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Raf De Rycke:

“Voorzieningen moeten streven 
naar zo weinig mogelijk dwang”
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EDITORIAAL

Durven investeren  
in de meest kwetsbaren

In deze Zorgwijzer richten we de focus op 
de raakvlakken tussen gezondheidszorg 
en justitie. Dat levert boeiende interviews 
op, verschillende invalshoeken, persoon-
lijke klemtonen en heel diverse verhalen. 
Het gaat over de rol van de justitiehuizen, 
de gezondheidszorg in de gevangenissen, 
het nieuwe jeugddelinquentierecht en het 
binnenbrengen van de herstelvisie in een te 
actualiseren wet op de gedwongen opname.

Doorheen de verhalen komen enkele rode 
draden terug. Het gaat vaak om kwets-
bare mensen die met justitie in contact 
komen. Ze hebben of hadden een moei-
lijke jeugd, ze worstelen met zichzelf en 
de samenleving, zijn meer vatbaar voor 
somatische en psychische gezondheids-
problemen. In gevangenissen bijvoorbeeld 
komen gezondheidsproblemen merke-
lijk vaker voor. Het huidige zorgaanbod 
is daarentegen vaak ontoereikend, en 
komt er soms pas aan het einde van de 
keten wanneer het kwaad al is geschied. 
Of er is onvoldoende of geen opvolging 
na ontslag. Daarom moeten we durven 
investeren in de (geestelijke) gezondheid 
van die groep, en daar ook expliciet een 
keuze voor maken. Al gaat dat soms in 
tegen de trend in de samenleving die roept 
om een sterkere bestraffingscultuur en 
een harder optreden. Meerdere stemmen 
in deze Zorgwijzer bevestigen dat: maak 
werk van een doortastend beleid dat in-
vesteert in de behandeling en begeleiding 
van  jonge delinquenten, in gedetineerden, 
in het werken aan herstel, aan inclusie. 

Dat levert je als samenleving later zoveel 
meer op. 

De complexiteit van de problematiek en 
de versnippering van de diensten over 
verschillende sectoren en bevoegdheids-
niveaus is zo’n andere rode draad door-
heen de interviews. Mensen zitten met hun 
problematiek en zorgnoden letterlijk op de 
wip tussen verschillende beleidsdomeinen. 
Om het met de woorden van Rudy Van de 
Voorde, directeur-generaal van het gevan-
geniswezen, te zeggen: “We komen uit een 
tijd van silo’s: het gerecht, de politie, de 
hulpverlening … Maar we klauteren nu stil-
aan uit die silo’s”. Woorden die vaak vallen 
zijn verbinding, brugfuncties, ketenwerking 
en een multidisciplinaire benadering. De 
radertjes in het grotere geheel moeten 
beter op elkaar worden afgestemd. 

Alleen helpt de versnipperde bevoegd-
heidsverdeling niet echt om tot een goed 
afgestemde totaalzorg te komen. Er is 
daarover al veel gezegd en geschreven, 
maar helaas brengt de praktijk ons vaak 
tot telkens opnieuw dezelfde vaststellin-
gen en hindernissen. En dus zullen we 
moeten zoeken naar concrete oplossin-
gen in een complex geheel van federale 
en gemeenschapsstructuren. En als we 
her tekenen, laat er ons dat over waken 
dat wat nu in Vlaanderen zit, vooral één 
beleidsdomein blijft en niet opnieuw wordt 
verkaveld met schotten tussen gezond-
heidszorg en welzijn. De regioafbakenin-
gen die men hanteert zijn idealiter dezelf-
de als die voor de eerste lijn.

De manier waarop we de zorg voor de 
meest kwetsbaren invullen is een weer-
spiegeling van de waarden die we als  
samenleving belangrijk vinden. Laat ons 
die groepen niet vergeten, en verder in-
vesteren in een menselijke en holistische 
zorg. Ik wens jullie een mooie en ontspan-
nen zomer! 

Margot Cloet
Gedelegeerd bestuurder



Deze voorziening behaalde  
met succes een JCI-accreditatie.  
Proficiat aan alle medewerkers 

die dat samen realiseerden. 
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Accreditaties tussen 4/6 en 2/7
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Uitgeverij NoKidding vzw heeft een kin-
derboekje over kanker uitgebracht: Mia’s 
Mormor. De schrijfster is Charlotte De Win, 
een jonge lerares. 

Mia’s Mormor is een uniek boekje omdat het 
een licht werpt op wat kanker is, wat het 

Mia’s Mormor

OPLEIDING

KINDERBOEKJE

Master na Master  
in Global Health

Wie al een universitaire opleiding suc-
cesvol heeft afgerond, kan zich vanaf het 
volgende academiejaar verder verdiepen 
in de wereldwijde gezondheidszorg. Via 
een traject van twee jaar kan je je bekwa-
men in actuele gezondheidsvraagstuk-
ken op wereldschaal zoals de gevolgen 
van klimaatopwarming, vergrijzing, HIV 
of kindersterfte. De opleiding wordt in 
het Engels gegeven en is er specifiek 
op gericht de gezondheidszorg vanuit 
een brede maatschappelijke focus te 
bestuderen. De opleiding is uniek in 

doet met je lichaam en hoe het behandeld 
kan worden. De bestaande boekjes gaan 
over de emotionele impact van de ziekte, 
maar zoomen nooit in op de ziekte zelf. 

Het boekje wordt momenteel verkocht 
via: www.nokidding.be 

Vlaanderen en wordt aangeboden door 
de 5 universiteiten samen: Universiteit 
Gent, Universiteit Antwerpen, Katholieke 
Universiteit Leuven, Vrije Universiteit 
Brussel en transnationale Universiteit 
Limburg.

Met deze nieuwe opleiding willen de uni-
versiteiten een team creëren van studen-
ten dat – elk vanuit hun eigen achtergrond 
zoals Rechten, Politieke Wetenschappen 
en Geneeskunde – het hoofd kan bieden 
aan de nieuwe globale doelstellingen voor 

duurzame ontwikkeling. Global Health is 
namelijk iets wat ons allen aangaat en 
verbindt. De taak van dit multidisciplinai-
re team is om een langetermijnvisie te 
ontwikkelen om welzijn, sociale gelijkheid 
en rechtvaardigheid op wereldschaal te 
bevorderen. Ook buitenlandse studenten 
kunnen zich inschrijven voor de opleiding.

Meer info
www.masterglobalhealth.be



Van 3 tot 6 december 2019 organiseert 
het Centrum voor Biomedische Ethiek en 
Recht van de KU Leuven de 8de editie van 
de intensieve cursus over verpleegkundige 
ethiek. De cursus is interdisciplinair en 
werkt vanuit de filosofie, de verpleegkunde 
en de klinische ethiek.

Programma
Tijdens de cursus verpleegkundige ethiek 
zullen experten uit binnen- en buitenland 
lezingen geven over verschillende rele-
vante topics binnen de verpleegkundige 
ethiek, zoals bijvoorbeeld: omgaan met 
kwetsbaarheid en waardigheid van patiën-
ten, zorg aan het levenseinde, kunstmatige 
voedsel- en vochttoediening bij personen 

CURSUS

PUBLICATIE

Mensen met geestelijke gezondheids-
problemen vinden dat ze vaak verkeerd 
worden afgeschilderd en zo in een hoek 
worden gedrumd die niet de hunne is. Dat 
gebeurt ook als ze in contact komen met 
het gerecht.

Het is nochtans niet zo moeilijk om die 
negatieve beeldvorming te voorkomen. 

INTENSIEVE CURSUS VERPLEEGKUNDIGE ETHIEK
Van 3 tot 6 december 2019, Leuven

met dementie, verpleegkundig-ethische 
redeneerstijlen, ethics consultation en mo-
ral case deliberation, belevingsgerichte on-
derwijsmethoden in de ethiek, kwalitatief 
onderzoek in de verpleegkundige ethiek 
(QUAGOL). Er is veel tijd voor discussie 
aan de hand van concrete casussen voor-
zien. De voertaal is Engels.

De keynote lectures worden dit jaar ver-
zorgd door prof. dr. Bert Molewijk, Vrije 
Universiteit Amsterdam. Professor Mole-
wijk is verpleegkundige en ethicus en 
heeft internationale faam verworven als 
expert in ethics consultation en moral case 
deliberation als methoden om ethiek te 
integreren in de dagelijkse zorgpraktijk 
van artsen en verpleegkundigen.

Doelpubliek
Deze internationale en interdisciplinaire 
cursus richt zich tot deelnemers met di-
verse professionele achtergronden zoals 
verpleegkundigen, artsen, paramedici, 
pastores, ethici en juristen. In het bijzon-
der worden verpleegkundige leden van 
commissies voor ethiek uitgenodigd om 
aan deze opleiding deel te nemen.

Meer informatie en  
inschrijving
Zie www.cbmer.be (Intensive Course). Of 
contacteer Chris.Gastmans@kuleuven.be

Zeven vuistregels voor een beter omgaan 
met personen met psychische aandoeningen 
in een gerechtelijke context
Baldwin Van Gorp, Instituut voor Mediastudies, KU Leuven

5   |   juli 2019

Deze folder is bedoeld voor justitiepro-
fessionals en biedt zeven praktische tips 
die tonen dat communicatie veel genuan-
ceerder wordt wanneer spreken in pro-
blematiserende beeldvorming (frames) 
gecombineerd wordt met deproblemati-
serende frames (counterframes).

Je kan de publicatie downloaden op de 
website van de Koning Boudewijnstichting 
> Publicaties 
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JUSTITIEHUIZEN WERKEN VOOR SLACHTOFFERS ÉN DADERS

“Brug tussen justitie en welzijn”
TEKST: FILIP DECRUYNAERE / BEELD: JAN LOCUS

Justitiehuizen zijn er zowel voor slacht-
offers als voor daders van feiten. De 
multi disciplinaire aanpak staat voorop, 
waarbij de medewerkers van de justitie-
huizen, de justitieassistenten, funge-
ren als de spin in het web die verbin-
dingen creëert. Het nieuwe decreet op 
de Justitie huizen benadrukt nog meer 
dan vroeger die brugfunctie. We gingen 
erover praten met Karine Moykens,  
secretaris-generaal van het departe-
ment Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
en met Hans Dominicus, afdelingshoofd 
Justitiehuizen.

“Het doel van de justitiehuizen is om 
justitie toegankelijker te maken voor de 
burgers”, opent Karine Moykens. “Ook 
vandaag nog is justitie een vrij gesloten 
wereld; het is geen open huis waar ieder-
een zomaar binnenloopt. De zaak Dutroux 
heeft indertijd iets in een stroomversnel-
ling gebracht. Niet toevallig opende in 
het zog van die zaak het eerste justitie-
huis in Kortrijk, de stad van toenmalig 
minister van Justitie Stefaan De Clerck. 
Verankerd in de FOD Justitie ontstonden 
daarna over het hele land justitiehuizen.  
De zesde staatshervorming bracht ze onder 
bij de gemeenschappen, samen met het 
Vlaams Centrum voor Elektronisch Toe-
zicht. Omdat er een sterke link is vanuit de 
integratie in de maatschappij, heeft Vlaan-
deren ervoor gekozen om de justitiehuizen 
onder te brengen bij welzijn. Een van hun 
belangrijkste opdrachten is immers om 
daders die vrij zijn onder voorwaarden op te 
volgen en te helpen bij hun re-integratie.”

“Je kan de justitiehuizen zien als een po-
litiek antwoord op de identiteitscrisis in 
justitie na de zaak Dutroux”, zegt Hans 
Dominicus. “Maar er is ook een organi-
satorisch aspect. Verschillende diensten 
samenbrengen gaat de versnippering  
tegen. Bovendien vervullen de justitie-
huizen een brugfunctie tussen enerzijds 
welzijn en hulpverlening en anderzijds 
justitie. Die beweging zetten we ook voort 
vanuit Vlaanderen.”

Karine Moykens en Hans Dominicus: “Justitie en welzijn vormen de twee polen die 
in de justitiehuizen altijd meespelen. Afhankelijk van de context ligt de nadruk op het 
ene of het andere. Maar altijd vanuit een multidisciplinaire benadering.”

GEZONDHEIDSZORG & JUSTITIE
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“Het nieuwe decreet Justitiehuizen geeft justitie-
assistenten het mandaat om een wezenlijk verschil te 
maken in de Family Justice Centers. In die constructie 
werken politie, justitie en hulpverlening samen om intra-
familiaal geweld en kindermishandeling tegen te gaan.”

“Die brugfunctie is cruciaal”, beaamt  
Moykens. “De basisregelgeving komt nog 
altijd vanuit justitie. Het is de federale 
wetgever die het kader en de opdrachten 
van de justitiehuizen bepaalt.”

