwerpen. Het behan-
delcentrum ondersteunt zowel daders als 
andere organisaties die rond dat thema 
werken, waaronder de gespecialiseerde 
CGG’s. “Ongeveer één derde van onze  
cliënten komt op eigen initiatief, de grote 
meerderheid wordt door justitie verwe-
zen na gepleegde feiten”, vertelt Minne 
De Boeck. “We wilden meer op preven-
tie werken, het verschil maken vóór het 
kwaad geschiedt. In 2014 organiseerden 
we samen met Child Focus een studiedag 
waarop we good practices uit Nederland, 
Engeland en Duitsland presenteerden.  
Op initiatief van het UFC, Child Focus, 
Sensoa, Zorgnet-Icuro, de CAW-groep 
en I.T.E.R., en met de steun van minis-
ter Jo Vandeurzen en de Koning Boude-
wijnstichting, zijn we uiteindelijk in mei 
2017 van start gegaan met Stop it Now! 
Het UFC nam het voorbereidend onder-
zoek, en neemt de wetenschappelijke en 
steunopdrachten op zich, maar I.T.E.R., 
het ambulant centrum voor preventie, 
begeleiding en behandeling van seksu-
eel grensoverschrijdend gedrag van CGG 
Ahasverus, staat in voor de operationele 
werking van de hulplijn. Van meet af aan 
was duidelijk dat de hulplijn moest wor-
den bemand door ervaren mensen, niet 
door vrijwilligers. Bovendien maakte dit 
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“We krijgen overigens ook steun van de 
politie. Ook zij zien de complexiteit van de 
problematiek en hebben ons project van 
in het begin positief onthaald. Ze onder-
steunen ons voornamelijk bij de bekend-
making. Dat geldt trouwens ook voor de 
media, die heel genuanceerd over onze 
werking berichten. Ja, de reacties uit de 
samenleving zijn beter dan we ons had-
den voorgesteld. Vooraf hadden velen ons 
gewaarschuwd: we zouden dreigtelefoons, 
valse melders en flauwe grappenmakers 
krijgen, maar eigenlijk komt dat amper 
voor. Dat is een fijne vaststelling.”

Tips & tricks
“Een tweede doelgroep zijn de naasten die 
zich zorgen maken. Die groep maakt 24% 
van de oproepen uit. In 16,5% gaat het over 
een dichte naaste: de partner, ex-partner 
of een goede vriend. In 7,5% zijn het pro-
fessionals die contact met ons opnemen: 
huisartsen, psychologen, seksuologen, 
medewerkers van de mobiele equipes … 
Wij motiveren die hulpverleners om de pro-
blematiek bespreekbaar te maken. Het stig-
ma verhindert mensen om hulp te zoeken. 
Daarom moeten hulpverleners zich op een 
goede manier openstellen voor een gesprek. 
Samen met Sensoa hebben we daarvoor een 
handleiding met tips en tricks ontwikkeld, 
die binnenkort op onze website staat.”

“Een derde doelgroep is de brede samen-
leving die vragen heeft over pedofilie en 
kindermisbruik. Het thema roept dan ook 
heel wat issues op. We beseffen dat we op 
dat vlak erg afhankelijk zijn van de media. 
Telkens als we in de krant of op de radio 
komen, hoe beperkt ook, ondervinden 
we een piek in contacten. Dat toont dat 
het maatschappelijk debat een impact 
heeft. Wij willen in dat debat aanwezig 
zijn en met genuanceerde berichtgeving 
het taboe doorbreken. Daarom hebben 
we een communicatieplan opgesteld 
en zetten we onder meer in op sociale  

media campagnes, filmpjes en radiospots. 
Via sociale media bereiken we een breed 
publiek en ook al verschijnen daar soms 
minder prettige reacties, toch zien we dat 
de campagne effect heeft.”

“Met Stop it Now! hebben we een stap in de 
goede richting gezet naar meer preventie 
en het doorbreken van het stigma. Ons 
netwerk groeit, wat nog betere doorver-
wijzing mogelijk maakt. We leren de doel-
groepen ook beter kennen. Zo hebben we 
op een bepaald moment vastgesteld dat 
veel mensen uit de eerste doelgroep kam-
pen met gevoelens van angst, schaamte 
tot zelfs suïcidegedachten. Daarom heb-
ben we de hulpverleners daarrond extra 
vorming gegeven. Om de drempel naar 
hulpverlening voor de doelgroep die al 
beelden van kindermisbruik bekeek ver-
der te verlagen, ontwikkelen we nu een 
online zelfhulpmodule. Ook de profes-
sionele hulpverleners willen we nog beter 
bereiken en betrekken. En ook de partners 
van de mensen met pedofiele gevoelens 
mogen we niet uit het oog verliezen: zij 
krijgen vaak weinig ondersteuning, ter-
wijl ze er nood aan hebben. In Nederland 
bestaan al lotgenotengroepen. Misschien 
moeten we die ook bij ons opstarten?  
Je ziet: er is nog veel werk aan de winkel.”

“Uiteindelijk willen we mensen zo goed 
mogelijk doorverwijzen. Op een klein jaar 
hebben we 58 mensen via Stop it Now! 
doorverwezen naar een behandeltraject 
in samenwerking met diverse centra. Van 
hen zijn 25 mensen aan een behandeling 
gestart: 21 in gespecialiseerde centra, 
de rest bij private therapeuten en in het 
reguliere aanbod. Omdat we anonimiteit 
garanderen, is het niet gemakkelijk om 
hun traject verder te volgen. Maar we 
zijn tevreden met die eerste resultaten.  
We slagen erin om mensen aan te sporen 
om vrijwillig hulp te zoeken vóór het mis-
loopt”, besluit Minne De Boeck.

initiatief alleen kans van slagen als het 
zou worden gedragen door een breder 
preventieproject ter bekendmaking en 
ondersteuning. Daarvoor zorgt het UFC.”

Duwtje in de rug
“We zijn nu een jaar actief en Stop it Now! 
werkt. Tot 1 mei telden we 454 contact-
names, waarvan 57% via e-mail en 43% 
telefonisch. Dat is anders dan in Neder-
land, waar mensen vooral telefonisch hulp 
zoeken. Blijkbaar zijn Vlamingen meer 
afwachtend en vinden ze e-mail toch nog 
iets laagdrempeliger. Een e-mail kan je 
natuurlijk ook beter voorbereiden dan een 
telefonisch gesprek.”

“We bereiken ook de drie doelgroepen 
die we vooraf voor ogen hadden. In de 
eerste plaats zijn dat mensen die zich 
zorgen maken over zichzelf: personen 
met pedofiele gevoelens die nog geen 
misbruik hebben gepleegd en onder hun 
gevoelens lijden. 59% van de contacten 
bestaat uit die groep. Zij willen vooral 
hun verhaal even kwijt. Tot die groep 
behoren ook zij die al beelden van mis-
bruik van kinderen hebben bekeken. Dat 
is een strafbaar feit, maar de hulplijn is 
vrijblijvend: het is aan de persoon zelf 
om al dan niet verdere hulp te zoeken, 
maar uiteraard motiveren wij hen wel om 
dat te doen. De drempel voor die men-
sen om wegwijs te geraken in het aan-
bod en om hulp te zoeken is erg groot. 
De benaming van de centra alleen al:  
‘gespecialiseerde centra voor dader-
hulp’. Wie stapt daar gemakkelijk 
naartoe als je preventief hulp wil zoe-
ken? Stop it Now! wil die personen de 
weg wijzen en ze een duwtje in de rug  
geven. Vaak nemen ze pas contact op als 
er iets gebeurd is: hun partner heeft iets 
ontdekt of de politie heeft hun laptop in 
beslag genomen. Het voordeel is dat ze 
dan vaak erg gemotiveerd zijn om effec-
tief hulp te zoeken voor hun probleem.”

Met Stop it Now! hebben we een stap  
in de goede richting gezet naar meer  

preventie en het doorbreken van het stigma.  
Ons netwerk groeit, wat nog betere  

doorverwijzing mogelijk maakt. 
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De hulplijn Stop it Now! wordt bemand 
door drie hulpverleners met ervaring bij 
I.T.E.R. – het ambulant regioteam voor 
preventie, begeleiding en behandeling 
van seksueel grensoverschrijdend ge-
drag – waarvan CGG Ahasverus een van de 
partners is. Kris Vanhoeck coördineert de 
hulplijn. “Het is belangrijk dat Stop it Now! 
ingebed is in een centrum met de nodige 
knowhow op het gebied van seksueel af-
wijkend gedrag. Onze hulpverleners aan 
de telefoon of e-mail zitten nooit alleen; 
er zijn altijd overlegmogelijkheden met 
een vaste medewerker. De materie is dan 
ook erg gespecialiseerd. De mensen die 
ons contacteren zijn heel erg op zoek naar 
hulp. Het is een grote misvatting dat zij 
enkel en alleen uit zijn op hun seksuele 
pleziertjes. Het lijden bij die mensen kan 
groot zijn. Ze zijn beschaamd en hebben 
dikwijls al een negatieve ervaring met de 
hulpverlening achter de rug. Ja, soms 
reageren therapeuten paniekerig. Iemand 
die hulp zoekt bij depressieve gevoelens 
wordt goed opgevangen, maar op het mo-
ment dat blijkt dat sociale isolatie aan de 
grondslag ligt en dat de isolatie voortkomt 

I.T.E.R. - CGG AHASVERUS

“Belangrijke rol  
voor gespecialiseerde 

CGG’s”

Kris Vanhoeck: “Voor veel mensen is het al een grote overwinning als ze ons contacteren. 
We moeten er dan ook alles aan doen om ze zo goed mogelijk te ondersteunen.”

uit pedofiele gevoelens, dan voelen veel 
therapeuten zich plots niet meer be-
kwaam. Gespecialiseerde hulpverleners 
zijn daarom echt nodig op de eerste lijn en 
laagdrempeligheid is belangrijk.”

Vertwijfeling groot
“Concreet wordt Stop it Now! bemand door 
twee ervaren hulpverleners van het vol-
wassenenteam van I.T.E.R. en een collega 
van het jongerenteam. Er zijn immers 
ook jongeren die worstelen met hun sek-
suele gevoelens. De drie hulpverleners 
zijn extra opgeleid voor de gesprekken 
en hebben, toen dat nodig bleek, bij-
komende vorming over suïcidepreventie 
gehad. De vertwijfeling bij de doelgroep 
is soms erg groot.”