“De justitiehuizen en het elektronisch toe-
zicht vormen een schakel in de keten van 
opsporing, berechting en strafuitvoering. 
Het federale niveau bepaalt de alterna-
tieve maatregelen en straffen, de rechter 
past ze toe en de Vlaamse justitie huizen 
en het Vlaams Centrum Elektronisch Toe-
zicht staan mee in voor de uitvoering en 
omkadering ervan. Goede samenwerking 
met de magistratuur is belangrijk. We 
moeten de ketenwerking goed afstem-
men en niet in hokjes werken. Politie, par-
ket, rechters, hulpverleners … Iedereen 
speelt een rol in het geheel”, benadrukt  
Dominicus.

“De opgelegde voorwaarden bij een voor-
waardelijke invrijheidstelling zijn vaak 
welzijnsgericht, bijvoorbeeld een ontwen-
ningskuur of relatiebegeleiding volgen. Een 
justitieassistent begeleidt de betrokkene 
daarbij en leidt hem of haar toe naar de 
voorzieningen: een CGG, een psychiatrisch 
ziekenhuis, een CAW, een initiatief beschut 
wonen … al naargelang de voorwaarden, 
de context en de noden”, zegt Moykens.

Slachtofferonthaal
“Naast het toezicht op de voorwaarden 
van veroordeelden, hebben de justitie-
huizen ook een opdracht in de zorg en 
ondersteuning van de slachtoffers. Met 
slachtofferonthaal maken ze deel uit van 
het grotere geheel van slachtofferzorg. 
Ook slachtofferhulp (CAW) en de slacht-
offerbejegening (politie) behoren daartoe. 
En alweer maakt die welzijnsgerichte in-
valshoek het verschil. In slachtofferonthaal 
draait alles rond het verhaal en de onder-
steuningsnoden van het slachtoffer. We 
willen trouwens de slachtofferzorg verder 
versterken, door de linken aan te halen en 
goede contacten te verzorgen over de hele 

keten heen. De baseline van het departe-
ment Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
luidt niet voor niks ‘Zorgzaam samenleven’. 
Dat is wat al onze diverse opdrachten ver-
bindt. Dat zorgzaam samenleven vertalen 
we ook naar de justitiehuizen, zowel met 
oog voor het slachtoffer als voor de da-
der. We zien streng maar correct toe op de 
strafuitvoering en we willen daders tegelijk 
een plek geven, zodat we recidive optimaal 
kunnen vermijden”, zegt Moykens.

“Naast het slachtofferonthaal en de dader-
werking hebben de justitiehuizen nog een 
opdracht”, vertelt Dominicus. “Zo kunnen 
justitieassistenten via een maatschappe-
lijk onderzoek in een echtscheidingszaak 
advies geven aan de familierechter over 
de verblijfsregeling van de kinderen, de 
uitoefening van het ouderlijk gezag, recht 
op persoonlijk contact van de grootouders 
met de kleinkinderen enzovoort.”

Brugfunctie
“Het nieuwe decreet Justitiehuizen for-
muleert een bijkomende opdracht, met 
name op het kruispunt tussen zorg, wel-
zijn, politie en justitie. Belangrijk in dat 
verhaal zijn de ketenaanpak en de Family 
Justice Centers, die anderhalf jaar geleden 
overgeheveld zijn van de provincies naar 
Vlaanderen. In die Family Justice Centers 
vinden we de meest doorgedreven samen-
werking en afstemming tussen gerecht, 
politie, hulpverleners en de bestuurlijke 
actoren rond het thema van intrafami-
liaal geweld en kindermishandeling”, zegt 
Moykens.

“Iedereen beseft dat we op casusniveau 
én op beleidsniveau multidisciplinair 
moeten samenwerken om tot goede 
resultaten te komen”, zegt Dominicus. 
“Die ketenaanpak is wezenlijk, of het nu 
gaat om intrafamiliaal geweld, zoals in de  
Family Justice Centers, of om internering 
of radicalisering … De verschillende we-
relden moeten elkaar beter leren kennen 
en samen het hele proces vormgeven.  

Het begint met elkaars doelstellingen 
te leren kennen en respecteren. Met die 
nieuwe opdracht die het decreet de Jus-
titiehuizen geeft, kunnen we daarin nog 
beter investeren.”

“De justitiehuizen willen de spin in het 
web zijn dat politie, welzijn, zorg, justitie 
en andere actoren met elkaar verbindt. 
De justitiehuizen kunnen de verbindingen 
leggen. Altijd met die dubbele focus van 
re-integratie en het voorkomen van reci-
dive. Zo’n web kan trouwens verschillende 
vormen aannemen. In Antwerpen huizen 
alle partners van het Family Justice Cen-
ter samen op één locatie, elders komen de 
partners geregeld samen om casussen te 
bespreken. Die vrijheid willen we vanuit 
het beleid laten bestaan. Waar het om 
gaat, is dat de ketenaanpak werkt. Hoe 
dat gebeurt, kan verschillen van regio tot 
regio. We zien overal een mooie dynamiek. 
We willen afstemmen en vanuit eenzelfde 
visie werken, zonder eenheidsworst na te 
streven”, zegt Moykens.

“De geest is telkens weer de brugfunc-
tie. Justitiehuizen reiken de hand naar de 
verschillende partners vanuit de casuïs-
tiek. Afhankelijk van de casus zijn ande-
re deeldomeinen betrokken. We sturen 
permanent aan op samenwerking. Dat 
is een unieke positie”, vertelt Dominicus.

“De lokale inplanting is belangrijk”, be-
nadrukt Moykens. “Het gaat uiteindelijk 
om de toegankelijkheid van justitie. We 
moeten bereikbaar zijn voor burgers, 
slachtoffers, daders en de samenleving. 
We willen die lokale verankering verder 
versterken met antennes. We willen dat 
mensen over heel Vlaanderen gemakkelijk 
toegang hebben tot de justitiehuizen.”

“Justitie en welzijn vormen de twee polen 
die in de justitiehuizen altijd meespelen. 
Afhankelijk van de context ligt de nadruk 
op het ene of het andere. Maar altijd vanuit 
een multidisciplinaire benadering”, besluit 
Dominicus.
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Rudy Van De Voorde begon zijn loopbaan 
als psychiatrisch verpleegkundige in PZ 
Sint-Alexius in Grimbergen. Later stu-
deerde hij criminologie en gaf hij zijn 
carrière een nieuwe wending. “Maar ik 
pluk nog altijd de vruchten van wat ik in 
de psychiatrie heb geleerd”, benadrukt 
hij. Vandaag is Rudy Van De Voorde direc-
teur-generaal van het gevangeniswezen. 
De link met de (geestelijke) gezondheids-
zorg is nooit ver weg.

“De omstandigheden in het najaar 2018 
om te starten als directeur-generaal wa-
ren niet ideaal,” steekt Rudy Van De Voor-
de van wal. “De legislatuur sleepte zich 
naar haar einde, er waren sociale con-
flicten en de gevangenisbevolking steeg 
opnieuw. Het masterplan voor de bouw 
van nieuwe gevangenissen liep bovendien 
vertraging op, terwijl er in afwachting al 
een tijdje niet meer was geïnvesteerd in de 
bestaande infrastructuur, met alle gevol-
gen van dien. Het is in zo’n context moei-
lijk om plaats te maken voor constructieve 
initiatieven en een positief verhaal. Maar 
de feiten zijn wat ze zijn en ik wil ze niet 
inroepen als excuus voor immobilisme.”

“Positief is dat het uitvoeringsbesluit ‘de-
tentieplanning’ er sinds kort is. Voor iedere 
veroordeelde komt er nu een individueel 
detentieplan. Dat laat toe om op een meer 
gestructureerde manier het verblijf in de 
gevangenis te plannen. Zo kunnen we op 
maat van het individu iets opbouwen voor 
een goede re-integratie in de samenleving. 
We kunnen beter dan vroeger inspelen 
op individuele noden en ruimte maken 
voor zinvolle tijdsbesteding, zodat de ge-
detineerde beter voorbereid is voor elke 
nieuwe fase in zijn strafuitvoering.”

Ook de penitentiaire gezondheidszorg is 
aan een hervorming toe. Wat is daar de 
stand van zaken?

Een studie van het Kenniscentrum voor de 
Gezondheidszorg (KCE) geeft aanbevelin-
gen voor meer kwaliteit, toegankelijkheid 
en onafhankelijkheid van de gezondheids-
zorg voor gedetineerden. Het luik gezond-
heidszorg wordt daarvoor overgedragen 
van het federale beleidsdomein Justitie 
naar Gezondheidszorg. Maar uiteindelijk 
blijft het een kwestie van middelen voor 
een gelijkwaardige gezondheidszorg, 
om het even wie verantwoordelijk is. Een 
arts moet in de gevangenis met dezelfde 
standaarden werken als erbuiten, maar 
de omgevingsfactoren zijn anders. Denk 
maar aan de beperkte mogelijkheden 
voor beweging en een aangepast dieet. 
Die factoren verdienen aandacht. Voor de 
somatische tweedelijnszorg kunnen de ge-
vangenissen waar nodig een beroep doen 
op de civiele gezondheidszorg, bijvoor-
beeld in een algemeen ziekenhuis. Voor 
de geestelijke gezondheidszorg van de 
tweede lijn ligt dat moeilijker. Die moeten 
we in de gevangenissen zelf organiseren. 
Maar hoe? Het moet in elk geval beter 
dan vandaag. Therapeutische vrijheid is 
belangrijk, daarover is iedereen het eens. 
Het veiligheidsaspect is minder helder. 
Afzondering, gedwongen behandeling, 
medische isolatie … In de gevangenissen 
staan we voor dezelfde uitdagingen als in 
de psychiatrische ziekenhuizen. Zonder 
iemand met de vinger te wijzen: herin-
ner je de heisa over Levanta in Zelzate, 
waar veiligheidsissues gemedicaliseerd 
werden? Het is overal zoeken… Ons land 
voldoet niet aan de internationale normen 
voor zorgpersoneel. Het is een probleem 

INTERVIEW MET RUDY VAN DE VOORDE, DIRECTEUR-GENERAAL VAN HET GEVANGENISWEZEN

“Een positieve benadering  
werkt beter dan louter straffen”

TEKST: FILIP DECRUYNAERE / BEELD: JAN LOCUS

van ontoereikende budgetten. Daarboven-
op zijn er de knelpuntberoepen: artsen, 
verpleegkundigen, psychiaters… Weini-
gen kiezen voor de gevangenis als hun 
voorkeurswerkplek. En dit jaar studeren 
er geen verpleegkundige bachelors af. 
Dat maakt het allemaal nog nijpender. 
De overheveling van Justitie naar Ge-
zondheidszorg lost die problemen niet 
op. Toch is het een opportuniteit. Vooral 
voor een betere continuïteit vóór en na de 
opsluiting. Nu laat de continuïteit in het 
patiëntendossier vaak nog te wensen over. 
Maar de fundamentele knelpunten blijven. 
Bijvoorbeeld de artificiële overconsump-
tie van medicatie door een gebrek aan 
alternatieven zoals sportactiviteiten. Een 
eerstelijnspsycholoog kunnen we ook niet 
inschakelen. Het gebruik van medicatie 
ligt hoog in de gevangenissen.

Een studie uit 2017 (Favril e.a.) toont dat 
vier op tien gedetineerden een voorge-
schiedenis van een psychiatrische behan-
deling hebben.

Ik kan dat cijfer niet bevestigen, maar veel 
gedetineerden dragen een rugzak met zich 
mee. Velen worstelen al jaren met zich-
zelf en met de samenleving: problemen 
op school, een verblijf in de jeugdzorg of 
een gemeenschapsinstelling enzovoort. 
Die voorgeschiedenis zet een domper op 
onze ambities. De verwachtingen van de 
samenleving in het gevangeniswezen zijn 
soms onrealistisch: na een lang traject 
van tegenslagen en mislukkingen zou de 
gevangenis alle problemen kunnen op-
lossen en elke gedetineerde met succes 
re-integreren in de samenleving. Dat kan 
niet. Er is veel psychisch en sociaal lijden 
bij de gevangenen. De striktere toepas-

GEZONDHEIDSZORG & JUSTITIE
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sing van de internering is een goede zaak, 
maar er zijn veel meer gedetineerden met 
psychische problemen. Ook zij hebben 
zorg nodig. En dan heb ik het over alle 
categorieën van gedetineerden. Bij extre-
misten bijvoorbeeld is psychopathologie 
significant aanwezig. Dat zijn geen 100% 
religieuze fanatici of mensen die rationeel 
kiezen voor radicalisme; er speelt ook 
psychisch lijden. Ook in het druggebruik 
zien we een evolutie. Druggebruik was 
vroeger vooral een probleem bij jonge 
gedetineerden. Vandaag worstelen ook 
steeds meer ouderen met middelenmis-
bruik. De vergrijzing zet zich ook in de 
gevangenissen door, met de stijgende 
zorgbehoefte die daarmee gepaard gaat.

Veiligheid in een gevangenis is cruciaal, 
maar re-integratie en het voorkomen van 
recidive evenzeer. U pleit voor verandering.

We moeten het primaat van de veiligheid 
herdenken. De gevangenis moet een vei-
lige plek zijn, dat is juist. Maar we moeten 
tegelijk rekening houden met de impact 
op het leven in de gevangenis. Gidslanden 
kiezen er al een tijd voor om vooral de 
periferie rond de gevangenis te beveiligen, 
zodat niemand ongewenst binnen noch 
buiten kan. Maar binnen de muren van 
de gevangenis moeten we streven naar 

een zo normaal mogelijk leven, zonder 
zichtbare beveiliging. We moeten gedeti-
neerden meer autonomie durven geven. 
Het is een fundamentele keuze. Vandaag 
telt een gevangenis 80% bewakingsper-
soneel en 20% personeel voor alle andere 
aspecten: administratie, directie, zorg … 
Dat moet omgekeerd. Landen die inzetten 
op bejegening en minder op veiligheids-
personeel hebben lagere recidivecijfers. 
Ook de forensische centra in Antwerpen 
en Gent tonen dat het kan. De veiligheid is 
er geïntegreerd in het zorgconcept. Daar 
werken 20% veiligheidsmensen en 80% 
zorgpersoneel. Veiligheid lukt beter met 
goede bejegening en de juiste omgeving 
dan met louter procedures en vrijheids-
beperking.

Maatschappelijk ligt dat verhaal niet ge-
makkelijk?

We moeten garant staan dat vluchten uit 
de gevangenis niet kan. Want dat accep-
teert de samenleving niet, en terecht. 
Daarom moet de periferie goed worden 
beveiligd en bewaakt. In Madrid heb-
ben ETA-gevangenen meer autonomie 
dan onze gevangenen. Hetzelfde geldt 
voor de maffiosi in de Italiaanse gevan-
genissen. Dat zijn geen kleine jongens 
en de gevangenissen worden streng 

bewaakt, maar tegelijk is er aandacht 
voor autonomie en zelfredzaamheid. De 
Scandinavische landen gaan nog een 
stap verder. Zij geven minder én korte-
re gevangenisstraffen en leggen betere 
recidivecijfers voor. Anders Breivik kreeg 
de maximum celstraf van 21 jaar voor de 
moord op 80 mensen. De samenleving 
kon daarmee leven. Wij hebben een heel 
andere bestraffingscultuur.

Is dat historisch gegroeid? Hebben de 
Scandinavische landen altijd een andere 
bestraffingscultuur gehad?

Neen, ook zij hadden vroeger meer gevan-
genen en strengere straffen. Ze hebben 
op een bepaald moment het geweer van 
schouder veranderd. Met succes. Er zijn 
minder gedetineerden, de straffen duren 
korter en er wordt intensiever ingezet op 
re-integratie. De kans op recidive ligt er 
iets onder de 20%, bij ons is die iets hoger 
dan 50%. Wat is dan de meest efficiënte 
aanpak? Maar de perceptie is anders.

De beeldvorming moet worden bijge-
stuurd?

Er zal daarover altijd polarisatie zijn. 
Een consensus zie ik niet snel ontstaan. 
Maar de overheid moet de lead durven 

Rudy Van De Voorde: “De overheid moet de pretentie  
durven hebben het beter te weten. We kunnen bouwen op  
de goede praktijken in andere landen.”
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nemen. De overheid moet de pretentie 
durven hebben het beter te weten. We 
kunnen bouwen op de goede praktijken 
in andere landen. Internationaal is er een 
verschuiving aan de gang. Wat telt, is het 
langetermijneffect.

Ik hoor al jaren dat de criminaliteitscijfers 
dalen. En toch is het onveiligheidsgevoel 
nog nooit zo groot geweest. Eén aanslag 
volstaat om al het positieve teniet te doen. 
Toch moet een overheid volharden in haar 
keuze voor maatregelen die echt werken. 
Ook als dat betekent dat je tegen de per-
ceptie in moet gaan. Een positieve bena-
dering werkt beter dan louter straffen. 
Dat is bij kinderen net zo.

U verwees daarnet al naar de nood aan 
continuïteit op het gebied van gezondheids-
zorg. Meer in het algemeen is de brug tus-
sen binnen en buiten cruciaal. Hoe staat 
het daar vandaag mee?

We komen uit een tijd van silo’s: het ge-
recht, de politie, de hulpverlening … alle-
maal silo’s naast elkaar. Als het radicalis-
me één positief gevolg heeft, dan wel dat 
we stilaan uit dat silo-denken klauteren. 
Gedetineerden die in voorwaardelijke vrij-
heid komen, worden verder opgevolgd door 
een Justitiehuis, eventueel met de mede-
werking van een CGG. Maar wie zijn straf 
tot op het einde uitzit, komt vrij zonder 
voorwaarden en dan is er geen opvolging 
voorzien. Vandaag zorgen we wel al voor 
een ‘warme overdracht’, wat betekent dat 
we politie en andere veiligheidsdiensten op 
de hoogte brengen met een eindevaluatie 
vanuit de gevangenis. Tegelijk vind ik dat 
een gevangenisstraf de gedetineerde niet 
mag blijven achtervolgen. Op een zeker 
ogenblik moet je die mensen durven los-

laten, zodat iedereen dat hoofdstuk kan 
afsluiten. Maar voor een bepaalde groep 
voel je dat je dat toch niet zomaar kan. 
Daaraan werken we op dit ogenblik. Ook 
met de lokale besturen. Zij krijgen infor-
matie vanuit de gevangenis die hen kan 
ondersteunen in een post-penitentiair tra-
ject, bijvoorbeeld in samenwerking met de 
politie of met het OCMW.

Houdt het masterplan voor de gevangenis-
sen al rekening met de veranderende visie?

Er zijn nieuwe gevangenissen gebouwd 
in Beveren, Leuze-en-Hainaut en Mar-
che-en-Famenne. Dat zijn moderne, 
propere en goed uitgeruste varianten van 
de klassieke gevangenis. In de gevange-
nissen die nog gepland zijn, wordt meer 
rekening gehouden met de nieuwe visie. 
We streven naar eenheden met kleine-
re leefgroepen: geen 150 gedetineerden 
samen, maar leefgroepen van 20 tot 30 
gevangenen. Dat laat meer differentiatie 
toe. Je kan bijvoorbeeld alle gevangenen 
van 18 tot 25 jaar samenbrengen. Ook 
gevangenen die meer zorg of veiligheid 
nodig hebben, kunnen dan in een aparte 
leefgroep. Zo kunnen we de ‘detentie-
schade’ tot een minimum beperken. De 
toekomstige gevangenisgebouwen worden 
sturend en belemmerend. Ze laten meer 
flexibiliteit toe. Tegelijk hebben we dan 
andere profielen van personeel nodig.  
Medewerkers die meer tussen de gevan-
gen leven. Wie goed in zijn vel zit, veroor-
zaakt minder veiligheidsproblemen. Het 
gebouw, het personeel, de attitudes … het 
hangt allemaal nauw samen.

Het is opvallend hoezeer de vernieuwing 
die u nastreeft aansluit bij evoluties in de 
(psychiatrische) zorg.

Dat klopt en we weten dat dat werkt. Door 
een gebrek aan plaatsen in eigen land 
heeft België zeven jaar lang de gevan-
genis in Tilburg beheerd. Dáár moeten 
we naartoe. Dáár hebben we gezien dat 
het kan. Een keer je in Tilburg voorbij de 
barrière van de gevangenis kwam, leefden 
gevangenen en personeel als één team 
samen met respect voor elkaars normen 
en waarden en met een toekomstgericht 
plan. We hebben in die zeven jaar erva-
ring opgedaan en er is een vergelijkend 
onderzoek gevoerd over de perceptie bij 
gedetineerden die van een Belgische ge-
vangenis naar Tilburg waren overgebracht. 
De methode Tilburg is de toekomst. Maar 
we zullen nog veel kleine en grote drem-
pels moeten overwinnen. Een klein voor-
beeld: in Tilburg organiseren en beheren 
de gevangen zelf de bibliotheek, maar 
in België kan dat niet zomaar, want een 
gevangenisbibliotheek is gemeenschaps-
materie… Maar het moet mogelijk zijn om 
samen naar win-winsituaties te streven. 
Daar wil ik 100% op inzetten.

“De Scandinavische landen geven minder én 
kortere gevangenisstraffen en leggen betere 
recidivecijfers voor. Anders Breivik kreeg de 
maximum celstraf van 21 jaar voor de moord op 
80 mensen. De samenleving kon daarmee leven. 
Wij hebben een heel andere bestraffingscultuur.”

GEZONDHEIDSZORG & JUSTITIE
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NIEUW DECREET JEUGDDELINQUENTIERECHT

TEKST: FILIP DECRUYNAERE / BEELD: SOPHIE NUYTTEN

Prof. Johan Put: “De verhouding tussen zorg en justitie kan beter. 
Er is een voortdurende spanning over de uiteindelijke beslissingsmacht.”

Nadruk op  
verantwoordelijkheid

Johan Put is gewoon hoogleraar aan 
de Faculteit Rechtsgeleerdheid van 
de KU Leuven en verbonden aan het 
Instituut voor Sociaal Recht (ISR) en 
het Leuvens Instituut voor Criminologie 
(LINC). Vanuit die functie is hij nauw 
betrokken bij de totstandkoming van 
het nieuwe jeugddelinquentierecht. 
Met de staatshervorming kreeg een 
consortium van de universiteiten van 
Leuven, Brussel en Gent, en het Ken-
niscentrum Kinderrechten in 2015 de 
opdracht om een omgevingsanalyse 
te maken. Zes themagroepen gingen 
in 2015-2016 met de resultaten aan 
de slag. Zowel praktijkmensen als 
academici, waaronder Johan Put. 
Uiteindelijk belandde een voorstel bij 
het Agentschap Jongerenwelzijn en 
op het kabinet van Vlaams Welzijns-
minister Jo Vandeurzen, waarop er 
werd voortgewerkt. Prof. Put was een 
van de ‘assessoren’ die mee advies 
gaf toen het ontwerp van decreet aan 
de afdeling wetgeving van de Raad van 
State werd voorgelegd.11   |   juli 2019
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Op 1 september wordt het nieuwe decreet 
op de jeugddelinquentie van kracht. Of 
althans een eerste luik ervan, want voor 
de volledige uitrol is er een overgangs-
periode van drie jaar. Er moet dan ook nog 
veel voorbereidend werk gebeuren. Toch 
tekenen zich duidelijk enkele nieuwe lijnen 
af nu Vlaanderen sinds de zesde staatsher-
vorming bevoegd is voor de materie. Prof. 
Johan Put leidt ons door de belangrijkste 
elementen van het nieuwe decreet.

“De jeugdhulp was al langer Vlaamse ma-
terie en met de zesde staatshervorming 
zit ook de jeugddelinquentie bij de deel-
staten”, vertelt prof. Put. “Het is goed dat 
preventie, hulpverlening en delinquentie 
nu vanuit één visie kunnen worden aan-
gestuurd. Tegelijk constateren we dat er 
zowel onder de oude wetgeving als onder 
het nieuwe decreet een breed palet aan 
mogelijkheden is voor de jeugdrechters. 
Zij maken net als de wetgever keuzes en 
bepalen zo mee de praktijk.”

“Een eerste opvallend element is de 
naam van het decreet. We spreken niet 
meer over jeugdbescherming, maar over 
jeugddelinquentie. Die naamgeving geeft 
meteen de toon aan. De nadruk in de fede-
rale wet lag voor velen iets te sterk op het 
beschermende karakter, terwijl nu met 
jeugddelinquentie voor een meer neutrale 
term wordt gekozen. Neutraal, want men 
had bijvoorbeeld ook voor ‘jeugdstrafrecht’ 
kunnen opteren, zoals in Nederland.”

“De grootste verandering is de nadruk op 
de verantwoordelijkheid. Zozeer zelfs dat 
ik tijdens lezingen dit decreet weleens 
het ‘verantwoordelijkheidsmodel’ noem. 
Minderjaren zijn geen volwassen mensen. 
Daarmee moeten we rekening houden: je 

kunt ze niet als volwassenen straffen. Maar 
je kunt ze wel op hun verantwoordelijkheid 
aanspreken. Op een constructieve manier.”

“Positief daaraan is het herstelrecht: de 
jonge delinquent krijgt de kans om het 
goed te maken. Hij kan daarvoor een be-
roep doen op een bemiddelingsorgaan: 
de Herstelgerichte Constructieve Afhan-
deling of HCA-diensten. Die bemiddeling 
kan met alle partijen aan tafel of via ge-
sprekken over-en-weer. Het gaat over 
het vergoeden van de schade, maar ook 
over de kans voor beide partijen om hun 
verhaal te doen. Ook het aanbieden en 
aanvaarden van excuses is ontzettend 
belangrijk. De jongere kan voorts een 
engagement aangaan. Bijvoorbeeld om 
een cursus agressiebeheersing te volgen, 
aan een ontwenningsprogramma deel te 
nemen of vrijwilligerswerk te doen. Die 
bemiddelingspiste is een parallel circuit, 
op vrijwillige basis (dus met instemming 
van zowel dader als slachtoffer) en met 
een garantie van vertrouwelijkheid. De 
jongere krijgt de kans om met het slacht-
offer een overeenkomst te sluiten. Die 
overeenkomst wordt dan voorgelegd aan 
de procureur (als het nog niet tot een 
proces is gekomen) of aan de rechter (bij 
een proces of in de voorbereidingsfase 
ervan). Vindt de procureur de overeen-
komst afdoende, dan hoeft het niet tot 
een proces te komen. Vindt hij dat er 
toch nog een extra maatregel nodig is, 
dan komt de zaak wel voor de rechter. 
Wordt de overeenkomst voorgelegd aan 
de rechter, dan kan ook hij daarmee re-
kening houden. Let wel: dat zat allemaal 
ook al in de federale wet!” 