“60% van de doelgroep zoekt contact via 
e-mail. Het voordeel daarvan is dat je als 
hulpverlener iets meer tijd hebt om na te 
denken. De verhalen en de vragen zijn im-
mers vaak heel expliciet. Wie telefonisch 
contact opneemt, zoekt in de eerste plaats 
een luisterend oor. Pas nadat iemand zijn 

verhaal heeft kunnen doen, wordt een 
volgende stap mogelijk. Of we ook chat 
overwegen? Daarover hebben we nage-
dacht, maar we gaan er nog even mee 
wachten omdat het heel delicaat is: chat-
ten gaat erg snel, je mist veel context die 
een stem wel geeft en het staat allemaal 
zwart op wit. Elk woord is belangrijk. Voor 
veel mensen is het al een grote overwin-
ning als ze ons contacteren. We moeten 
er dan ook alles aan doen om ze zo goed 
mogelijk te ondersteunen.”

“Het doorverwijzen naar verdere hulp-
verlening lukt goed. Vlaanderen telt acht 
andere gespecialiseerde CGG’s, vier ge-
specialiseerde CAW’s en een netwerk van 
private seksuologen, psychotherapeuten 
en psychiaters. Met de CGG’s hebben we 
afgesproken dat cliënten die door Stop it 
Now! worden verwezen, voorrang kunnen 
krijgen bij het plannen van een intake-
gesprek. Drie keer per jaar komen we 
ook samen met een focusgroep om onze 
werking goed af te stemmen. Stop it Now! 
is een voorbeeld van hoe het moet en hoe 
het kan”, aldus Kris Vanhoeck.

zorgwijzer   |   14



15   |   mei 2018

WZC Sint-Elisabeth van woonzorggroep 
GVO kaapte onlangs de Food Waste Award 
weg in de categorie gezondheidsvoorzie-
ningen. Directeur Jo Craeymeersch is blij 
met de erkenning voor de inspanningen 
van zijn keukenteam. “Dankzij hun en-
thousiasme zijn we erin geslaagd om 
het voedselafval te reduceren van 28% 
vroeger tot 12% vandaag. Tegelijk is het 
gelukt om de keuze voor de bewoners 
te verhogen en de kosten te beperken.”

“Alles begint met een gemotiveerde keu-
kenploeg”, weet Jo Craeymeersch. “De 
koks stelden vast dat we nogal wat voed-
selafval hadden en voelden zich mee ver-
antwoordelijk. Eerder per toeval ontdekten 
we het bestaan van de Food Waste Award. 
Dat gaf ons het extra duwtje in de rug om 
er effectief werk van te maken. We staan 
ook op dat gebied open voor innovatie.”

“We hebben ons gefocust op de middag-
maaltijden. Dat is bij uitstek een multi-
disciplinair gebeuren. Daarom hebben we 
een gemengde werkgroep opgericht met 
naast de keukenmedewerkers ook zorg-
medewerkers. Bij zulke projecten moet 
iedereen mee aan boord. We zijn gestart 
met een gedifferentieerde nulmeting, met 
afzonderlijke cijfers voor afval van groen-
ten, vlees, vis en aardappelen. Dat gaf 
eigenlijk meteen al de nodige handvatten 
om concreet aan de slag te gaan.”

“Globaal constateerden we een voedsel-
overschot van 28%. Een uitschieter was 
een bepaalde vissoort, met maar liefst 
40% overschot. Dat ondanks het feit dat 
bewoners zelf een menu kunnen kiezen. 
Die specifieke vis hebben we van het menu 
geschrapt en van de andere ingrediënten 
hebben we minder besteld. Bij een tweede 
meting boekten we nog 22% voedselover-
schot: een mooie vooruitgang, maar nog 
altijd veel te veel.”

Vacuüm als deel van oplossing
“We werken met een regeneratie keuken, 
wat betekent dat maaltijden worden gele-

WZC SINT-ELISABETH OOSTENDE WINT FOOD WASTE AWARD

“Meer keuze, lagere kosten  
en minder afval!”

verd door de centrale keuken Mensa van 
de GVO-groep. Dat heeft veel voordelen, 
maar ook enkele nadelen. Zo kunnen 
wij vooraf niet tot op de man inschatten 
hoeveel maaltijden we op een bepaal-
de dag nodig zullen hebben. Als enkele 
bewoners naar het ziekenhuis zijn of 
als het druk is in het dagcentrum of het 
kortverblijf, dan scheelt dat al snel en-
kele maaltijden. Daarom bouwden we 
vroeger voldoende marge in, wat weer 
voor extra overschot zorgde. Nu werken 
we met va cuümmaaltijden, die we altijd 
ter beschikking houden in ons woon-
zorgcentrum. Zo kunnen we het aantal 
bestellingen laten zakken. Als er eens 
enkele maaltijden extra nodig zijn, dan 
nemen we die vacuümmaaltijden.”

“Een extra meerwaarde is dat we dankzij de 
vacuümmaaltijden ook een meerkeuze menu 
voor de bewoners hebben kunnen ontwik-
kelen. We beperken dus de overschotten 
en tegelijk kunnen we ons assortiment uit-
breiden. Tegen lagere kosten bovendien! 
Vandaag hebben we nog 12 tot 13% voedsel-
overschotten. Een mooi resultaat, toch?”

Evenwichten zoeken
Toch blijft het ook in wzc Sint-Elisabeth 
soms nog zoeken naar de juiste even-
wichten. Jo Craeymeersch: “We werken 
al langer aan een kwaliteitsvol maaltijd-
gebeuren. Na het behaalde Quali tree-
kwaliteitslabel met focus op het totale 
maaltijdgebeuren, hebben we de ambitie 

Jo Craeymeersch: “Besparen was niet ons uitgangspunt of onze motivatie, 
wel een gezonde frustratie over zoveel afval en het nutteloze werk. Waarom 
zou je 25 vissen klaarmaken als je er uiteindelijk toch maar 20 nodig hebt?”
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De Food Waste Award voor gezondheids-
voorzieningen past in een groter kader 
om het voedselverlies aan te pakken.  
De Vlaamse overheid wil tegen 2020 een 
algemene daling van 15% realiseren. 
Daaraan werken de diverse beleids-
domeinen mee. En dus ook het beleidsdo-
mein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
(WVG). Facilitair verantwoordelijke Nicky 
Prenen en communicatieverantwoorde-
lijke Carmen De Rudder van het Depar-
tement WVG weten er alles over.

“De Vlaamse overheid ging het engage-
ment aan en alle beleidsdomeinen wer-
ken daaraan mee: Landbouw en Visserij, 
Omgeving, Onderwijs en dus ook Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin. Toen we na-
dachten over een mooie insteek voor de 
zorg- en welzijnssector, botsten we op de 
grote diversiteit in de sector. Elke sector 
en elke organisatie heeft zijn specifie-
ke werking, wat het moeilijk maakt om 
tot een gezamenlijke aanpak te komen.  
Bovendien wilden we de organisaties niet 
opzadelen met nieuwe richtlijnen en regis-
traties. Daarom kiezen we voor sensibili-
sering en actie op vrijwillige basis. Waar 
we kunnen, helpen we de organisaties 
met tips en tricks, informatiesessies en 
nieuwsbrieven”, vertelt Nicky Prenen.

“In 2016 zijn we gestart met een engage-
mentsverklaring van zorgvoorzieningen 
die vrijwillig instapten. In 2017 hebben 
we die organisaties uitgenodigd om een 
nulmeting te doen. Elke voorziening mocht 
haar eigen meting organiseren, al naarge-
lang de context. Het was niet de bedoeling 
om een benchmark te organiseren, wel 
om de voorzieningen te sensibiliseren om 
aan de slag te gaan. Het is een doordach-
te keuze om de organisaties niets op te 
leggen, behalve dat de acties uiteraard de 
kwaliteit van de zorg niet in het gedrang 

DEPARTEMENT WGV TREKT MEE AAN DE KAR

Vlaamse overheid 
streeft naar 15%  

minder voedselverlies

mogen brengen. We hechten veel belang 
aan het delen van goede praktijken en tips. 
In dat kader past ook het netwerkmoment 
met de Food Waste Awards. Dat was een 
mooie gelegenheid om te leren van el-
kaar”, zegt Carmen De Rudder.

Oogopener
“Voor veel organisaties betekende de 
nulmeting die ze zelf organiseerden een 
echte oogopener”, stelt Nicky Prenen vast.  
“Je staat er toch van te kijken als je eens je 
voedseloverschotten en het afval in kaart 
brengt. Het geeft een extra stimulans om 
er iets aan te doen. We merken dat de 
130 organisaties die zich in het begin 
engageerden, erg enthousiast blijven.  
De vrijwilligheid en de laagdrempeligheid 
dragen daartoe bij, maar ook de haalbaar-
heid en de snelle resultaten die organi-
saties kunnen boeken. We willen hen nu 
ook stimuleren om hun verhalen te delen, 
zodat ook andere voorzieningen geprikkeld 
worden om actie te ondernemen.”

“Of we vooral op duurzaamheid mikken 
of veeleer op kostenbeheersing? Beide 
zijn belangrijk voor de deelnemers”, weet 
Carmen De Rudder. “Vaak begint het met 
een persoonlijk engagement van een keu-
kenmedewerker. Maar zo’n project kan 
alleen slagen als ook het management 
en de rest van de organisatie overtuigd 
zijn. Om het management mee te krijgen, 
helpt het als je cijfers kunt voorleggen. 
Uiteindelijk is het een win-winsituatie voor 
iedereen die daartoe bijdraagt.”

Mooie initiatieven
“Veel organisaties zijn ondertussen goed 
bezig. In de welzijnssector heeft Betha-
nië in Genk bijvoorbeeld zijn leefgroepen 
geactiveerd en hebben alle betrokkenen 
van directie over hulpverleners tot en met 

om Smiley als kwaliteitslabel, met de fo-
cus op voedselveiligheid, te halen. Het 
aanbieden van keuzemenu’s is echter een 
gemengd verhaal. Het vergt toch enige 
bijsturing door de medewerkers. Mensen 
laten kiezen, en zeker mensen met de-
mentie, is niet zo evident. Bovendien, als 
je 15 personen hebt en 3 soorten vlees 
aanbiedt, dan ben je geneigd om van elke 
soort 5 maaltijden te bestellen. Maar zo 
optimaal werkt het natuurlijk niet: als er 8 
bewoners kiezen voor kip, 4 voor worst en 
3 voor kotelet, dan sta je daar mooi. Dat 
zorgt soms nog voor wat morele stress 
bij de medewerkers. Ondersteuning van 
onze medewerkers vormt een kritische 
successleutel voor het welslagen van dit 
project”.