“Wel nieuw is het positief project als er 
geen identificeerbaar slachtoffer is of 

als geen bemiddeling kan worden op-
gestart. Althans: dat bestond ook al wel, 
maar werd in de praktijk zo goed als nooit 
gebruikt omdat het onbekend was en 
pas mogelijk bij een proces ten gron-
de – wanneer het dus eigenlijk al te laat 
is. Nu wordt zo’n positief project op elk 
moment mogelijk. De jongere krijgt zo de 
kans om toch een eigen voorstel te doen 
om zijn fout goed te maken. Dat voorstel 
wordt beoordeeld door de procureur of 
de rechter. Uiteraard zijn de ouders bij 
dat alles betrokken. Bij alle maatrege-
len en sancties werkt een jeugdrechter 
contextgericht. Niet om de ouders te 
straffen, maar om ze te erkennen en te 
respecteren in hun rol in de opvoeding.”

Leeftijdsgrenzen en 
uithanden geving
“Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen 
niet vervolgd worden. In theorie kon dat 
vroeger wel, al gebeurde het heel zel-
den. De maximumleeftijd voor de feiten 
blijft 18 jaar. Vroeger mocht de straf rei-
ken tot de leeftijd van 20 jaar. Met twee 
uitzonderingen: verkeersmisdrijven en 
de ‘uithandengeving’. Uithandengeving 
laat de jeugdrechter toe om jongeren 
die feiten plegen op 16 of 17 jaar toch 
naar het strafrecht (voor volwassenen) 
te verwijzen. België is voor die praktijk 
al op de vingers getikt door het Kinder-
rechtencomité van de Verenigde Naties. 
Nu was er de kans om dat af te schaf-
fen, maar de politiek heeft beslist om 
eraan vast te houden, tegen de meeste 
adviezen in.”

“Stel dat een 17-jarige een moord pleegt, 
dan kon die onder het federale jeugdrecht 
maar een straf krijgen die duurde tot zijn 

“Minderjaren zijn geen volwassen mensen. 
Daarmee moeten we rekening houden: je kunt ze 
niet als volwassenen straffen. Maar je kunt ze wel 
op hun verantwoordelijkheid aanspreken. Op een 
constructieve manier.”
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20ste verjaardag. Tenzij de jeugdrechter de 
uithandengeving toepaste. Het nieuwe 
decreet breidt die maximumleeftijd uit tot 
23 jaar en bij ernstige feiten gepleegd op 
16 of 17 jaar tot 25 jaar.”

“Voor dat alles in werking kan treden, 
moet er echter nog veel voorbereidend 
werk gebeuren. Het decreet gaat in op  
1 september, maar heel het stuk over de 
gesloten opvang treedt pas later in voege. 
Er is een overgangsperiode tot uiterlijk  
1 september 2022.”

Geen psychiatrie als sanctie
“Jongeren kunnen nooit in een psychia-
trisch ziekenhuis worden geplaatst als 
sanctie. Het is wel een alternatieve moge-
lijkheid als er effectief sprake is van een 
psychiatrische aandoening. Daarvoor is er 
een verslag van een jeugdpsychiater nodig, 
waarin die bevestigt dat de dader niet ver-
antwoordelijk gesteld kan worden voor zijn 
daden en behandeling nodig heeft. Zowel 
een open als een gesloten voorziening is 
dan mogelijk. Gaat het om een gesloten 
afdeling, dan is de wet op de gedwongen 
opname van toepassing. Op het moment 
dat die wet wijzigt (zoals binnenkort allicht 
het geval is, n.v.d.r.), dan wijzigt ze ook in 
de context van dit decreet.”

“Een goede samenwerking tussen de 
federale en de Vlaamse overheid is ab-
soluut nodig”, zegt prof. Put. “Maar ook 
de sectoren moeten nog meer samenwer-
ken. Mijn gevoel is dat de samenwerking 
tussen de geestelijke gezondheidszorg 
en de jeugdhulp toeneemt, maar dat we 
klaar zijn voor een volgende stap met een 
geïntegreerd aanbod voor de moeilijkste 
doelgroep. Waarom bijvoorbeeld niet een 

Ruimte voor  
langere leer- en 

begeleidings trajecten
Het nieuwe decreet op de jeugddelinquen-
tie geeft de procureur en de jeugdrechter 
ook de mogelijkheid om voorwaarden op 
te leggen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om 
een leertraject of een begeleiding door 
een Centrum Geestelijke Gezondheids-
zorg (CGG). Het aantal uren dat opgelegd 
kan worden, stijgt sterk in het decreet. 
Vandaag blijft dat aantal uren in de prak-
tijk doorgaans beperkt tot 20 of 40 uur. 
Afhankelijk van de fase waarin de bijko-
mende voorwaarde wordt opgelegd – op 
parketniveau door een procureur, in de 
onderzoeksfase door een jeugdrechter 
of in de fase ten gronde door een jeugd-
rechter – kan het aantal uren oplopen tot 
30, 60 of 220 uur.

Dat betekent dat onder meer dat de CGG’s 
langere leer- en begeleidingstrajecten 
kunnen uitbouwen. “De HCA-diensten 
zijn het eerste aanspreekpunt voor de 
jeugdrechter en de procureur”, zegt prof. 
Put. “De CGG’s kunnen het initiatief ne-
men om in overleg met de HCA-diensten 
een aanbod te ontwikkelen op maat van 
specifieke doelgroepen, bijvoorbeeld sek-
sueel delinquenten. Dat gebeurt trouwens 
nu ook al.”

gezamenlijke afdeling uitbouwen – vanuit 
geestelijke gezondheidszorg én jeugdhulp. 
Dat lijkt voor beide partijen vandaag nog 
een brug te ver. Ook de verhouding tus-
sen zorg en justitie kan nog beter. Er is 
een voortdurende spanning over de uit-
eindelijke beslissingsmacht. Misschien 
moeten we nadenken over een systeem 
van medebeslissing? Op het terrein zitten 
we in de fase van outreaching, wat je zou 
kunnen omschrijven als ‘elkaar helpen’. 
Maar we zijn nog niet toe aan cocreatie, 
waar we naartoe moeten. Er is in elk geval 
ruimte voor meer geïntegreerde samen-
werking. Wie die nodig vindt, kan meteen 
aan de slag.”
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Dat procureur des Konings Thierry 
Freyne algemeen directeur van AZ Jan 
Portaels in Vilvoorde werd, was vorig 
jaar stof voor heel wat krantenartike-
len. Ondertussen zijn we negen maan-
den verder. Tijd om even te luisteren hoe 
Freyne de overstap heeft verwerkt, wat 
hij ondertussen heeft geleerd en waar 
zijn prioriteiten vandaag liggen.

“Ik heb nog geen seconde spijt gehad van 
mijn beslissing”, lacht Thierry Freyne. 
“De gezondheidszorg is een complexe 
sector met talrijke uitdagingen, een gro-
te maatschappelijke relevantie en heel 
diverse stakeholders om mee samen te 
werken. In justitie is dat ook zo; een aan-
tal dynamieken zijn gelijkaardig. Maar 
ik kan iedereen aanraden om eens van 
omgeving te veranderen. Het is een ont-
zettend persoonlijke en professionele 
verrijking. In de magistratuur heb ik een 
mooie weg afgelegd, waarbij gaandeweg 
mijn interesse toenam voor het aansturen 
en organiseren. Die vaardigheden kan 
ik in het ziekenhuis volop uitspelen. De 
veranderingen zijn enorm en het is top om 
daaraan te kunnen meewerken.”

Eén reden om de magistratuur te verlaten 
was dat u de veranderingen zo tergend 
traag vond gaan in justitie. Gaat het sneller 
in de gezondheidszorg?

Vergeleken met justitie is de zorgsector 
een sneltrein! Soms zou ik willen dat het 
nog sneller ging. Al begrijp ik goed dat je 
voor strategische veranderingen de tijd 
moet nemen om een draagvlak te ont-
wikkelen. Het is een uitdaging voor mij 
om veranderingen de tijd te geven die ze 
nodig hebben.

GEZONDHEIDSZORG & JUSTITIE

VROEGER PROCUREUR, VANDAAG ALGEMEEN DIRECTEUR  
VAN AZ JAN PORTAELS: THIERRY FREYNE

“Je moet je plaats kennen  
in het geheel”

U gelooft in de CEO als een ‘dienend leider’. 
Wat verstaat u daaronder in een zieken-
huiscontext?

Wie een organisatie leidt, moet op de 
werkvloer komen en toegankelijk zijn. Ik 
kom geregeld in de keuken van het zie-
kenhuis, ik help de schoonmaakdienst 
met poetsen, ik loop langs in het ope-
ratiekwartier, op de afdeling geriatrie … 
Mijn concept is duidelijk: de artsen, de 
verpleegkundigen en de andere mede-
werkers zijn de professionals. Het is mijn 
opdracht om al die mensen een optimale 
dienstverlening te bieden, zodat ze in de 
beste omstandigheden hun werk kunnen 
doen. De algemeen directeur in een zie-
kenhuis is een coördinator, niet de baas. 
Ik dien en verzoen de belangen van alle 
stakeholders. Mijn taak is in de eerste 
plaats faciliterend. Je moet je plaats ken-
nen in het geheel. Ik ben geen man van 
de macht. Was ik ook niet als magistraat. 
Macht interesseert me niet. Ik ben maar 
een van de directeurs van het ziekenhuis.

Dat is een uitgesproken visie, die allicht 
tot een cultuurverandering leidt in het 
ziekenhuis?

De cultuur in AZ Jan Portaels veran-
dert, al kan ik moeilijk beoordelen hoe 
het vroeger was. Zelf geloof ik sterk in 
empowerment van collega’s, wat hun 
job ook is. Iemand van de schoonmaak is 
voor mij even belangrijk als de algemeen 
directeur. Elk heeft zijn verantwoordelijk-
heid. Ik breng zoveel mogelijk tijd onder 
de medewerkers door, al vind ik dat nog 
altijd onvoldoende. Ik haal daar kracht 
en voldoening uit. Als ik tijd had, dan zou 
ik graag een opleiding tot zorgkundige of 

verpleegkundige volgen. Ik hou van deze 
organisatie! Het directieteam bestaat uit 
heel verschillende sterke karakters en 
daar voel ik me goed bij. 

Gezondheidszorg en justitie hebben raak-
vlakken. Volgt u al die ontwikkelingen op 
de voet?

Justitie laat me natuurlijk niet helemaal 
los. Bovendien is mijn vrouw psychiatrisch 
verpleegkundige. Ik heb dus een bijzon-
dere belangstelling voor de geestelijke 
gezondheidszorg. Ook met de spoed-
gevallendienst zijn er contacten met jus-
titie. Soms heb ik nog de reflex van de 
magistraat of de onderzoeksrechter, maar 
mijn rol hier is fundamenteel anders. Hier 
moet ik denken vanuit de zorg. Ik ben een 
fervent verdediger van het beroepsgeheim. 
Een ziekenhuis moet een veilige haven zijn 
voor de patiënten. Ik vond dat vroeger al 
belangrijk, maar vandaag nog meer, om-
dat ik er nu middenin zit. Ook de privacy 
van de patiënten vind ik belangrijk. Als 
ik met een verpleegkundige op stap ben 
door het ziekenhuis, ben ik altijd blij als 
ik zie hoe medewerkers de privacy van 
onze patiënten – die soms in heel kwets-
bare situaties verkeren – respecteren. 
Dat treft mij. Ja, het kan me echt raken. 
Meer dan ik van mezelf had verwacht. De 
menselijke zorg op een geriatrische afde-
ling bijvoorbeeld, dat doet me iets. Als ik 
op de afdelingen kom, dan steek ik zelf 
ook de handen uit de mouwen. Vandaar 
dat ik graag het diploma van zorgkundige 
zou halen: dan mag ik op de vloer nog 
meer doen.

Wat is er u het meest opgevallen in uw 
eerste maanden in de ziekenhuiswereld?

TEKST: FILIP DECRUYNAERE / BEELD: JAN LOCUS
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Thierry Freyne: “Mijn streefdoel is om 20 tot 25% van mijn tijd op de werkvloer  
aanwezig te zijn. Niet om toe te kijken, maar om te praten met de mensen.  
Om een handje toe te steken. En om te voelen wat er leeft.”