“Globaal gezien hebben we echter flinke 
stappen vooruit gezet. We gaan dan ook 
verder op de ingeslagen weg. Binnenkort 
willen we ons volledige afvalbeleid aan 
een grondige duurzaamheidstest on-
derwerpen. Wat met piepschuim? Met 
harde plastic? Kunnen we ook daarrond 
een duurzaam beleid uitstippelen? Soms 
leiden die duurzaamheidsprojecten tot 
extra kosten, soms ook tot een besparing, 
zoals bij de maaltijden. Maar besparen 
was niet ons uitgangspunt of onze mo-
tivatie, wel een gezonde frustratie over 
zoveel afval en het nutteloze werk. Waar-
om zou je 25 vissen klaarmaken als je 
er uiteindelijk toch maar 20 nodig hebt? 
Een ethisch en duurzaam beleid vormt 
de leidende gedachte”.

“De enkele maaltijden die we toch nog op 
overschot hebben, schenken we trouwens 
aan onze buren van het Sociaal Huis, die 
er mensen in armoede een plezier mee 
doen. Op die manier dragen we ook nog 
eens bij tot de uitbouw van een zorgzame 
buurt”, besluit Jo Craeymeersch.
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het onthaalpersoneel samen een volledig 
duurzaamheidsplan ontwikkeld. Een ander 
mooi initiatief is dat van het O.L.V. van 
Lourdes Ziekenhuis in Waregem, waar 
keukenmedewerkers en verpleegkundigen 
de handen in elkaar hebben geslagen en 
op een heel creatieve manier met affiches 
en wat gezonde competitie tussen de af-
delingen tot mooie resultaten komen. En 
natuurlijk is er ook het bekroonde project 
van wzc Sint-Elisabeth in Oostende”, zegt 
Nicky Prenen.

“Organisaties die hebben deelgenomen 
aan de nulmeting kregen toegang tot een 
portaalsite met diverse sjablonen die ze 
vrij kunnen gebruiken”, voegt Carmen 
De Rudder toe. “We delen ook tips en 
praktijkverhalen. Eind dit jaar willen we 
een nieuwe meting organiseren en nog 
meer voorzieningen overtuigen om in 
te stappen. In Brugge heeft ook de stad 
zich geëngageerd om samen met enkele 
zorgvoorzieningen het thema hoog op de 
agenda te zetten. Er beweegt van alles. 
Samen met onze werkgroep, met daarin 
enkele voorzieningen en cateraars, pro-
beren we ons steentje bij te dragen en 
ook daar leren we van elkaar. Zo kregen 
we van de cateraars al de tip dat voorzie-
ningen die de catering uitbesteden goed 
moeten nadenken over het formuleren 
van de opdracht. Als het bestek letterlijk 
vermeldt dat er op elke plateau een potje 
yoghurt moet staan, dan weet je vooraf dat 
de afvalberg nodeloos zal vergroten. Denk 
dus goed na voor je een overheidsopdracht 
uitschrijft.”

Meer tips en informatie: 
www.voedselverlies.be 
www.departementwvg.be/voedselverlies

Nicky Prenen en Carmen De Rudder:
“Vaak begint het met een persoonlijk engagement van  
een keukenmedewerker. Maar zo’n project kan alleen  

slagen als ook het management en de rest van de  
organisatie overtuigd zijn. Om het management  

mee te krijgen, helpt het als je cijfers kunt voorleggen.”
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SOCIAL PROFITSECTOR EN GEZONDHEIDSZORG IN EUROPA

“We moeten waakzaam zijn  
op alle niveaus”

Europa heeft opnieuw meer oog voor sociale thema’s. Op zich 
is dat een goede zaak, maar het houdt ook uitdagingen in. Elke 
nieuwe richtlijn kan immers kansen creëren, maar ook beper-
kend werken. Zorgnet-Icuro heeft altijd al de ontwikkelingen op 
Europees niveau gevolgd, maar doet dat de jongste tijd met nog 
meer aandacht. We praten erover met stafmedewerker Sylvie 
Slangen van Zorgnet-Icuro en met en met Valeria Ronzitti van 
European Centre of Employers and Enterprises providing Public 
Services and Services of general interest (CEEP).

“De jongste twee jaar is er ontzettend veel aan het bewegen 
op sociaal vlak in Europa”, zegt Sylvie Slangen. “Het sociale is 
opnieuw een relevant beleidsdomein geworden, niet alleen in 
woorden maar ook in daden. Te lang is de sociale agenda wat 
ondergesneeuwd gebleven, ten voordele van economische en 
financiële thema’s. Maar sinds twee jaar geleden de Europese 
Pijler van Sociale Rechten werd aangenomen, is er veel ver-
anderd. Het besef dringt door dat het sociale perspectief een 
noodzakelijke voorwaarde is voor een gezond financieel en 
economisch beleid. Het heeft geen zin om geld te pompen in 
Griekenland als daar niet eerst een sociaal beleid en vangnet 
wordt uitgetekend. Een economie heeft nood aan vertrouwen. 
Een sociaal zekerheidssysteem biedt dat vertrouwen. Het sociale 
is dus geen afgeleide van het financieel-economische, maar een 
voorwaarde. Daarom zet Europa meer dan vroeger in op een 
actief tewerkstellingsbeleid én op het sociaal ondernemerschap.”

“Ook de gezondheidszorg komt in het vizier van Europa.  
Het doel is om de kwaliteit van de gezondheidszorg in de  
diverse lidstaten naar boven toe te nivelleren. Veel hand-
vatten heeft Europa vandaag echter niet hiervoor. Ze kan er 
bij de lidstaten alleen op aandringen en de druk verhogen. 
Met een jaarlijks ‘Europees Semester’ monitort Europa de 
begroting van de lidstaten. Tot nu toe bevatte die monitor 
uitsluitend financiële en economische indicatoren, vandaag 
worden er ook gezondheidsindicatoren en andere sociale  
indicatoren opgenomen. Elke lidstaat is verplicht zich te ver-
antwoorden op al die indicatoren. Dat proces loopt nu voor de 
allereerste keer. Daarvoor werken de overheden samen met 
de sociale partners.”

“Ook de toegenomen aandacht voor de arbeidsmarkt is positief. 
Die aandacht houdt evenwel ook uitdagingen in. Er komt allicht 
extra regelgeving op ons af en we moeten erover waken dat die 
regels niet botsen met ons eigen arbeidsmarktbeleid. Daarom 
moeten we vandaag als koepelorganisatie erg waakzaam zijn, 
zowel op Vlaams, federaal als Europees beleidsniveau.”

“Of er al concrete regelgeving in de pijplijn zit? Alles staat nog in 
zijn kinderschoenen. Wat alvast op ons afkomt, is een Proposal 
for a predictable work-richtlijn, die onder meer bepaalt welke 
informatie werknemers moeten krijgen van de werkgever bij 
het begin van de arbeidsrelatie. Het voorstel is om meer infor-
matie te geven, maar sommige elementen staan haaks op onze 
eigen wetgeving of zorgen voor dubbel-op-regels: richtlijnen 
die twee keer hetzelfde, zij het net iets anders voorschrijven. 
Dat volgen we nauwgezet mee op. Als de Europese richtlijnen 
onze wetgeving versterken, is er niets aan de hand. Als ze daar 
evenwel mee botsen, dan moeten we tijdig aan de alarmbel 
trekken. We zullen die situaties meer en meer krijgen.”

“Zorgnet-Icuro werkt nauw samen met CEEP, dat het netwerk 
heeft om de Europese regelgeving vanuit het perspectief van 
de social profit mee te beïnvloeden. Daarnaast is Zorgnet-Icuro 
ook actief in HOPE, de Europese koepelorganisatie specifiek 
voor ziekenhuizen en de gezondheidszorg. Europa lijkt soms 
ver van ons bed te staan, maar dat is maar schijn. Het is echt 
wel nodig om daarin tijd en aandacht te investeren”, bepleit 
Sylvie Slangen.

Sociaal overleg
Dat vindt ook Valeria Ronzitti, secretaris-generaal van het 
CEEP. “Het CEEP bestaat al sinds 1961 en heeft zijn hoofdzetel 
in Brussel. Het vertegenwoordigt de werkgevers van publie-
ke diensten en diensten van algemeen belang, waaronder 
gezondheidszorg, onderwijs, energie, transport, milieu ... 
Als koepelorganisatie van werkgevers nemen wij samen met 
BusinessEurope en EUAPME deel aan het sociaal overleg met 
de vakbonden op Europees niveau en aan het tripartite overleg 
met de sociale partners en de Europese instellingen. We hebben 
goede contacten met de Europese Commissie, de Europese 
Raad en het Europees Parlement en we wegen mee op alle 
wetgeving die betrekking heeft op de publieke diensten en de 
diensten van algemeen belang en hun plaats in de interne, Eu-
ropese markt. Daarnaast onderstrepen we op Europees niveau 
het belang van onze sectoren voor de economie en het welzijn 
van de mensen. We ijveren er tegelijk voor dat alle lidstaten 
de nodige ruimte blijven behouden om hun eigen publieke en 
social profitsector te kunnen uitbouwen. Elke lidstaat heeft 
immers zijn eigen systeem en het is niet onze betrachting om 
tot one size fits all te komen op Europees niveau. We moeten er 
voortdurend over waken dat nieuwe wetgeving geen keurslijf 
betekent voor de afzonderlijke lidstaten.”
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“Als de Europese richtlijnen onze wetgeving versterken,  
is er niets aan de hand. Als ze daar evenwel mee botsen,  
dan moeten we tijdig aan de alarmbel trekken.”

“Zoals Unisoc in België jarenlang heeft gestreden om zijn plaats 
te verwerven als werkgeversorganisatie, zo is het ook op Eu-
ropees niveau niet evident om de publieke sector en de social 
profit voldoende stem te geven in het debat met de werkne-
mersorganisaties en de overheden. Toch zijn we erin geslaagd 
om onze sectoren Europees op de kaart te zetten. De Europese 
Semesters, met aanbevelingen voor de lidstaten, kunnen daarin 
een belangrijke rol spelen. De publieke en sociale sectoren 
zijn dikwijls de eerste naar wie gekeken wordt als er bespaard 
moet worden. In veel landen staan ze ook relatief zwak. Dankzij 
CEEP zijn die sectoren van alle lidstaten op Europees niveau 
wél goed vertegenwoordigd. Met zijn aanbevelingen kan Europa 
mee druk zetten op de lidstaten om ook die publieke en sociale 
aspecten niet stiefmoederlijk te behandelen.”

“Maar ook de publieke en sociale sectoren die in eigen land wel 
sterk staan, zoals in België, hebben baat bij CEEP. Ik verwijs 
bijvoorbeeld naar de Proposal for a Predictable Work Directive 
die nu Europees op de agenda staat. Daarin streeft men onder 
meer naar vaste uurroosters voor werknemers, die contractueel 
vast moeten liggen. Maar in veel sociale sectoren, waaronder 
de gezondheidszorg, is dat niet altijd haalbaar. Wij zien erop toe 
dat er Europees geen algemene richtlijnen over alle sectoren 
heen worden uitgevaardigd die de sociale en publieke sectoren 
in lidstaten schade zouden kunnen berokkenen. Daar ligt onze 
kerntaak”, aldus Valeria Ronzitti.

Sylvie Slangen was tot voor kort directeur van Unisoc, 
de Belgische koepelorganisatie voor de social pro-
fitsector. Sinds december 2017 is zij stafmedewerker 
P&O bij Zorgnet-Icuro. Tegelijk behoudt ze in naam 
van Unisoc haar mandaat in CEEP, de Europese koe-
pelorganisatie voor werkgevers.

Valeria Ronzitti is de verkozen secretaris-generaal 
van CEEP, het European Centre of Employers and 
Enterprises providing Public Services and Services 
of general interest.
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Vanaf juli 2018 wordt een eerste, schuch-
tere stap gezet naar een ziekenhuis-
financiering op basis van kwaliteit. Het 
gaat om nauwelijks zes miljoen euro, te 
verdelen over de ziekenhuizen, maar 
het is een begin. Hoe kijkt een hoofdarts 
naar die ontwikkelingen? We vroegen het 
aan dr. Rudi Vossaert, hoofdarts van het  
AZ Sint-Elisabeth in Zottegem.

“Op zich is de aandacht voor en het belo-
nen van kwaliteit uiteraard goed”, opent 
dr. Vossaert. “Maar het bedrag daarvoor 
is zo klein dat het toch te weinig geloof-
waardigheid creëert. Als je rekening houdt 
met de zware inspanningen die zowat alle 
ziekenhuizen de voorbije jaren hebben 
geleverd op het vlak van accreditering al-
leen al, is de Pay for Quality (P4Q) vandaag 
peanuts. Een eerste accreditatie kost het 
gemiddelde ziekenhuis al snel 1 miljoen 
euro aan extra software, extra personeel 
en extra bijscholingen om aan de stren-
ge vereisten te voldoen. Een accreditatie 
hebben is goed voor 25 van de 80 punten 
in de nieuwe regeling, wat zal neerkomen 
op een 10.000 tot 15.000 euro per zieken-
huis. Dat is een lachertje als je ziet welke 
kosten we gemaakt hebben in de 3 jaar 
vóór de accreditatie.”

“Het bedrag van zes miljoen euro voor 
P4Q is een gesloten enveloppe. Een deel 
(20%) wordt gelijkmatig verdeeld onder 
alle ziekenhuizen. De resterende 80% 
wordt verdeeld op basis van toegeken-
de punten en verantwoorde activiteit. De 
ziekenhuizen krijgen een score op 80 pun-
ten. Het bedrag per modaal ziekenhuis zal 
dus variëren van 40.000 tot 80.000 euro, 
laat ons zeggen het equivalent van 1 vol-
tijds verpleegkundige. Je kunt onmoge-
lijk beweren dat kwaliteitsinspanningen 
daarmee beloond worden. Maar goed, 
het is een eerste aanzet, al had die wel 
wat krachtiger mogen zijn als de overheid 
het meent met haar beleid.”

“Het had best  
wat meer mogen zijn”

P4Q IN DE ZIEKENHUIZEN

Goede indicatoren?
“Naast de accreditatie (25 punten) staan 
ook 15 punten op patiëntenervaringen en 
het al dan niet deelnemen aan de peilin-
gen van het Vlaams Patiëntenplatform. 
Voorts zijn er ook enkele indicatoren, 
waaronder die voor borstkanker. Het pro-
bleem met die indicatoren is dat ze mee-
stal gebaseerd zijn op cijfers die hopeloos 
achterhaald zijn. Wat borstkanker betreft, 
dateren de meest recent gevalideerde 
en gepubliceerde cijfers van 2009-2011. 
Dat zegt natuurlijk niets over de huidige 
kwaliteit in een ziekenhuis.”

“Wat zijn trouwens goede indicatoren? 
Het VIP²-project heeft daarover al veel 
discussie gevoerd en tot nog toe komt men 
veelal uit bij structurele of proces-indi-
catoren: handhygiëne, correcte medica-
tievoorschriften ... Maar die indicatoren 
zeggen weinig of niets over de outcome. 
Goede handhygiëne is maar een van de 
vele mogelijke oorzaken van infecties. Als 
patiënt zou ik toch vooral geïnteresseerd 
zijn in het aantal infecties. Idem dito voor 
safe surgery: dat gaat vooral om goede 
registratie, maar zegt weinig over de re-
sultaten. Dat geldt ook voor de medicatie-
voorschriften: dat de voorschriften in orde 
zijn, betekent nog niet dat de medicatie 
correct is toegediend. In België hebben we 
nog veel te weinig outcome-indicatoren.”

Bestaan die in andere landen wel? “In 
Nederland bestaan ze, maar daar is dan 
weer een heel leger van registratiemede-
werkers aan de slag. Daar lijkt de slinger 
nu weer de andere richting uit te gaan en 
bekijkt men momenteel hoe ze het aantal 
registraties kunnen terugdringen. Maar in 
Nederland weet de overheid bijvoorbeeld 
wel per pathologie hoeveel overlijdens per 
1.000 patiënten een bepaald ziekenhuis 
telt. Dat wil men nu ook in ons land. De 
huidige totaalscore van 80 punten zou op 

termijn uitgebreid worden naar een score 
op 100, met 20 punten op basis van mor-
taliteitsgegevens. Daarvoor is er echter 
nog geen gevalideerde methodiek.”

Interpretaties
“Ook dat is overigens niet zo vanzelfspre-
kend. Als mortaliteitscijfers zwaar gaan 
doorwegen, zouden sommige ziekenhui-
zen in de verleiding kunnen komen om aan 
cherry picking te doen. Complexe aandoe-
ningen en hoogrisicopatiënten worden dan 
geweerd en naar een ander ziekenhuis 
doorverwezen. Je kunt ook hoogbejaarde 
patiënten kort voor hun overlijden terug 
naar het woonzorgcentrum sturen. Zo kan 
je zelf mooiere mortaliteitscijfers voorleg-
gen. Of een universitair ziekenhuis met 
plaatsgebrek kan minder goede patiënten 
terugverwijzen naar een regionaal zie-
kenhuis. Hoe kunnen we die potentiële 
misbruiken voorkomen? Hoe worden al 
die bewegingen geregistreerd en mee in 
rekening gebracht?”

“Als voorzitter van de VIP²-ontwikkelings-
groep ‘Ziekenhuisbrede indicatoren en 
patiëntenervaringen’ heb ik al veel discus-
sies meegemaakt. Bij zowat elke indicator 
bots je op zijn beperkingen en een ver-
scheidenheid aan interpretaties. Je kunt 
slecht scoren op een bepaalde indicator en 
toch goed bezig zijn. Het jammere daarvan 
is dat dat heel demotiverend werkt voor de 
medewerkers. De extra registraties zorgen 
sowieso voor een bijkomende belasting en 
als de score dan ook nog eens tegenvalt, 
dan haken veel mensen af.”

“Het zit soms in kleine dingen. Neem nu 
de ervaringen van patiënten. Die zijn sub-
jectief en de perceptie van wat ‘goed’ is, 
is niet overal gelijk. Volgens de literatuur 
zullen alleen mensen die een score van  
9 of 10 op 10 geven hun vrienden naar het-
zelfde ziekenhuis verwijzen. Welnu, veel 
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patiënten die een 7 of 8 geven, laten tege-
lijk expliciet weten dat ze hun vrienden wel 
degelijk naar hetzelfde ziekenhuis zouden 
verwijzen. Welke norm hanteer je dan?”

Meetbare kwaliteit
“Veel bedenkingen en voorbehoud dus, maar 
toch ben ik een voorstander van meer aan-
dacht voor de kwaliteit en patiënt veiligheid 
in de zorg. De jongste jaren is mijn functie 
als hoofdarts daardoor danig veranderd. 
Ook AZ Sint-Elisabeth heeft een accredita-
tie behaald. De voorbereiding daarop heeft 
een enorme impact op het hele ziekenhuis. 
Vroeger waren kwaliteit en patiëntveiligheid 
slechts één en dikwijls niet het meest pri-
oritaire van de vele thema’s op de agenda. 
Iedereen deed zijn best om goede zorg te 
bieden. De grote verdienste van de accredi-
tatie is dat ze kwaliteit meetbaar maakt en 
je uitdaagt om almaar beter te worden en 
de lat steeds hoger te leggen. Op die manier 
is kwaliteit geëvolueerd tot dé prioriteit in 
de ziekenhuizen.”

“Als hoofdarts sta ik positief tegenover die 
ontwikkelingen. Ik zie het glas altijd veeleer 
halfvol dan halfleeg. We moeten voortdu-
rend leren uit analyses en uit fouten. Van-
daag zijn verbetercycli schering en inslag 
in elk ziekenhuis. Die evolutie is heel goed.”