“Vergeleken met justitie is de 
zorgsector een sneltrein! Soms 
zou ik willen dat het nog sneller 
ging. Al begrijp ik goed dat je voor 
strategische veranderingen de tijd 
moet nemen om een draagvlak te 
ontwikkelen.”

Dat de patiënt soms nog te weinig ter 
sprake komt. Neem de netwerkvorming. In 
al die gesprekken gaat het nauwelijks over 
de patiënt, althans dat is mijn beleving. 
Terwijl patiënten wel onze bestaansreden 
zijn. Ik wil daar geregeld aan herinnerd 
worden. Ik vind ook dat in dit ziekenhuis de 
collega’s dicht bij elkaar staan. Ik ken de 
meeste medewerkers ondertussen. Niet 
iedereen bij naam weliswaar, maar toch. 
Voor mij gaat het over méér dan ‘dossiers’.

Hoeveel tijd brengt u op de werkvloer 
door?

Mijn streefdoel is om 20 tot 25% van mijn 
tijd op de werkvloer aanwezig te zijn. Niet 
om toe te kijken, maar om te praten met 
de mensen. Om een handje toe te steken. 
En om te voelen wat er leeft. Je leert zo-
veel als je uit je bureau komt. Je regelt ook 
heel veel kwesties ter plaatse in plaats 
van al dat e-mailverkeer. Spijtig genoeg 
lukt het niet altijd om aanwezig te zijn op 
afdelingen, maar ik heb het engagement 
genomen om daaraan te werken.

Welke dossiers gaan u het meest ter harte 
als algemeen directeur?

Ik zie twee prioriteiten. Ten eerste de pa-
tiënttevredenheid. We hebben in AZ Jan 
Portaels de functie van patient experience 
officer ingevoerd. Het is nog wat zoeken om 
die functie optimaal in te vullen, maar ik 
ben ervan overtuigd dat we ons daarmee 
kunnen onderscheiden. Ten tweede wil 
ik met de blik op de toekomst evolueren 
naar een ziekenhuis als onderdeel van een 
echte zorgorganisatie. Vandaag is onze 
focus nog te eenzijdig op het curatieve 
gericht. We moeten ook een rol opnemen 
in de preventie en samen met de eerste 
lijn gaan naar een geïntegreerde werking.

Ook de multiculturele omgeving waarin 
we werken, boeit me. Diversiteit is het 
nieuwe normaal. Voor mijn kinderen op 
school is het samenleven met verschil-
lende culturen gewoon. In het ziekenhuis 
moeten we daar expliciet op inzetten. Ik 
wil verbinding maken met de hele bevol-
king. We zijn hier om de gemeenschap te 

dienen en die gemeenschap is divers. We 
moeten daarvoor een beleid ontwikke-
len, met aandacht voor medewerkers en 
patiënten. Een verpleegkundige met een 
hoofddoek? Ik vind het vooral vreemd dat 
dit vandaag nog een issue zou kunnen 
zijn. Het ziekenhuis moet een afspie-
geling van de samenleving zijn. Anders 
dreigen we maatschappelijke relevantie 
te verliezen. Tussen diverse culturen 
bestaan inderdaad soms wrijvingen. Het 
is onze opdracht daarop een antwoord  
te bieden. Dat sommige culturen met 
veel meer familieleden op bezoek komen 
en daardoor wat wrevel veroorzaken? 
Tja, misschien moeten we onze infra-
structuur daarop aanpassen. Het is een 
kwestie van evolueren en keuzes ma-
ken. We hadden in Vilvoorde graag een 
compleet nieuw ziekenhuis gebouwd, 
maar dat plan is tot vandaag niet kunnen 
doorgaan. Toch zullen we inspanningen 
blijven doen om te evolueren, rekening 
houdend met de wijzigende noden van 
de hele gemeenschap.
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WET OP GEDWONGEN OPNAME KLAAR VOOR ACTUALISERING

“Vermaatschappelijking en herstelvisie 
leggen nieuwe klemtonen”

TEKST: FILIP DECRUYNAERE / BEELD: PETER DE SCHRYVER

Raf De Rycke: "Het wetsontwerp bevat nieuwe elementen. Zo komt er een 
informatieplicht door de directeur van het psychiatrisch ziekenhuis wanneer 
een patiënt voor het eerst zonder begeleiding de instelling verlaat."

Wie het ook wordt, de nieuwe federa-
le minister van Justitie wacht heel wat 
uitdagingen. Maar voor een nieuwe wet 
op de ‘gedwongen opname’ – voortaan 
liever: ‘beschermende opname’ – is ge-
lukkig al veel voorbereidend werk verzet 
door een federale werkgroep onder voor-
zitterschap van Raf De Rycke, voorzitter 
van de Broeders van Liefde en het Psy-
chiatrisch Centrum Asster. Er ligt zelfs al 
een rapport klaar met enkele opvallende 
vernieuwingen en klemtonen.

“De wet uit 1990 kan je zeker niet als slecht 
kwalificeren, maar vertoont vanuit prak-
tijkervaringen een aantal lacunes”, zegt 
Raf De Rycke. “De werkgroep had enke-
le specifieke doelstellingen voor ogen.  
De jongste decennia heeft de geestelijke 
gezondheidszorg een grote evolutie door-
gemaakt. De vermaatschappelijking en de 
herstelvisie leggen nieuwe klemtonen. De 
wet moet die evolutie weerspiegelen. Een 
andere uitdaging is het positief omschrijven 
wat een psychiatrische aandoening precies 
is. Is een verslaving bijvoorbeeld een psy-
chiatrische aandoening? Indien niet, dan 
zou de wet op de beschermende opname 
niet van toepassing zijn op die doelgroep.”

“Verder besteedde de federale werkgroep 
veel aandacht aan zorgvuldigheidscriteria. 
De wet van 1990 legde al een ‘omstandig 
verslag’ als voorwaarde voor een bescher-
mende opname op, maar in de praktijk liet 
dat verslag vaak te wensen over. Ook de 
snelheid waarmee soms over een opname 
wordt beslist, deed soms vragen rijzen. 
Meer in het algemeen streefde de werk-
groep naar een grotere betrokkenheid van 
de patiënt en zijn so ciale omgeving. En 
naar een daling van het aantal bescher-
mende opnames. Want dat aantal stijgt 

GEZONDHEIDSZORG & JUSTITIE
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nog altijd. Elke dag worden in ons land 
vijftien mensen gedwongen opgenomen.  
6 à 7% van de opnames in een psychia-
trisch ziekenhuis zijn gedwongen opna-
mes. In sommige psychiatrische zieken-
huizen loopt dat aandeel op tot 12%. Ook 
het aantal minderjarigen dat gedwongen 
opgenomen wordt, blijft stijgen. Opvallend 
zijn de regionale verschillen, met Limburg 
dat de kroon spant. Allicht heeft dat on-
der meer te maken met de interpretatie 
van het criterium ‘gevaar’ door parket 
en politie.”

“De negatieve gevolgen van een gedwon-
gen opname krijgen terecht meer aan-
dacht. Het is een traumatische gebeur-
tenis, zowel voor de patiënt als voor zijn 
context. Er is bovendien weinig weten-
schappelijk onderzoek naar de oorzaken 
van de stijging van het aantal gedwongen 
opnames. Er zijn zelfs nauwelijks rele-
vante data in ons land, met uitzondering 
van de gegevens van de Vlaamse Zorg-
inspectie. Hypothesen zijn er genoeg: een 
verminderde tolerantie voor afwijkend 
gedrag, de verstedelijking, meer midde-
lengebruik, een kortere opnameduur ge-
koppeld aan meer heropnames, risicover-
mijdend gedrag, oneigenlijk gebruik van 
de gedwongen opname om wachttijden 
te omzeilen of overlast te voorkomen …  
Al die hypothesen spelen ongetwijfeld een 
rol, maar wetenschappelijk onderzoek 
zou ons nog beter de weg kunnen wijzen. 
Zeker is dat de vermaatschappelijking met 
de mobiele teams nog niet heeft geleid 
tot minder gedwongen opnames. Al is de 
kans reëel dat er verschuivingen zijn: dat 
de mobiele teams nieuwe doelgroepen 
bereiken en dat er elders wel een daling 
is, met als resultaat een status quo of een 
lichte stijging.”

Wat voorafging:  
een kleine historiek  

van gedwongen  
opnames

De eerste wet op de gedwongen opname 
dateert van 1850. De wetgever sprak toen 
nog in termen van de ‘behandeling van 
krankzinnigen’. Op een wijziging in 1873 
na bleef die oorspronkelijke wet overeind 
tot 1990. Die eerste wet gaf veel macht 
aan de burgemeester, die besliste over 
‘collocatie’ (gedwongen opname) op basis 
van een attest van een arts. Die procedure 
leidde soms tot misbruiken. Het gebeurde 
wel vaker dat ‘lastige mensen’ op vraag 
van de familie werden gecolloqueerd. Wie 
gedwongen opgenomen werd, kon boven-
dien niet langer het beheer uitoefenen 
over zijn gelden en goederen.

In 1990 vond een grondige hervorming 
van de wet plaats. Dat het zo lang duurde, 
had onder meer te maken met de discus-
sie over wie uiteindelijk beslist bij een 
gedwongen opname: de rechter/burge-
meester of de arts? Is het een juridische 
of een medische beslissing? Ligt de klem-
toon op veiligheid en bescherming van 
de samenleving, of op goede zorg in een 
veilige context? Uiteindelijk werd in 1990 
bepaald om de beslissing bij een rechter 
(vrederechter of jeugdrechter) te leggen. 
Tegelijk kreeg de patiënt meer rechten om 
zich te verdedigen en kon hij verder zijn 
gelden en goederen beheren.

In 2017 gaf een wetswijziging nog meer 
rechten aan de patiënt, met ook aandacht 
voor verplichte informatie aan diverse 
personen en instanties (bijvoorbeeld de 
rechter, echtgeno(o)t(e), vertrouwens-
persoon …) door de algemeen directeur 
van het ziekenhuis waar de patiënt werd 
opgenomen.

Op vraag van justitieminister Koen Geens 
heeft een federale werkgroep nu onder 
leiding van Raf De Rycke een advies van 
de Federale Raad voor Ziekenhuisvoor-
zieningen van 2015 geconcretiseerd. De 
werkgroep bestond uit psychiaters, zorg-
aanbieders, koepelorganisaties, vrede-
rechters, griffiers, parketmagistraten en 
advocaten. Als de grondige hervorming 
zoals voorgesteld door die werkgroep ook 
vorm krijgt in een nieuwe wet, dan spreken 
we niet langer over ‘gedwongen opnames’, 
maar over ‘beschermende opnames’.

Nieuwe elementen
Wat zijn nu de meest vernieuwende voor-
stellen in het wetsontwerp? Raf De Rycke: 
“Het begint al met de nieuwe naam: ‘de 
wet over de bescherming opgelegd aan 
een persoon met een psychiatrische aan-
doening’ (WBPPA). Het begrip ‘bescher-
ming’ legt een andere focus dan de oude 
term ‘gedwongen opname’. Bovendien 
hanteert de wet een definitie van een 
psychiatrische aandoening die voorkomt 
dat enerzijds bepaalde aandoeningen 
buiten de wet vallen (acute intoxicaties, 
persoonlijkheidsstoornissen …) en dat an-
derzijds bepaalde aandoeningen binnen 
het toepassingsgebied vallen (dementie, 
een niet-aangeboren hersenletsel na een 
verkeersongeval …). Een bijkomende voor-
waarde voor een beschermende maatregel 
is trouwens dat er een mogelijkheid tot 
verbetering van de psychiatrische aan-
doening moet zijn, al blijft dat altijd een 
inspanningsverbintenis.”

“Nieuw is verder een klinische observa-
tieprocedure van maximum 48 uur. De 
beschermende opname kan nog altijd 
via de rechter of via de procureur des 
Konings plaatsvinden, maar er is nu de 
filter van een klinische observatieperiode.  
Er moet een grondige psychiatrische en 
medisch-somatische evaluatie en diag-
nostiek voorafgaan aan de opname. Die 
evaluatie kan residentieel gebeuren (al-
gemeen ziekenhuis of psychiatrisch zie-
kenhuis) of ambulant (mobiel team, CGG 
…). Het punt is dat de observatie periode 
moet resulteren in een uitgebreid medisch 
verslag, waarvoor we een standaardmo-
del hebben opgemaakt met zeven aan-
dachtspunten. Niemand zal zich er nog 
snel kunnen van afmaken met enkele al-
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gemeenheden. Alleen (kinder) psychiaters 
of huisartsen met een bijzondere accre-
ditatie kunnen overigens zo’n medisch 
verslag opmaken. Ook die maatregel 
moet bijdragen aan meer kwaliteitszorg 
en zorgvuldigheid.”