“Kijken we vanuit een breder perspectief 
naar de hervorming van de ziekenhuis-
financiering, dan ben ik toch wat teleur-
gesteld. De laagvariabele zorg had een 
totaalbedrag moeten worden voor het hele 
pakket: preoperatieve onderzoeken, de 
opname, de honoraria, de ligdagprijs … 
Uiteindelijk zijn alleen de honoraria weer-
houden. Een gemiste kans! Met boven-
dien weer extra registraties. In Nederland 
durft men dat wel aan. Daar krijgt een 
ziekenhuis voor een heupoperatie een 
vast bedrag dat echt all-in is. België heeft 
(voorlopig) alweer geopteerd voor een 
halfslachtig compromis. Jammer is dat.”
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Dr. Rudi Vossaert: “De grote verdienste van de accreditatie is dat ze kwaliteit meet-
baar maakt en je uitdaagt om almaar beter te worden en de lat steeds hoger te 
leggen. Op die manier zijn kwaliteit en patiëntveiligheid geëvolueerd tot dé prioriteit 
in de ziekenhuizen.”
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Hoe efficiënter het patiëntenvervoer 
met ambulancediensten kan verlopen, 
hoe beter voor de patiënten, de zorg-
voorzieningen én de ziekenwagendien-
sten. De Belgische Beroepsvereniging 
van Ambulancediensten Belgambu pleit 
daarom voor goede afspraken met de 
ziekenhuizen. Tegelijk streeft Belgambu 
naar realistische tarieven die een duur-
zame samenwerking mogelijk maken 
en het patiëntenvervoer kwaliteitsvol, 
toegankelijk en betaalbaar houden. Voor-
zitter Kenneth Arkesteyn van Belgambu 
is alvast hoopvol gestemd.

Belgambu maakt samen met Zorgnet- 
Icuro, het Vlaams Patiëntenplatform, 
Test-Aankoop en de verzekerings-
instellingen deel uit van de Commissie 

“Duurzame afspraken  
komen iedereen ten goede”

NAAR EEN BETERE SAMENWERKING VOOR NIET-DRINGEND PATIËNTENVERVOER

‘Niet-dringend liggend ziekenvervoer’. 
“Die commissie adviseert minister  
Jo Vandeurzen op het gebied van kwa-
liteit van het patiëntenvervoer”, vertelt 
Kenneth Arkesteyn. “Zo bereikten we in 
juni 2016 samen een protocolakkoord 
over kwaliteitsnormen. Het decreet 
daarover wordt binnenkort goedge-
keurd en zal onze afspraken veranke-
ren in wetgeving. Voor een duurzame 
kwaliteit is het evenwel ook nodig dat de 
ziekenwagendiensten financieel rond-
komen. Daarover bestaan vandaag geen 
afdwingbare regels. Met als gevolg dat 
je veel ‘creativiteit’ ziet in de sector: 
schijnzelfstandigen, ongeschoolde vrij-
willigers die voor ambulancier spelen,  
zwartwerk ... Dat zorgt voor economisch 
onrealistische tarieven.”

“Minister Jo Vandeurzen heeft oren naar 
onze verzuchtingen en heeft een studie 
besteld om de kostprijs van het patiën-
tenvervoer te bepalen. Het is geen ge-
heim dat de grootste kostendrijvers de 
personeelskosten zijn. Hoe efficiënter wij 
kunnen werken, hoe lager we de tarieven 
kunnen houden. Anders dan een taxidienst 
zetten wij patiënten niet zomaar af bij de 
ingang van het ziekenhuis. We begeleiden 
de mensen naar de afdeling of de consul-
tatie waar ze verwacht worden. We helpen 
bij de administratie die bij de overdracht 
hoort en waar nodig wachten we op de 
ontslagpapieren. Ook als we een patiënt 
van het ziekenhuis terug naar het woon-
zorgcentrum brengen, helpen we logistiek 
en administratief. Alle momenten waar-
op we de patiënt niet vervoeren, worden 

Kenneth Arkesteyn: “Efficiëntie houdt het patiëntenvervoer betaalbaar:  
niemand moet niet-gemaakte kosten betalen.”



23   |   mei 2018

evenwel niet vergoed. Hoe meer tijd we 
in een zorginstelling moeten wachten op 
een dossier of bij een verpleegpost, hoe 
meer druk op de tarieven. Daarom willen 
we, in overleg met al onze partners de tijd 
zo efficiënt mogelijk gebruiken door goede 
afspraken te maken.”

Win-winsituaties
Vorig jaar stapte Belgambu met een aantal 
voorstellen daarover naar Zorgnet-Icuro. 
“Er vonden goede, constructieve gesprek-
ken plaats met de sociale diensten van de 
ziekenhuizen en met de beleidsmensen”, 
zegt Kenneth Arkesteyn. “De volgende 
stap is dat de ambulancediensten en de 
ziekenhuizen op het terrein met elkaar 
afspraken maken. Daarvoor doen we  
– in overleg met Zorgnet-Icuro – concrete 
aanbevelingen (zie kadertje). Het doel is 
om win-winsituaties voor alle partijen te 
creëren: het ziekenhuis, de patiënt én de 
ambulancediensten. Efficiëntie houdt het 
patiëntenvervoer betaalbaar: niemand 
moet niet-gemaakte kosten betalen. Het 
zou een hele stap vooruit zijn als alle 
zieken huizen daarover een overeenkomst 
konden sluiten met de ambulancediensten 
waarmee ze samenwerken.”

Zo eenvoudig zal dat niet altijd liggen, 
aangezien niet alle ambulancediensten 
bij Belgambu aangesloten zijn. “Ja, er 
zijn nog steeds cowboys actief”, reageert 
Arkesteyn. “Het gebrek aan regelgeving 
speelt ons parten. Iedereen kan zich 
vandaag nog een gele bestelwagen met 
een blauw zwaailicht aanschaffen en zelf 
een tarief bepalen. In Wallonië was er 
onlangs een openbare aanbesteding van 
een zieken huis met een geschatte waarde 
van 250.000 euro. Sommige ambulance-
diensten dienden een voorstel in van  
260.000 euro, andere van 240.000 euro 
en één van 45.000 euro. Het contract is 
gegund voor 45.000 euro. Toen een zie-
kenwagendienst de ziekenhuisdirecteur 
daarover een vraag stelde, klonk het heel 
laconiek “Pour le temps que ça dure.”  
Met andere woorden: “Zolang we ervan 

Good practices:  
enkele voorbeelden

• In veel ziekenhuizen moeten pa-
tiënten een nummertje nemen en 
kunnen ze om de beurt naar de ba-
lie. Ambulanciers die een patiënt 
begeleiden vragen voorrang, zodat 
ze geen tijd verliezen in de wachtrij.

• Als de ambulancier patiënten op 
een brancard naar een onderzoek 
brengt, moet hij in het ziekenhuis 
dikwijls zelf nog op zoek naar een 
bed of een brancard van het zie-
kenhuis. Dat kost tijd.

• Het ontslag van patiënten uit het 
ziekenhuis vindt plaats op twee 
piek momenten: om 10 uur en om 
14 uur. Alle ritten op die tijdstip-
pen organiseren, is voor de am-
bulancediensten onmogelijk. Zij 
willen hun ritten kunnen spreiden, 
zodat ze het aantal ‘lege ritten’ 
zonder patiënt kunnen beperken. 
Een onderscheid tussen tijdsge-
bonden (bv. voor een onderzoek) 
en niet-tijdsgebonden (bv. bij een 
ontslag) ritten kan helpen. Voor 
niet-tijdsgebonden ritten kan met 
tijdssloten gewerkt worden. Pati-
enten worden dan niet meer om  
10 uur opgehaald, maar bijvoor-
beeld tussen 9 uur en 11.30 uur, op 
voorwaarde dat de ambulancier het 
ziekenhuis of de afdeling vooraf het 
tijdstip laat weten. Tijdssloten laten 
ambulanciers toe om hun ritten zo 
efficiënt mogelijk te organiseren, 
wat de tarieven laag kan houden.

• Een goed intern patiëntenvervoer 
kan ambulancediensten veel tijd 
besparen, bijvoorbeeld door patiën-
ten die voor een extern onderzoek 
vervoerd moeten worden op één 
plaats in het ziekenhuis samen te 
brengen. Ook die goede praktijk 
bestaat al in enkele ziekenhuizen.

kunnen profiteren, zullen we het niet 
laten.”

Ook de mutualiteiten hebben een grote 
verantwoordelijkheid op de gehanteerde 
tarieven: zij zijn immers ook een belang-
rijke opdrachtgever. Ik zou alle opdracht-
gevers willen oproepen: wees realistisch! 
Nu, het onderzoek dat minister Vandeurzen 
bestelde, zal daarbij helpen. Dertig euro 
per uur voor vervoer met twee personeels-
leden erbij, dat kan gewoonweg niet meer. 
Het nieuwe decreet laat de ruimte dat de 
landsbonden en de ambulancediensten 
samen tot een tariefakkoord kunnen  
komen. Lukt dat niet, dan kan de minister 
een prijsvork opleggen met een minimum 
en een maximum. Voor ons is dat prima. 
We zijn hoopvol gestemd. Ook de veel te 
hoge tarieven die sommige ambulance-
diensten aan particulieren aanrekenen, 
moeten eruit wat ons betreft. Die overdre-
ven hoge tarieven zijn voor sommige zie-
kenwagendiensten een compensatie voor 
de te lage tarieven die opdracht gevers nog 
steeds hanteren. Een duidelijke prijsvork 
zou voor iedereen eerlijker en transpa-
ranter zijn.”

“Het overleg en de samenwerking met 
Zorgnet-Icuro verlopen voorbeeldig. Dat 
komt omdat we vertrekken vanuit dezelfde 
doelstellingen: de patiënt kwaliteitsvol, 
toegankelijk en betaalbaar patiënten-
vervoer aanbieden. Heel wat ziekenhui-
zen hebben al goede afspraken met hun 
ambulancedienst. Die good practices wil-
len we graag meer algemeen invoeren.  
Samen kunnen we duurzame oplossingen 
uitwerken.” “Sommige ziekenhuizen zijn 
vooruitstrevend en voorzien een soort van 
lounge waar ontslagen patiënten op hun 
vervoer kunnen wachten. Ambulanciers 
kunnen de patiënten dan op één plaats af-
halen en hoeven niet langer naar de afde-
lingen. Een voorbeeld van hoe je kwaliteit, 
patiëntentevredenheid en efficiëntie kan 
combineren”, stelt Kenneth Arkesteynde. 
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Vier woonzorgcentra uit de regio Ieper- 
Poperinge slaan de handen in elkaar voor 
buurtgerichte zorg en een naadloze con-
tinuïteit. Ze verenigen zich daarvoor in 
vzw De Zorgcirkel, die zopas een eerste 
medewerker in dienst nam: buurtzorg-
regisseur Saar Alleman. Met die nieuwe 
functie willen de woonzorgcentra inspe-
len op de snelle evoluties in de oude-
renzorg. Samen met directeur Stefan 
Devlieger van Home Vrijzicht geeft Saar 
Alleman tekst en uitleg.