“Voor personen die zich in een ernstige 
staat van opwinding, agressie of gevaar 
bevinden, beveelt de federale werkgroep 
aan om in algemene ziekenhuizen high  
level units te voorzien, waar de patiënt 
eerst somatisch kan stabiliseren (bijvoor-
beeld bij een acute intoxicatie) om daarna 
psychiatrisch te worden gediagnosticeerd 
en te beslissen of dan al of niet de voor-
waarden zijn vervuld voor een bescher-
mende opname. We willen daarmee zaken 
zoals die van Jonathan Jacob voorkomen.”

“Daarnaast bevat het wetsontwerp nog 
enkele nieuwe elementen. Zo komt er 
een informatieplicht door de algemeen 
directeur van het psychiatrisch ziekenhuis 
wanneer een patiënt voor het eerst zonder 
begeleiding de instelling verlaat. Het is 
aan de vrederechter om de contactge-
gevens van de te informeren betrokken 
mensen aan de voorziening te bezorgen.”

Aanbevelingen
“De werkgroep doet ook een aantal aanbe-

velingen aan de sector geestelijke gezond-
heidszorg (GGZ) én aan de verschillende 
overheden. De GGZ-voorzieningen beve-
len we aan om zoveel mogelijk te streven 
naar vrijwillige opnames. Dat is een good 
practice, die je niet zomaar in een wet kan 
vertalen. Verder raden we aan om, zoals in 
Nederland, te werken met een crisisplan. 
Als een patiënt een eerste keer bescher-
mend wordt opgenomen, kunnen in dia-
loog afspraken worden gemaakt voor als 
een tweede beschermende opname volgt. 
Ook dat is een goede praktijk. Daarnaast 
pleiten we voor een specifiek netwerk voor 
beschermende opnames: ziekenhuizen 
kunnen onderling afspraken maken, zodat 
er altijd ergens een plek vrij is. In heel 
wat regio’s bestaat al zo’n netwerk, met 
goede resultaten. Voorts zou het goed zijn 
om meer dan vandaag de verschillende 
mogelijkheden van een beschermende 
maatregel in te zetten. Naast een opname 
in een voorziening laat de wet immers ook 
gedwongen verpleging in het gezin toe. In 
het kader van de vermaatschappelijking 
zou dat ook beschut wonen, een psychi-
atrisch verzorgingstehuis, een centrum 
geestelijke gezondheidszorg of een mobiel 
team kunnen zijn. Uiteraard moeten de 
toestand van de patiënt en de omstandig-
heden dat toelaten. Bij elke beschermen-
de of andere vrijheidsbeperkende maat-

“Het gaat om een complexe materie,  
waarbij justitie en gezondheidszorg  
op alle overheidsniveaus samenkomen.  
Een goede afstemming is onontbeerlijk.”

GEZONDHEIDSZORG & JUSTITIE

regel is goede informatie onontbeerlijk. 
Voorzieningen moeten streven naar zo 
weinig mogelijk dwang en altijd oog heb-
ben voor het proportionaliteitsbeginsel. 
Daarvoor is een duidelijk ethisch kader 
aangewezen.”

“De aanbevelingen aan de overheden zijn 
divers: een meer dynamische program-
matie die toelaat om in te spelen op de 
noden, een verhoogde omkadering en 
voldoende aanbod, ook voor minderjari-
gen. Verder moeten we werk maken van 
goede dataregistratie om het beleid te 
ondersteunen en onderzoek toe te laten.”

“Het rapport van de werkgroep is klaar. 
Het ontwerp is breed gedragen, maar 
zal uiteraard verder moeten worden be-
sproken. De maatschappelijke relevantie 
en de individuele impact op de patiënt 
en zijn omgeving zijn belangrijk genoeg 
voor een vervolgtraject. Het gaat om een 
complexe materie, waarbij justitie en ge-
zondheidszorg op alle overheidsniveaus 
samenkomen. Een goede afstemming 
is onontbeerlijk”, besluit Raf De Rycke.
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Als zorgverlener functioneer je vandaag steeds meer 
in team- en netwerkverband. Wetten en financiering 
bepalen wat mag en kan, en je prestaties worden al-
maar vaker gemeten om tot kwaliteits- en efficiën-
tieverbetering te komen. Om goede zorg te verlenen, 
heb je dan ook nood aan managementvaardigheden 
en zicht op het grotere plaatje.

Met dit boek maken vijftien experts je wegwijs in het manage-
ment en beleid van de gezondheidszorg. Ze gidsen je naar hel-
dere inzichten in de organisatie, wetgeving en netwerken van 
de Belgische gezondheidszorg, en naar must-have informatie 
over onder meer patiëntveiligheid, kwaliteitscontrole en (hr-)
management. Wegwijzers naar specifieke bronnen reiken je 
verdere diepgang aan en doordenkoefeningen bieden je hand-
vatten om praktisch aan de slag te gaan. Management en be-
leid in de gezondheidszorg. Een wegwijs voor zorgverleners is de 
ideale gids voor elke zorgverlener die zich wil onderleggen in 
zorgmanagement en -beleid.

Leden van Zorgnet-Icuro kunnen het boek aankopen met een 
korting van 20% (inclusief gratis verzending).
Surf naar www.acco.be/managementenbeleid, voeg het boek toe 
aan je winkelmandje en geef MBG20GZ1906 in als promotiecode.

Management en beleid  
in de gezondheidszorg

Te Gek!?, een initiatief van PZ Sint-An-
nendael Diest om psychische problemen 
bespreekbaar te maken, bestaat 15 jaar.
En dat vieren ze met een reeks interes-
sante projecten. Zo verschijnt dit najaar 
een verzamelbox met daarin:

 – 6 cd's met meer dan 90 originele Te 
Gek!? liedjes en 6 bijhorende boekjes. 
Liedjes van onder meer Arno, Milow, K's 
Choice, Guido Belcanto, Kommil Foo, 
The Scabs, Spinvis, Het Zesde Metaal, 
Stef Bos, Yevgueni & Jan De Wilde, Ma-
nische mannen, Nerveuze vrouwen …

 – Een LP met de 11 favoriete Te Gek!? 
liedjes van Bekende Vlamingen: Dirk De 
Wachter, Jeroen Meus, De Madammen 
(Radio 2), Dalilla Hermans, Sofie Lemaire 
(Radio 1), Jonas Geirnaert, Peter Vanty-
ghem (De Standaard), Karl Vannieuw-
kerke, Margot Vanderstraeten, Lieve 
Blancquaert en Koen Vanmechelen.

 – Een infobrochure over de geschiedenis 
van Te Gek!?. Het verhaal en de beelden.

 

Te Gek!? blaast 15 kaarsjes uit

De voorintekenprijs voor die BOX is slechts 
40 euro (winkelprijs in najaar 60 euro). 
Met die aankoop steun je bovendien Te 
Gek!? Van 24 juni tot 31 augustus 2019 kan 
je via www.tegek.be/box ‘voorintekenen’ 
op die BOX.

Voor organisaties/centra uit de sector 
welzijn en geestelijke gezondheid die 
een groepsbestelling plaatsen biedt Te 
Gek!? een bijkomende korting aan. Neem 
daarvoor contact op met marc@tegek.be

Noteer ook het grote jubileum-
concert '15 jaar Te Gek!?' op 
zondag 27 oktober om 15u in 
de AB te Brussel!

BOEK
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“Er is vooral geen vermanend vingertje 
nodig om mensen aan te zetten tot ge-
zond leven. We helpen niemand voor-
uit door simpelweg te stellen: ‘je moet 
gezonder eten’ of ‘je moet stoppen met 
roken’. Je moet mensen tonen hoe ze dat 
kunnen doen”. Aan het woord is Linda De 
Boeck, directeur van het Vlaams Instituut 
Gezond Leven. “Zorginstellingen spelen 
een grote rol in die bewustwording.”

Waar staat het Vlaams Instituut Gezond 
Leven voor? 

“Vlaams Instituut Gezond Leven wil men-
sen op een toegankelijke manier helpen 
om gezond te leven in een gezonde om-
geving. Met onderbouwd advies, concre-
te tips en kant-en-klare projecten. Wij 
zijn een onafhankelijke vzw, opgericht in 
1991. Onze missie loopt parallel met het 
strategisch plan ‘In 2025 leeft de Vlaming 
gezonder’, goedgekeurd door het Vlaams 
Parlement en gecoördineerd door het 
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 
Mede in uitvoering daarvan sloten we in 
2016 beheersovereenkomsten af met de 
Vlaamse overheid. We zijn partner voor 
verschillende gezondheidsthema’s zoals 
voeding, beweging, sedentair gedrag, on-
dervoeding bij ouderen, tabak, algemene 
en geestelijke gezondheidsbevordering en 
algemene ondersteuning van de logo’s 
(lokaal gezondheidsoverleg, nvdr.). We 
werken ook rond gezondheid en milieu 
samen met het Vlaams Instituut voor 
Technologisch Onderzoek (VITO) en het 
Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH). 
Vroeger waren we bekend onder de naam 
VIGeZ, het Vlaams Instituut voor Gezond-
heidspromotie en Ziektepreventie. In 2017 
veranderden we onze naam naar Vlaams 
Instituut Gezond Leven.”

Mensen helpen om gezond te leven, dat 
is een brede opdracht. Hoe doen jullie dat 
precies? 

VLAAMS INSTITUUT GEZOND LEVEN 

“Tijd om in te zetten op  
een samenhangend en preventief  

gezondheidsbeleid”
TEKST: KIM MARLIER / BEELD: SOPHIE NUYTTEN

”Wij zetten de mogelijkheden op een rijtje 
om gezonder te leven en geven advies 
over hoe je een gezonde levensstijl kan 
toepassen in je dagelijks leven. In het kort: 
hoe maak je gezond leven makkelijker. 
Daarvoor werken we samen met scholen, 
ondernemingen en lokale besturen. We 
helpen hen een preventief gezondheidsbe-
leid op te zetten. Maar ook de zorgsector, 
zowel instellingen als zorgverstrekkers, 
is een belangrijke partner in ons verhaal. 
Wij delen dezelfde bekommernis, name-
lijk de gezondheid van de mens. Het lijkt 
evident dat er in de zorgsector aandacht is 
voor preventie, maar dat was niet altijd zo 
zichtbaar. De focus is de zorg. Langzaam 
is het besef binnengesijpeld dat zorg en 
gezondheid bevorderen geen twee ver-
schillende werelden zijn. Zorgprofessio-
nals moeten op beide aspecten inzetten. 
We moeten niet alleen de zieken genezen, 
maar ook en vooral de mensen gezond 
houden. De neuzen stonden lang in ver-
schillende richtingen op dat vlak, maar 
nu merken we een kentering. 

We werken projecten en kant-en-klare 
materialen uit, we geven advies op maat en 
vormingen aan professionals en naar het 
algemeen publiek verspreiden we informa-
tie. Elke Vlaming moet van onze diensten 
kunnen gebruikmaken. Daarom richten 
we ons rechtstreeks naar de burger, maar 
vooral ook naar de intermediairen zoals 
Zorgnet-Icuro. Via die intermediairen  
komen we in contact met een publiek dat 
we anders niet bereiken. Zo bereiken we 
ook de mensen in kwetsbare situaties.”

Op welke pijlers moeten de zorginstel-
lingen inzetten om te werken aan dat ge-
zondheidsbeleid? 

“Wij willen de handen in elkaar slaan 
met de zorgprofessionals. Als we werken 
aan gezondheidsbevordering en ziekte-
preventie, kunnen we veel instroom in 

de zorgsector voorkomen. Onze focus is 
mensen gezond houden. Door samen te 
werken kunnen we elkaar versterken. Hoe 
kunnen we het aspect preventie nog beter 
verweven met de noodzakelijke zorg? Hoe 
begeleiden we patiënten naar een gezonde 
levensinstelling? De infrastructuur, het 
aanbod en de sociale omgeving van zorg- 
en welzijnsvoorzieningen beïnvloeden de 
gezondheidstoestand van de patiënten en 
cliënten die er verblijven. Zo gaan ouderen 
makkelijker en sneller bewegen als hun 
woonzorgcentrum een leuke tuin heeft. 
Als begeleiders in de jeugdhulp een ap-
peltje schillen in de leefgroep, zullen de 
kinderen en jongeren sneller een stuk-
je komen mee eten. De bedoeling is om 
van de ‘gezonde keuze’ de gemakkelijkste 
keuze te maken. Het is tegenstrijdig om 
als voorziening te pleiten voor gezonde 
voeding terwijl er in elke gang een auto-
maat met frisdrank, chocoladerepen en 
chips staat. Een organisatie moet bekijken 
hoe de patiënten en cliënten de preven-
tieboodschappen aangeboden krijgen en 
daarin een constante trekken.” 

Hoe kan een organisatie in de zorgsector 
dat doen? 

“We merken dat er al heel veel beweegt in 
de sector van zorg en welzijn. Er worden 
workshops georganiseerd rond gezonde 
voeding of men werkt een langere periode 
aan mentaal welbevinden. Dat zijn stuk voor 
stuk waardevolle initiatieven, maar het is 
belangrijk om van die verschillende, losse 
activiteiten te evolueren tot een samenhan-
gend preventief gezondheidsbeleid. Alleen 
zo zullen de acties effectief en blijvend bij-
dragen aan de gezondheid van je patiënten 
of cliënten. Een gezondheidsbeleid uitrollen 
is een proces. Het is geen overbodige luxe 
om daarbij een houvast te hebben. Wij bie-
den op www.gezondleven.be tools aan om 
zelf een sterk beleid op poten te zetten.  
Zo is er bijvoorbeeld de gezondheidsmatrix. 
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Die gebruik je om de beginsituatie en de 
sterktes en zwaktes van jouw organisatie 
rond een gezondheidsthema in kaart te 
brengen. 

Een kwaliteitsvol gezondheidsbeleid voeren 
in de voorziening betekent met een mix van 
acties inzetten op die verschillende strate-
gieën én op de verschillende niveaus. De 
verschillende strategieën waarmee je ge-
zond gedrag kan stimuleren en waarmee je 
van de voorziening een gezonde omgeving 
kan maken zijn educatie, omgevingsinter-
venties, afspraken en regels, zorg en bege-
leiding. Tot zover de gezondheidsmatrix. Er 
is ook het stappenplan. Daarmee doorloop 
je als voorziening de kwaliteitscirkel van 
Deming (plan-do-check-act). Het stappen-
plan is zo ontworpen dat er in om het even 
welke fase kan worden ingestapt. Waar 
je precies begint, hangt af van de huidi-
ge situatie van je voorziening. Sommige 
voorzieningen hebben al heel wat acties 
ondernomen en hebben deels al een beleid. 
Anderen staan nog in hun kinderschoenen. 
Sowieso is het wel belangrijk om alle zeven 
stappen te doorlopen. Dat proces kan een 
organisatie prima zelfstandig doorlopen, 
maar wie voelt dat ze het niet redden met 
enkel die kapstok, kan contact met ons op-
nemen. Zo voorzien wij, dankzij projectsub-
sidie van de Vlaamse overheid, specifieke 

Linda De Boeck: ”Wij zetten de mogelijkheden op een rijtje om gezonder te leven en 
geven advies over hoe je een gezonde levensstijl kan toepassen in je dagelijks leven.  
In het kort: hoe maak je gezond leven makkelijker.”

“De infrastructuur, het aanbod en  
de sociale omgeving van zorg- en 
welzijnsvoorzieningen beïnvloeden  
de gezondheidstoestand van de  
patiënten en cliënten die er verblijven. 
Zo gaan ouderen makkelijker en 
sneller bewegen als hun woonzorg-
centrum een leuke tuin heeft.”

begeleiding voor woonzorgcentra die werk 
willen maken van preventie rond mondge-
zondheid, valincidenten, psycho farmaca 
of ondervoeding. Zij kunnen beroep doen 
op een procesbegeleider, die samen met 
het woonzorgcentrum een beleid op maat 
uitwerkt.”

Een gezondheidsbeleid gaat heel breed. 
Wat zijn de specifieke aandachtspunten 
voor zorgorganisaties? 

”Het is belangrijk dat de medewerkers, 
de mensen die dagelijks aan het bed 
staan van de patiënten of werken met de  
cliënten, alle mogelijkheden en materialen 
hebben om mensen te helpen de gezonde 
keuze te maken. Het helpt niet om met een 
vermanend vingertje klaar te staan. Je 
helpt mensen niet vooruit door simpelweg 
te stellen: ‘je moet gezonder eten’ of ‘je 
moet stoppen met roken’. Wat wel helpt, 
is mensen doorverwijzen en juiste info 
geven. Dan is er veel winst te halen op 
het vlak van gezondheid. Mensen moe-
ten stevig bij de hand worden genomen 
en vooruit geholpen met concrete tips of 
hen naar juiste ondersteuning toeleiden. 

Er bestaan al heel wat mooie projecten 
die een zorginstelling kan implemente-
ren. Ik denk aan de Kwispelstappers, een 

project waarbij een groep vrijwilligers en 
hun hond samen met ouderen op stap 
gaan in hun eigen buurt. Een aangena-
me bezigheid met alleen maar voordelen: 
meer beweging, andere ouderen ontmoe-
ten én contact met dieren. Dat project is 
heel laagdrempelig en daarom perfect om 
kwetsbare ouderen terug in beweging te 
krijgen. Het is volledig uitgewerkt en op 
maat gemaakt voor lokale dienstencentra, 
woonzorgcentra, buurthuizen en andere 
organisaties. Of het project Bewegen op 
verwijzing, waar een huisarts mensen die 
meer willen bewegen doorverwijst naar 
een bewegen op verwijzing-coach. Die 
coach stelt een beweegplan op, aangepast 
aan de situatie van de persoon in kwestie. 
Zo helpen we mensen op weg en moti-
veren we hen om meer te bewegen. Er 
zijn tal van projecten en methodieken om 
aan de slag te gaan rond gezondheid. Zo 
kunnen de zorgorganisaties groeien van 
specialisten in de zorg, naar specialisten 
in gezond leven.” 
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THEATERVOORSTELLING BELICHT DE GEVOLGEN VAN MEDISCHE INCIDENTEN

TEKST: KIM MARLIER / BEELD: JAN LOCUS

“Een confrontatie tussen  
twee stemmen die elkaar  

niet altijd horen”

Een ontmoeting in de onderbuik van een 
ziekenhuis. Zij, een chirurge, probeert 
zich staande te houden. Hij, met kruk-
ken, wacht op nieuws. De voorstelling 
Hybris duikt in de wereld van operatie-
kwartieren, uitgeputte artsen en hoe het 
leven verdergaat nadat het in de opera-
tiekamer fout liep. Voor dit stuk ging 
theatermaker Christophe Aussems van 
Het nieuwstedelijk praten met chirurgen 
en patiënten. Een medisch incident heeft 
niet alleen dramatische gevolgen voor 
hun carrière, maar ook voor hun leven 
en vooral dat van hun patiënt. Wat zeg 
je tegen de andere partij als je daartoe 
de kans krijgt? 

Dit toneelstuk gaat over de gevolgen van 
medische fouten. Waarom koos je voor 
dat thema? 

”Een theaterstuk moet voor mij altijd 
maatschappelijk relevant zijn. Maar daar-
naast wil ik als theatermaker zelf een 
persoonlijke link hebben met het thema. 
De zoektocht naar een goed onderwerp 
is eigenlijk een zoektocht naar een con-
nectie tussen die twee aspecten. Ik wil een 
snijpunt vinden tussen mijn persoonlijke 
interesse en de maatschappelijke urgen-
tie. Twee gebeurtenissen zorgden ervoor 
dat ik die vonk voelde. 

Vlak na mijn geboorte, een keizer-
snede, werd mijn moeder zwaar ziek. 
Ze zweefde enkele weken tussen leven 
en dood. Niemand dacht dat ze het zou 
halen. Mijn tante had haar al beloofd om 
voor mij te zorgen als ze er niet meer 
was. Maar na een spoedoperatie knapte 
mijn moeder op. Het bleef een nare her-
innering met een gelukkige afloop, tot 
mijn moeder een hele tijd later toevallig 

een verpleegster op de markt ontmoette. 
‘Als jij toen was gestorven, had ik het hele 
ziekenhuis voor de rechtbank gesleept’, 
vertelde die vrouw haar. Wat bleek? Mijn 
moeder was zo ziek geworden door een 
medisch incident en de spoedoperatie 
was een laatste redmiddel om die fout 
recht te trekken. Niemand had haar dat 
ooit verteld. Het was heel vreemd om te 
voelen hoe je beeld verandert, vertelde 
mijn moeder me later. De dokter die 
eerst haar leven had gered, was wel-
licht verantwoordelijk voor het feit dat ze 
op het randje van de dood had gestaan. 
Uiteindelijk heeft hij haar leven gered, 
maar die extra informatie gaf een wrange 
draai aan het geheel. Dat verhaal is me 
altijd blijven fascineren. 

In 2014 werd ik geveld door een burn-
out. Ik was veel te lang over mijn eigen 
grenzen gegaan. Niet omdat het moest, 
maar door mijn passie voor mijn werk. 
Negen maanden was ik buiten strijd. Alles 
lag volledig plat. Sindsdien heb ik extra 
antennes ontwikkeld voor het onderwerp 
burn-out. Het viel me op dat steeds meer 
artsen een burn-out krijgen. Die stijging 
wordt wel eens gelinkt aan de cijfers van 
medische fouten. Toch blijft de vraag of 
burn-outs bij chirurgen meer medische in-
cidenten veroorzaken, of net omgekeerd? 

Zo’n incident zorgt vaak niet enkel voor 
onherstelbare schade bij de patiënt, maar 
laat ook diepe sporen na bij de arts en 
vergroot zo de kans op een burn-out. Voor 
je het weet, zit je in een vicieuze cirkel.

Mijn eigen burn-out en het verhaal van mijn 
moeder klikten in elkaar vast en ik wist 
dat ik dieper in dat thema moest graven.”

Jouw research beperkt zich niet tot lezen. 
Je hebt met betrokkenen gepraat? Hoe 
verliep dat? 

“Ik heb zowel met patiënten als met 
chirurgen gebabbeld. In diepte-inter-
views sprak ik over medische fouten 
en de impact daarvan op hun leven. Die 
gesprekken waren niet vanzelfsprekend. 
Elke betrokkene wilde anoniem getuigen. 
Op een bepaald moment heb ik zelfs de 
camera waarmee ik de interviews opnam, 
het ziekenhuis moeten binnensmokkelen. 
Maar elk gesprek getuigde wel van een 
grote eerlijkheid. 

Als chirurg is het niet evident om te 
erkennen dat je een fout hebt gemaakt: 
tegenover jezelf, je collega’s en jouw 
patiënt. Je moet een fout erkennen om 
erover te kunnen praten. Daarenboven 
krijgen chirurgen heel vaak het advies 

“Als chirurg is het niet evident om te erkennen 
dat je een fout hebt gemaakt tegenover jezelf, 
je collega’s en jouw patiënt. Je moet een fout 
erkennen om erover te kunnen praten.”
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Christophe Aussems: “Een chirurg vertelde me achteraf: dit stuk maakt 
dat ik me erkend voel en dat doet deugd, maar om iets te veranderen 
moeten directies van ziekenhuizen en beleidsmakers komen kijken.”

‘Praat er niet over.’ Dat wringt, want aan 
de ene kant willen ze hun patiënt uitleg-
gen waarom het niet gelopen is zoals 
gewenst. Tegelijkertijd is er de angst voor 
juridische en andere gevolgen. Medische 
fouten zijn een groot taboe en er zit een 
zware spanning op het onderwerp. Het 
creëert het beeld dat dokters niet mo-
gen falen, wat onzin is. Chirurgen zijn 
ook mensen en elke mens kan falen. Dat 
zorgt voor een groot isolement. Als arts 
krijg je een zware klap, maar er is amper 
een vangnet. 

Patiënten staan aan de andere kant van 
het verhaal. Zij zijn diegene die vaak geen 
verhaal te horen krijgen. Ze weten niet 
waar het fout gelopen is. Waarom er ge-
beurde wat er gebeurde? Ik ontdekte dat 
patiënten die geen informatie kregen vaak 
hun eigen waarheid gingen maken, des-
noods bijeen fantaseren. Alles om toch 
maar een verklaring te hebben. Het is 
die spanning die ik op het toneel tastbaar 
wou maken.”

Wat ziet de toeschouwer in de voorstelling? 

”Ik zet een chirurg en een patiënt tegen-
over elkaar. De chirurg, een vrouw hal-
verwege de veertig, zoekt na een incident 
in het operatiekwartier een plaats waar 
ze zich even kan afzonderen. Ze is kwijt 
waarom ze arts is geworden. De drive 
waarom ze ooit voor geneeskunde koos, 
is er niet meer. Ze belandt in een oude 
vleugel waar vroeger de kinderafdeling 
was, om even alleen te zijn, maar daar 
botst ze op een onbekende man met 
krukken. Die man blijkt gedeeltelijk ver-
lamd door een medische fout toen hij 
tiener was. Hij had gezworen om nooit 
nog een voet in het ziekenhuis te zetten, 
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maar zijn moeder werd met spoed op-
genomen. Terwijl hij op nieuws wacht, 
dwaalt hij door het ziekenhuis en landt 
op de plek die hij maar al te goed kent, 
de oude kinderafdeling. 

Er ontspint zich een gesprek tussen de 
twee. Het soort gesprek waarvan je weet: 
‘Ik wil dit gesprek niet voeren, maar ik 
moet dit nu zeggen. Als ik nu niet zeg wat 
er binnen in mij woedt, dan is de kans voor 
altijd voorbij.’ Ze hebben elk hun vooroor-
delen over de ander en die projecteren ze 
op elkaar. Maar laagje per laagje gaat het 
gesprek in de diepte en blijken ze heel wat 
gemeen te hebben.” 