De vier betrokken woonzorgcentra zijn 
Wintershove in Vlamertinge, Wieltjes-
gracht in Ieper, O.L.V. Gasthuis in Pope-
ringe en Home Vrijzicht in Elverdinge. 
Stefan Devlieger: “We komen al langer 
samen voor overleg en om nieuwe ini-
tiatieven te geven. Vanuit die geest van 
samenwerking hebben we eerder al de 
stap gezet naar de thuiszorg. We worden 
immers geregeld geconfronteerd met 
vragen die wijzelf noch de thuiszorg al-
leen kunnen oplossen. Toen ik een artikel 
van prof. Dominique Verté over buurtzorg 
las, wist ik: dat is het! Het verwoordde 
perfect wat wij ervoeren. Het gaat over 
hoe we erin kunnen slagen om het rui-
me zorgaanbod beter te verbinden, zodat 
elke vraag een gepast antwoord krijgt.  
De vragen van mensen zijn steeds com-
plexer en meervoudig. Veel organisaties 
bieden ondersteuning, maar de coördi-
natie ontbreekt. Met buurgerichte zorg 
willen we daarvoor een oplossing bieden.”

Outreachend
“Het concept buurtgerichte zorg sluit mooi 
aan bij het open huis dat we willen zijn”, 
vervolgt Stefan Devlieger. “We willen onze 
expertise, bijvoorbeeld op het gebied van 
ergotherapie, nog meer dan vroeger out-
reachend ter beschikking stellen van par-
ticulieren en verenigingen. Door samen-
werking binnen vzw De Zorgcirkel kunnen 
we nog meer ondersteuning bieden.  
We vertrekken van wat is, brengen leem-
tes in de regio in kaart en ontwikkelen 
daar samen oplossingen voor. Het is niet 

VZW DE ZORGCIRKEL VERSTERKT BUURTZORG IN REGIO IEPER-POPERINGE

Buurtzorgregisseur effent het pad 
voor meer samenwerking

Stefan Devlieger en buurtzorgregisseur Saar Alleman: “Samen met alle mogelijke  
partners willen we een gepast antwoord bieden op elke zorgvraag.”
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ons doel om groot te worden, wel om als 
autonome organisaties mensen gecoör-
dineerd te ondersteunen zodat ze zo lang 
mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat 
lukt alleen als we andere organisaties uit 
zorg en welzijn én de buurt betrekken. 
Daarvoor hebben we de functie van buurt-
zorgregisseur in het leven geroepen.”

“Mijn eerste opdracht is om een analyse 
te maken van het huidige aanbod en de 
bestaande vragen”, vertelt Saar Alleman, 
die pas een maand in dienst is en erva-
ring heeft als sociaal verpleegkundige. 
“Samen met alle organisaties willen we 
rond concrete vragen aan tafel gaan om 
de continuïteit van de zorg te verbeteren 
en de buurtzorg te versterken. Ik krijg van 
vzw De Zorgcirkel de ruimte om dat te 
coördineren. Verder zal ik ook ontwikkelin-
gen in zorginnovatie van nabij opvolgen.”

Leemtes vullen
Hoe reageren de andere organisaties uit 
de regio op dit initiatief van vier woon-
zorgcentra die de ambitie hebben om 
het aanbod zorg en welzijn in de regio 
te coördineren? Stefan Devlieger: “De 
reacties zijn positief of afwachtend.  
We sluiten ons niet op in vzw De Zorg-
cirkel, integendeel: we zoeken samenwer-
king. We ontwikkelen niets wat al bestaat. 
We kijken alleen waar we elkaar kunnen 
versterken. In centra als Ieper en Poperin-
ge is het aanbod sterk, maar in landelijke 
gemeenten is dat veel minder. Die hiaten 
willen we invullen. Bijvoorbeeld door in 
Ieper een derde lokaal dienstencentrum 
te activeren met antennes in de deelge-
meenten. Of door het sociaal restaurant 
op verschillende plaatsen te organiseren, 
ook in de woonzorgcentra, zoals wzc Win-
tershove vandaag al doet. Dan kunnen we 
mensen uit de buurt ophalen en bieden 
we niet alleen betaalbare maaltijden aan, 
maar tegelijk ook sociaal contact. Als we 
er bovendien voor zorgen dat er altijd een 
aanspreekpersoon voor ouderen met vra-
gen in de buurt is, dan kunnen we noden 
sneller en laagdrempeliger detecteren.”

“Er is heel wat aan het bewegen”, beves-
tigt Saar Alleman. “Buurtgerichte zorg, 
het geïntegreerd breed onthaal, de inte-
gratie van OCMW’s in de gemeenten, de 
oprichting van Zorgbedrijven … Je voelt dat 
het moment rijp is voor meer samenwer-
king. We handelen in alle openheid en in 
overleg met alle mogelijke partners. Die 
transparantie is belangrijk. Nog een voor-
beeld: we gaan de sociale diensten van de 
vier woonzorgcentra van vzw De Zorgcirkel 
op elkaar afstemmen. Als ouderen zich 
aanmelden en op een wachtlijst komen, 
volstaat het om bij één aanspreekpunt 
langs te gaan. Op die manier zoeken we 
ook naar een oplossing om de carrousel 
van kortverblijf te doorbreken: mensen die 
twee of drie keer van het ene naar het an-
dere woonzorgcentrum moeten verhuizen. 
Ook voor ziekenhuizen en andere organi-
saties willen we vanuit vzw De Zorgcirkel 
één aanspreekpunt organiseren.”

Interne processen
“Een derde pijler van vzw De Zorgcirkel, 
naast continuïteit en buurtgerichte zorg, is 
het verbeteren van de eigen interne pro-
cessen”, zegt Stefan Devlieger. “Zo coör-
dineren we de technische diensten met 
een gezamenlijke wachtdienst. De technici 
kennen de vier huizen en we stemmen 
onze systemen zo goed mogelijk op el-
kaar af. Ook de vier referentiepersonen 
dementie werken al nauw samen in het 
kader van het initiatief Dementievriende-
lijke gemeente.”

“Dat we met vier woonzorgcentra die stap 
zetten, is geen toeval. Enerzijds willen 
we klein beginnen, anderzijds willen we 
voldoende diversiteit inbouwen. De vier 
woonzorgcentra liggen vrij dicht bij elkaar. 
Per project betrekken we altijd de andere 
mogelijke partners. Ontwikkelen we iets 
in Ieper, dan gaan we met alle partners uit  
Ieper samenzitten. Het voordeel is dat we 
met Saar nu iemand hebben die dat kan 
coör dineren. Uiteindelijk is onze belangrijk-
ste betrachting om samen een gepast ant-
woord te kunnen bieden op elke zorgvraag.”

“We leggen ook bruggen naar andere sec-
toren”, vult Saar Alleman aan. “Met het 
psychiatrisch ziekenhuis in Ieper werken 
we samen rond psychogeriatrie en vor-
ming. Met het Jan Yperman Ziekenhuis 
stemmen we ontslagafspraken af, wer-
ken de sociale diensten nauw samen en 
hebben we vier keer per jaar overleg met 
de geriaters. Cliënten van De Lovie, een 
voorziening voor mensen met een han-
dicap hier vlakbij, komen geregeld naar 
het woonzorgcentrum voor bezigheids-
therapie. Samen met De Lovie kijken we 
hoe we elkaar verder kunnen versterken. 
Maar ook met de ruimere buurt halen we 
de contacten aan: het verenigingsleven, de 
plaatselijke school, organisaties die met 
mobiliteit bezig zijn … Onze-Lieve-Vrouw 
Gasthuis vzw heeft onlangs een optreden 
georganiseerd met mensen met dementie 
in samenwerking met studenten van het 
OLV Instituut. Met diezelfde school gaan 
we duaal leren organiseren in het woon-
zorgcentrum.”

“Er is veel veranderd de jongste jaren”, 
stelt Stefan Devlieger vast. “Vroeger 
zochten zorgvoorzieningen vooral sa-
menwerking en kennisuitwisseling met 
partners uit andere regio’s, uit schrik voor 
directe concurrentie. Vandaag werken 
we regionaal samen, in de eigen buurt.  
De schrik voor concurrentie is vervlogen. 
We beseffen dat we elkaar nodig hebben 
als we in elke situatie zorg op maat willen 
bieden. Dat is ook de visie die minister  
Jo Vandeurzen bepleit. We beschouwen 
het als een goede voorbereiding op de 
komst van de persoonsvolgende finan-
ciering. Het wordt een hele uitdaging om 
nieuwe doelgroepen aan te trekken en ons 
te heroriënteren. We moeten onze core 
business van warme, residentiële zorg 
in de diepte versterken en tegelijk ons 
expertise in de breedte uitdragen. Het is 
een en-enverhaal.”
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PROF. BERT AERTGEERTS WERKT MEE AAN INTERNATIONAAL PROJECT

Infografieken geven artsen en  
patiënten houvast bij keuzes

Prof. Bert Aertgeerts: “De infografieken bieden patiënten en huisartsen meer 
houvast, zodat ze genuanceerde beslissingen kunnen nemen, rekening hou-
dend met hun context en voorkeuren en onderbouwd met objectieve cijfers.”

Patiënten empoweren kan alleen als 
daarvoor de juiste instrumenten ter 
beschikking zijn. Hoe kan de patiënt im-
mers de juiste keuzes maken als hij niet 
optimaal beseft wat die inhouden en met 
zich meebrengen? Een internationaal 
gezelschap van experten wil patiënten, 
huisartsen én specialisten meer hou-
vast geven in het keuzeproces. Ze doen 
dat door wetenschappelijke inzichten te 
vertalen naar concrete adviezen op as-
pecten die ertoe doen voor de patiënten. 
Prof. Bert Aertgeerts van het Academisch 
Centrum voor Huisartsgeneeskunde  
(KU Leuven) geeft meer toelichting.

“Als arts is het moeilijk om alle nieuwe 
informatie uit wetenschappelijke artikelen 
snel en behapbaar na te kijken. Je kunt 
als individu onmogelijk alle wetenschap-
pelijke ontwikkelingen bijhouden. Toch 
kunnen nieuwe inzichten soms tot andere 
praktijken leiden: een aanpassing in de 
behandeling, andere medicatie enzovoort. 
Dan is het belangrijk om daarvan als arts 
op de hoogte te zijn”, zegt prof. Aertgeerts.

“Een ander aspect is de dialoog met de 
patiënt. We stellen vast dat het niet altijd 
eenvoudig is om in overleg met de patiënt 
de juiste keuzes te maken. Soms weet 
een arts zelf ook niet alles. Stel dat de 
wetenschap een nieuwe praktijktoepas-
sing aanraadt: hoeveel kans is er dan dat 
die werkt bij mijn patiënt? Of is het risico 
op bijwerkingen zo groot, dat het sop de 
kool niet waard is? We zien dat dit soort 
vragen artsen in alle landen bezighoudt. 
Vandaar het idee om internationaal samen 
te werken.”

“Met een internationaal team screenen 
we de wetenschappelijke literatuur en als 
daar inzichten opduiken die een invloed 
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“Voor patiënten is het niet eenvoudig 
om mee te beslissen.”

hebben op de praktijk, dan buigt een groep 
van deskundigen zich erover met als doel 
zowel artsen als patiënten duidelijke aan-
bevelingen te geven. We raden de nieuwe 
behandeling dan aan of net af. En we doen 
dat met een sterk, matig of zwak advies. 
Er zit dus altijd enige speling op de advie-
zen, wat de artsen en de patiënten ruimte 
geeft voor persoonlijke keuzes.”

Relevante sleutels
“Concreet ligt de focus op de huisarts-
geneeskunde, die veel domeinen bestrijkt. 
Heeft een nieuw inzicht een impact op de 
praktijkvoering, dan wordt er een team van 
experten samengesteld die een systematic 
review maken: de resultaten van het arti-
kel worden vergeleken met resultaten van 
andere studies. Zo zetten we het nieuwe 
inzicht in perspectief en kunnen we door 
het cijfermatig vergelijken van resultaten 
bijvoorbeeld de kans op snellere genezing 
beter inschatten. Op hetzelfde moment gaat 
ook een andere expertengroep van verschil-
lende disciplines, artsen en paramedici, en 
patiënten aan de slag. Zij bepalen samen 
welke belangrijke aspecten moeten wor-
den getoetst. In het geval van een slechte 
bloedcirculatie in het been zijn relevante 
aspecten bijvoorbeeld de mate van pijn en 
de mogelijkheid om 100 meter te stappen. 
Dan zal de reviewstudie zich op die aspec-
ten concentreren: hoe groot is de kans bij 
behandeling x, y en z dat de patiënt nog 
zelfstandig 100 meter kan stappen en hoe 
hoog wordt de pijn ingeschat? We maken 
het dus zo relevant en concreet mogelijk, 
zodat patiënten in overleg met hun arts een 
goed onderbouwde keuze kunnen maken. 
We gieten alles in cijfers. Het is zelden een 
zwart-witverhaal en we proberen zo goed 
mogelijk in te spelen op de aspecten die er 
voor de patiënten echt toe doen.”

“Uiteindelijk moet dit proces resulteren 
in twee producten: een internationale 
publicatie en een praktische infografiek. 
Ons doel is om de infografieken in de 
elektronische medische dossiers en de 
patiëntendossiers te integreren. Komt 
een patiënt dan bijvoorbeeld met keelpijn 
bij de huisarts, dan toont de infografiek 
dat het toedienen van cortisone een mo-
gelijkheid is bij hevige keelpijn. Na 1 dag 
blijken zonder cortisone nog zoveel op 
1.000 patiënten hevige pijn te hebben, 
met cortisone is dat iets minder. Op basis 
daarvan zullen de meeste patiënten allicht 
beslissen om geen cortisone te nemen, 
want er zijn natuurlijk ook bijwerkingen. 
Maar wie de volgende dag een belangrijke 
spreekbeurt moet geven waarvan veel 
afhangt, zal misschien toch voor cortisone 
opteren. Nog een voorbeeld: kies ik bij het 
dichtslibben van de slagader in het been 
voor een operatie of voor kinesitherapie? 
Bij een operatie is 95% van de patiënten 
na 1 dag geholpen, maar moet na 1 jaar 
de helft van die patiënten opnieuw ge-
opereerd worden. Daartegenover staat 
kinesitherapie, die in eerste instantie wat 
meer pijn en moeite vergt, maar na 1 jaar 
moet slechts 10% alsnog geopereerd wor-
den. Dat zijn heel relevante afwegingen die 
patiënten en huisartsen samen kunnen 
maken. Een laatste voorbeeld: hoe zet 
je een hartklep bij een oudere patiënt? 
Boven de 85 jaar blijkt het verstandig om 
de klep te zetten met een slangetje via de 
slagader. Maar het gevaar op hartritme-
stoornissen is dan groter, wat ervoor zorgt 
dat veel van die patiënten een pacemaker 
nodig hebben. Een openhartoperatie bij 
85-plussers geeft dan weer 10% meer 
sterfgevallen. Daarom zullen de mees-
te mensen van 85 en ouder toch kiezen 
voor het slangetje en de pacemaker. Voor 
een 65-jarige is de situatie omgekeerd:  

zij kiezen beter voor een openhartoperatie. 
Met die infografieken krijgen huisartsen 
een mooi en handig instrument om met 
de patiënt in dialoog te gaan.”

“Ook voor de huisartsen zijn die info-
grafieken een meerwaarde, bijvoorbeeld 
voor het overleg met een specialist. Even-
tuele discussies kunnen nu met interna-
tionaal gevalideerde cijfers in de hand 
gevoerd worden. Uiteraard kunnen ook 
de specialisten de infografieken gebrui-
ken. Aan elke review werken overigens 
specialisten van de betrokken disciplines 
mee: cardiologen, chirurgen, maar ook 
kinesitherapeuten en andere paramedici.”

Houvast
“De tijd dat de arts en de huisarts in de 
plaats van de patiënt alle beslissingen 
namen, ligt al een tijdje achter ons”, zegt 
prof. Aertgeerts. “Voor patiënten is het 
echter niet eenvoudig om mee te be-
slissen. Sommigen laten de keuze liever 
over aan hun arts, wat prima is. Anderen 
willen zoveel mogelijk inspraak en gaan 
ook online op zoek naar informatie. De 
infografieken bieden patiënten en huisart-
sen meer houvast, zodat ze genuanceerde 
beslissingen kunnen nemen, rekening 
houdend met hun context en voorkeuren, 
en onderbouwd met objectieve cijfers. Hoe 
meer we patiënten actief betrekken bij hun 
behandeling en de keuze van de therapie, 
hoe groter ook de therapietrouw. Niets 
dan voordelen dus voor alle partijen.”

De eerste infografieken zijn al in het Engels 
beschikbaar en worden de komende maan-
den vertaald en verspreid. Zie ook:
www.bmj.com/rapid-recommendations.
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Algemeen directeur Christophe Mouton van AZ Maria Middelares: “In de Verenigde Staten is 
recent het eerste algoritme goedgekeurd door de FDA (Food and Drug Administration). Het 
algoritme detecteert het risico op retinopathie (aantasting van het oog) bij diabetespatiënten 
en kan met preventieve screening in de eerste lijn blindheid voorkomen. Die algoritmes zijn al 
zelflerend: ze leggen verbanden die wij niet kunnen zien.”
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Wat gisteren nog sciencefiction was, 
is vandaag realiteit en zal morgen de 
gewoonste zaak van de wereld zijn. De 
gezondheidszorg staat voor nooit ge-
ziene omwentelingen. Het zou weleens 
heel snel kunnen gaan, voorspelt alge-
meen directeur Christophe Mouton van 
AZ Maria Middelares. “Daarvoor de ogen 
sluiten, is geen goed idee. Laat ons de 
innovatie om armen, zelfs als dat bete-
kent dat we onze eigen opdracht als zie-
kenhuis grondig moeten herdefiniëren.”

Christophe Mouton is burgerlijk ingenieur 
van opleiding en voelde vanuit die ach-
tergrond meteen een nauwe band met  
AZ Maria Middelares, dat voluit inzet op 
innovatieve gezondheidszorg met een 
ziel. “Wij zijn alert en staan open voor 
de talloze vernieuwingen die op ons 
afkomen”, zegt Mouton. “De klassieke 
gezondheidszorg is in snel tempo radi-
caal aan het veranderen. Liever dan af te 
wachten, lopen wij mee voorop. Het oude 
model van ziekenhuizen met een cen-
trale plaats voor het beddenhuis, heeft 
afgedaan. De ligduur neemt drastisch af 
en de nieuwe financiering van de laag-
variabele zorg zal die evolutie verder in 
de hand werken. In de architectuur van 
ons nieuw ziekenhuis ligt de focus niet 
langer op het beddenhuis, maar op de 
interventiezalen waar onderzoeken en 
ingrepen plaatsvinden, waarna de patiënt 
doorgaans heel snel terug naar huis kan.”
 
Op het gebied van technologische in-
novatie staat de gezondheidszorg voor 
grote trendbreuken. Christophe Mouton 
maakt graag de vergelijking tussen een 
ziekenhuis vandaag en een fabriek van 
audiocassettes van weleer. “Die cassette-
fabriek leverde een hoogwaardig product 
en werd goed gemanaged. Ze was lean, 
geaccrediteerd, verzorgde haar marke-
ting, investeerde in innovatie... Toch was 

de sector zich bewust van de nadelen 
van cassettes: de kwaliteit was niet erg 
duurzaam en je kon niet van het ene liedje 
naar het andere switchen. Philips, Sony, 
BASF… alle spelers spanden zich in voor 
innovatie. Sony en Philips waren uitein-
delijk de eersten die met de cd op de 
markt kwamen. Dat betekende de dood 
van de cassettefabriek, maar het waren 
dezelfde firma’s die de cd-markt hebben 
gecreëerd. Ze hebben zelf de eerste dis-
ruptie in hun sector georganiseerd. Wat 
de ziekenhuizen vandaag doen, kan je 
daarmee vergelijken. We zijn bezig met 
fundamentele omwentelingen.”

“Maar daar houdt ons verhaal niet op. 
Plots werd de muziekindustrie gecon-
fronteerd met iets totaal nieuws: de 
streamingdiensten van Spotify en Apple. 
Vandaag hebben die nieuwe spelers meer 
dan de helft van de muziekmarkt in han-
den. De cd-industrie staat onder zware 
druk. De nieuwe aanbieders verdringen 
de oude spelers, die nochtans ook volop 
op innovatie hadden ingezet. Hetzelfde 
zie ik in de gezondheidszorg gebeu-
ren. Wereldspelers als Apple, Google,  
Amazon, Microsoft en enkele grote Chi-
nese bedrijven investeren vandaag mil-
jarden dollars in de gezondheidszorg. 
Zij kunnen ons het leven zuur maken. 
Ze beschikken over enorme hoeveel-
heden waardevolle gegevens – big data – 
waarmee ze de gezondheidszorg anders 
kunnen benaderen. Vandaag heeft Apple 
in de Verenigde Staten al ziekenhuizen 
geopend voor de eigen personeelsleden. 
Wij zijn als ziekenhuizen de cassette-
fabrieken van vroeger die volop inzetten 
op accreditatie, kwaliteit en innovatie. Net 
zoals de komst van de streamingdiensten 
bij hen, zien we in de gezondheidszorg de 
razendsnelle opkomst van de techgigan-
ten. Met nieuwe spelregels.”

GEZONDHEIDSZORG INNOVEERT RAZENDSNEL

“Ziekenhuizen moeten  
disruptie omarmen”
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Digitalisering en robotisering
Christophe Mouton ziet drie belangrijke 
trends voor de gezondheidszorg: de digi-
talisering en robotisering; mobile health; 
en big data. “De digitalisering is al ver 
gevorderd in de ziekenhuizen, maar de 
impact ervan zal nog toenemen. Kijk naar 
de commerciële sectoren, waar de globa-
lisering toeneemt door online handel. In 
de gezondheidszorg zal de digitalisering 
ook de afstanden verkleinen. Denk aan de 
telegeneeskunde. Ik ben vorig jaar samen 
met de Belgische Vereniging van Zieken-
huisdirecteurs op bezoek geweest in een 
gerenommeerd ziekenhuis in Singapore. 
Op vijf jaar tijd is het aantal radiologen 
er met twee derde gedaald. De radio-
logiebeelden kunnen dankzij snelle inter-
netverbindingen geïnterpreteerd worden 
door hooggespecialiseerde radiologen in 
Indië. De overgebleven radiologen focus-
sen zich nu meer op het communiceren 
en interpreteren van die protocollen en 
op interventionele radiologie. Het werkt 
perfect. Maar daar houdt het niet bij op! 
De technologie bestaat vandaag al om al-
goritmes, gebaseerd op big data, een deel 
van het werk van de radiologen (op een 
andere manier) te laten doen. Onderzoek 
toont dat algoritmes beter scoren bij het 
opstellen van protocollen dan radiolo-
gen, die uiteraard wel nog noodzakelijk 
zijn om de protocollen na te kijken en te 
checken. Het bedrijf Zebra Medical Vision 
zet artificiële intelligentie en big data in 
en biedt voor een dollar een protocol van 
radiologiebeelden aan.”

“De patiënt hoeft ook niet langer voor elk 
probleem fysiek tot bij de arts te gaan. 
Monitoring van patiënten kan vandaag in 
heel wat situaties al perfect op afstand 
en dat zal alleen maar verder toenemen 
binnen de netwerken die ontstaan. Tege-
lijk zet de robotisering zich verder door.  
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Bij robotchirurgie zit de chirurg vandaag 
met zijn rug naar de patiënt in zijn con-
sole te kijken, op 5 meter afstand van de 
operatietafel. Maar in de toekomst kan die 
afstand misschien ook 10 of zelfs 10.000 
kilometer zijn? De firma Da Vinci heeft 
een quasi monopolie vandaag, maar J&J, 
Medtronic, Google en andere grote spelers 
zijn zich aan het inwerken op deze markt. 
Ook het werk van chirurgen zal de komen-
de jaren danig veranderen.”

“Google investeert trouwens ook in 
micro robots om actieve stoffen naar de 
juiste plaats in het lichaam te brengen. Zo 
kan je bijvoorbeeld actieve, doelgerichte 
bestanddelen in een ‘robot’-pil verwer-
ken, waardoor je niet langer injecties 
hoeft te geven. Wat een verandering zal 
dat teweegbrengen in de thuisverpleeg-
kunde! Let wel, we gaan nog altijd veel 
mensen nodig hebben, maar niet voor 
alle taken.”

“Ook de zorgondersteuning zal meer en 
meer een beroep doen op robots of co-
bots die met je meelopen om te helpen, 
bijvoorbeeld om patiënten op te tillen 
of om bloed af te nemen. In AZ Maria  
Middelares zijn we aan het kijken om zelf-
rijdende logistieke karren in te schakelen. 
Dat is dus allemaal geen sciencefiction 
meer, de technologie bestaat. En dan heb-
ben we het nog niet eens gehad over de 
mogelijkheden van 3D- en 4D-printing, 
waar België met Materialise (het Belgi-
sche 3D-printingbedrijf) mee aan de top 
staat. Gepersonaliseerde prothesen en 
implantaten, geprinte medicatie, geprin-
te weefsels … het is allemaal mogelijk. 
4D-printing voegt daaraan nog een di-
mensie toe, bijvoorbeeld vochtigheid of 
temperatuur. Je kan dus een component 
printen die bijvoorbeeld uitzet als de tem-
peratuur stijgt.”

Mobiel en big data
“De tweede belangrijke trend betreft al-
les wat met mobiele gezondheidszorg te 
maken heeft: apps, wearables, sensoren 
en uiteindelijk het Internet of Things (IoT). 
Van eenvoudige stappentellers tot com-
plexe apps voor zelfmanagement: het be-
staat allemaal. Tussen de giganten Face-
book, Apple, Google en consorten woedt 
een hevige strijd om hét platform te zijn 
en om het bezit van de (big) data. We evo-
lueren met het IoT naar een ecosysteem 
waarin iedereen met heel wat sensoren 
en alledaagse voorwerpen geconnecteerd 
is en ongelooflijk veel data worden ver-
zameld en uitgewisseld. Op basis van die 
data kunnen computers met steeds meer 
rekenkracht een enorme sprong voor-

waarts betekenen voor de preventieve en 
de gepersonaliseerde gezondheidszorg. 
Sinds kort kunnen we op een aantal dagen 
tijd het volledige genoom van een individu 
in kaart brengen. Binnenkort wordt dat 
ook zeer betaalbaar. Het gaat razendsnel 
en het opent alweer nieuwe perspectieven 
op nieuwe vormen van gepersonaliseerde 
en preventieve geneeskunde.”

“De derde trend bouwt verder op big data. 
Twintig tot dertig jaar geleden deden we 
aan intuïtiegeneeskunde: op basis van 
symptomen stelden we een diagnose. 
Vandaag doen we aan evidence-based 
medicine, gebaseerd op steeds meer 
data die ons toelaten om patronen ter 
herkennen. Maar ons eigen brein botst 
op zijn grenzen om al die data te verwer-
ken. We hebben algoritmes en externe 
rekenkracht nodig voor de volgende stap: 
de precisiegeneeskunde op maat van het 
individu. De ontwikkelingen in artificië-
le intelligentie en machine learning met 
zelflerend vermogen zullen daartoe mee 
bijdragen. In de Verenigde Staten is re-
cent het eerste algoritme goedgekeurd 
voor medisch gebruik door de FDA. Het 
algoritme detecteert het risico op reti-
nopathie bij diabetespatiënten en kan 
met preventieve screening in de eerste 
lijn blindheid voorkomen. Die algoritmes 
zijn al zelflerend: ze leggen verbanden 
die wij niet kunnen zien. Peter Hinssen 
vertelde me dat algoritmes op basis van 
een foto van een oog kunnen vertellen of 
het individu een man of een vrouw is. Hoe 
dat algoritme dat onderscheid kan ma-
ken, weten we nog niet. Maar het werkt 
wel feilloos.”

“Virtual reality doet eveneens zijn intre-
de. Patiënten kunnen binnenkort op con-
sultatie bij een virtuele arts. Complexe 

ingrepen kunnen worden voorbereid in 
een virtuele operatie. Op onze dienst ra-
diologie krijgen jonge kindjes die bang 
zijn voor een MR-onderzoek een VR-bril 
op met een rustgevende animatie waarin 
de geluiden van een MR-toestel verwerkt 
zijn zodat ze daar al kunnen aan wennen 
voor het onderzoek. We zijn volop aan het 
testen en het experimenteren, zoals ook 
andere sectoren doen.”

Nieuw organisatiemodel
De vraag blijft welke strategie zieken-
huizen moeten aanhouden. Hadden de 
cassettefabrieken van weleer iets kunnen 
doen om de grote disruptie te voorko-
men? Zijn de ziekenhuizen gedoemd om 
op relatief korte termijn te verdwijnen? 
Christophe Mouton wil niet spreken over 
een bedreiging. “We moeten al die ont-
wikkelingen zien als gigantische opportu-
niteiten. Hoe kunnen we de gezondheids-
zorg beter maken voor de patiënt en de 
maatschappij in haar geheel? Uiteinde-
lijk gaat het daarover. Onze opdracht zal 
veranderen, en dat zal leiden tot meer 
welzijn, zowel voor patiënten als voor 
onze medewerkers. Of we het nu graag 
hebben of niet, die omwentelingen hou je 
niet tegen. We kunnen onze ogen daar-
voor niet sluiten. Als ziekenhuis moeten 
we de innovatie omarmen. We moeten 
meer nog dan vroeger dynamische en 
wendbare organisaties worden. De over-
heid zet vandaag ook steeds meer in op 
technologische innovatie, zowel federaal 
als Vlaams. Maar andere landen doen nog 
meer. We moeten onze troeven uitspe-
len, ook al is er tegen de Googles en de 
Facebooks van deze wereld allicht geen 
kruid gewassen. De vraag is dan: hoe 
kunnen we als sector in de wereld van 
morgen onze leidende rol bewaren? Dat 
wordt nog een grote uitdaging.”

We hebben algoritmes en  
externe rekenkracht nodig 

voor de volgende stap:  
de precisiegeneeskunde  
op maat van het individu.



31   |   mei 2018