Zagen de personen die je interviewde het 
stuk al? 

”Ja, ze zijn allemaal komen kijken. Elk 
bekijkt en beleeft het stuk natuurlijk op 
zijn of haar manier, maar telkens op-
nieuw was het een emotionele ervaring. 
De mensen die ik interviewde, waren 
geraakt door het verhaal. De confronta-
tie tussen twee stemmen die elkaar niet 
altijd horen, maakt veel los. Niet alleen bij 
de betrokkenen, maar ook bij het publiek. 

“Dit stuk maakt dat ik me erkend voel en 
dat doet deugd, maar om iets te verande-
ren moeten directies van ziekenhuizen en 
beleidsmakers komen kijken”, getuigde 
een chirurg nadat hij de voorstelling zag. 

Daarom werkten Zorgnet Icuro, LIGB en 
Het nieuwstedelijk een omkadering op 
maat van de professional uit. 

 – Ga kijken naar de voorstelling Hybris 
met een groep collega’s. Hybris is nog 
te zien in oktober-november 2019 in 
Leuven, Beveren, Aarschot, Gent, Knok-
ke-Heist, Bilzen, Roeselare, Keerber-
gen, Mol, Lanaken, Dilbeek, Berlare, 
Hasselt, Genk. Alle info en speeldata 
op www.nieuwstedelijk.be 

 – De voorstelling zal ook opnieuw te zien 
zijn in oktober-november 2020. Je kan 
de voorstelling ook exclusief voor jouw 
organisatie boeken. 

 – Krijg vooraf een inleiding van regisseur 
Christophe Aussems.

 – Reflecteer later met je collega’s over de 
thema’s van Hybris tijdens een intern 
nagesprek, in de vertrouwde omgeving 
van je zorgorganisatie én onder bege-
leiding van een alumni van de opleiding 
‘Peer Support voor Second Victims’.

 – Deel jullie inzichten en aanpak tijdens 
een ontmoeting met afgevaardigden 
van alle deelnemende zorgorganisaties.

Meer weten over Hybris of wil je de voor-
stelling boeken? 
> bart.devos@nieuwstedelijk.be 

Meer weten over de mogelijkheden tot 
nabespreking? 
> julie.uytterhoeven@kuleuven.be 

Met jouw zorg instelling naar  
de theatervoorstelling Hybris?

© Bart Van Merode
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"De laatste tien jaar is de zorg zeer complex geworden. Een ziekenhuis 
is een bedrijf geworden dat positieve cijfers moet draaien en dat zorgt 
voor stress, getuigt een van de chirurgen die meewerkte aan de diepte- 
interviews. Als professionele in de zorg werk je in een prestatiegerichte 
sector. Hoe meer je doet, hoe meer je wordt beloond. Maar je moet na-
vigeren in het spanningsveld tussen goede zorg geven aan je patiënten, 
blijven functioneren onder de stijgende werkdruk en ondertussen ook 
tijd hebben voor je gezin.

Geen exacte wetenschap
De medische wetenschap is geen exacte wetenschap. Er zijn altijd kansen 
op complicaties. Soms kan je als chirurg een situatie niet goed interpre-
teren of inschatten, wat medische gevolgen heeft. Dat wordt allemaal 
samengevat onder de term medische fouten, maar het ligt genuanceer-
der dan dat. Een patiënt wil goede zorg en geïnformeerd zijn. Hij wil 
simpelweg geen slachtoffer zijn van een fout. Hij is niet op de hoogte 
van dat spanningsveld.

Patiënten zijn de laatste jaren ook veel mondiger geworden. Als er een 
medisch incident voorvalt, is het belangrijk om met elkaar te blijven 
praten. Maar nu worden zeer snel derde instanties zoals verzekerings-
maatschappijen, advocaten of andere artsen ingeschakeld. Dan zet een 
patiënt de hakken in het zand en wordt er niet meer gecommuniceerd. 

Botsen op spanning
Zelf ben ik in de knoop geraakt met dat spanningsveld. Ik ben hard tegen 
de muur gelopen en verloor bijna een patiënt. Jammer dat het zo ver 
moest komen, maar het leerde mij eindelijk - weliswaar op een harde 
manier - om grenzen te stellen. Ik stel ze nu, maar het blijft moeilijk. Als 
arts wil je goed doen voor mensen. Maar ook daar bots je op spanning. 
Onlangs werd ik opgebeld door de ombudsdienst. Een ontevreden patiënt 
had een klacht ingediend. Er stond een geplande operatie op de agenda, 
maar door heel wat urgente operaties werd de geplande operatie steeds 
verzet naar een later tijdstip die dag. Uiteindelijk beslis ik dat ik de ope-
ratie niet meer kan doen. Ik voel dat ik vermoeid ben, me niet meer ten 
volle kan concentreren en ik stel mijn grenzen. 

De operatie wordt verschoven en ik neem mijn tijd om de situatie aan de 
patiënt uit te leggen. In eerste instantie is de patiënt akkoord, maar de 
volgende dag wordt er toch een klacht ingediend. De patiënt weigert om de 
halve dag opname te betalen. Ik snap die ontevredenheid, maar ondanks 
dat de operatie niet kon doorgaan, kreeg de patiënt wel een kamer, een 
maaltijd en verzorging. En dat moet worden betaald. 

Hoe is het zover kunnen komen, vraag ik me dan af. Wanneer ben je een 
goede dokter? Als je je grenzen aangeeft? Of als je meegaat in de wensen 
van die patiënt? Wat als ik die patiënt wel had geopereerd? Vermoeid, 
uitgeput en niet met mijn volledige concentratie? Wat als er een com-
plicatie was opgetreden?

Perfectie kan geen standaard zijn
Alle partijen in het zorgverhaal lijden op hun manier aan hybris. De artsen 
die onder druk staan door de patiënten, de omstandigheden in de zorg, 
maar ook hun eigen prestatiegerichtheid. De patiënt die niet minder dan 
de perfectie verwacht en de constante financiële druk op de gezondheids-
zorg. Het is tijd om onze grenzen opnieuw onder de loep te nemen. We 
kunnen niet alles en mogen ook de perfectie niet als standaard stellen."

“We moeten  
onze grenzen stellen” 

Regelmatig word ik na de voorstelling 
aangesproken, soms ook door dokters. 
Een chirurg vertelde me achteraf: ‘dit 
stuk maakt dat ik me erkend voel en dat 
doet deugd, maar om iets te veranderen 
moeten directies van ziekenhuizen en 
beleidsmakers komen kijken.”

Vanwaar de titel Hybris?

”Hybris is het Oudgriekse woord voor 
overdreven trots, grootheidswaan of 
overmoed. Het komt uit de Griekse 
mythologie waar de goden de mensen 
straffen voor hun hoogmoed. Er zijn 
verschillende verhalen, denk maar aan 
Zeus die Prometheus straft of Icarus die 
te dicht bij de zon vliegt. Kenmerkend 
voor elk van die verhalen is dat de mens 
die aan hybris lijdt zijn eigen ongeluk 
veroorzaakt. Hij wordt getroffen door 
verblinding en gaat te ver. Zo gaat hij 
zijn eigen ondergang tegemoet, zonder 
dat hij het zelf door heeft. 

Vandaag kan je de vergelijking trekken 
met een burn-out. Er is een moment dat je 
over je eigen grenzen gaat, maar je merkt 
het zelf niet meer. Of met de noodzakelijke 
en positieve overmoed van de chirurg. 
Als chirurg moet je kunnen beslissen, 
handelen en snijden in een levend mens. 
Het vergt skills en grote moed om de grens 
tussen leven en dood in jouw handen te 
houden. Op hetzelfde moment kan je daar 
ook te ver in gaan. Dan hebben we het over 
de negatieve overmoed en het godcomplex 
van chirurgen. 

Een patiënt kan ook aan hybris lijden. Er 
is een probleem en we rekenen erop dat 
het opgelost kan worden. Bevalt er iets 
niet, dan wordt er geshopt in de zorg en 
gezocht naar een tweede en derde opinie. 
Maar het gaat ook over het slachtoffer van 
een medisch incident dat een juridische 
procedure aangaat. Die naast een zwaar 
en lang revalidatieproces, zich door een 
loodzwaar en lang juridisch proces werkt 
met een onzekere uitkomst. 

Het speelt zich af in de context van de 
overmoed van een samenleving die flirt 
met de grenzen van haar gezondheids-
zorg. Ziekenhuizen die te veel focussen 
op efficiëntie of rendement en zo het 
menselijke aspect van de zorg uit het 
oog verliezen. 

En tot slot is er ook misschien de over-
moed van een theatermaker die denkt dat 
hij daarover een voorstelling kan maken. 
Die met dit verhaal impact wil realiseren 
en iets, als is het maar heel klein, wil laten 
bewegen in de zorg.”

EEN CHIRURG VERTELT
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VLAAMS NETWERK ZELDZAME ZIEKTEN

“Zo snel mogelijk de juiste diagnose, 
behandeling en opvolging geven”

TEKST: BJÖRN CRUL / BEELD: FREDERIK HERREGODS

Rene Westhovens: "Eigenlijk zijn er op termijn meer middelen nodig om de 
zorg te optimaliseren voor die vaak zeer complexe pathologieën."

Naar schatting 360.000 tot 480.000 men-
sen in Vlaanderen lijden aan een zeld-
zame ziekte, die vaak laat wordt herkend 
of gediagnosticeerd. Daardoor verloopt 
ook de behandeling niet altijd optimaal. 
“Het cijfer is verrassend hoog. Net daar-
om is het nodig om een transparant en 
uniform traject te creëren zodat patiën-
ten overal kunnen worden geholpen”. 
Aan het woord is Rene Westhovens, reu-
matoloog en voorzitter van het Vlaams 
Netwerk Zeldzame Ziekten. 

Om de toegang tot preventie, diagnose, 
behandeling en revalidatie voor patiënten 
die lijden aan zeldzame ziekten te verbe-
teren, gaf de Europese Unie in 2009 een 
aanbeveling voor het opstellen en het im-
plementeren van een plan zeldzame ziek-
ten. In België ging een werkgroep van de 
Koning Boudewijnstichting, onder leiding 
van Jean-Jacques Cassiman, daarmee 
aan de slag. “Zo’n nationaal plan heeft 
als belangrijkste doel om de patiënt met 
een vermoeden van een zeldzame ziekte 
zo snel mogelijk de meest adequate diag-
nose, behandeling en opvolging te geven, 
tegen een verantwoorde kost. Maar het 
moet ook de structuur en zorg bij patiën-
ten met een gekende zeldzame ziekte op-
timaliseren”, legt dokter Westhovens uit.

Voor de ontwikkeling van zo’n traject is 
een multidisciplinair kader nodig waarin 
ruime expertise aanwezig is om de zorg te 
optimaliseren. De uitwerking en organisa-
tie van het nationaal plan werd uiteindelijk 
toevertrouwd aan de Gemeenschappen. 
“Zo zag het overkoepelend Vlaams Net-
werk het licht, waarin nu alle stakehol-
ders zijn verzameld: de Functies Zeldzame 
Ziekten - dat zijn eigenlijk de Universitaire 
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“Elk netwerk heeft dezelfde ambitie: expertise 
bijeenbrengen en duidelijke richtlijnen uitwerken 
om de multidisciplinaire therapie voor de betrokken 
patiënten te optimaliseren samen met alle betrokken 
zorgverleners.”

Ziekenhuizen met een genetica-afdeling -, 
vertegenwoordigers van patiënten en huis-
artsen van ziekenhuizen zonder Functie 
Zeldzame Ziekten en overheden.”

Het Vlaams Netwerk is geënt op de be-
staande Europese netwerken. “Dat laat 
toe om daar waar mogelijk parallellen en 
samenwerkingen met de Europese initia-
tieven te organiseren en niet het warm 
water te moeten heruitvinden”, vervolgt 
dokter Westhovens.

Meerdere netwerken voor 
specifieke ziekten
In een eerste golf worden nu vijf netwer-
ken uitgerold rond zeldzame neuromus-
culaire aandoeningen, botziektes, bind-
weefselziekten en zeldzame metabole en 
cardiovasculaire aandoeningen. Er zullen 
er nog meer volgen. 

“Elk netwerk heeft dezelfde ambitie: 
expertise bijeenbrengen en duidelijke 
richtlijnen uitwerken om de multidis-
ciplinaire therapie voor de betrokken 
patiënten te optimaliseren samen met 
gezondheidswerkers, huisartsen en me-
dische specialisten op alle niveaus. Dat 
gebeurt uiteraard in samenspraak met de 
pa tiëntenvertegenwoordigers. De bedoe-
ling is alles te registreren en transparante 
zorgpaden te creëren voor zowel hulpver-
leners als patiënten. We hebben ook een 
educatieve ambitie en de netwerken zullen 
wetenschappelijk onderzoek stimuleren.”

Om alle netwerken in de praktijk te re-
aliseren, zijn er inspanningen nodig. In 
de Functies Zeldzame Ziekten is reeds 
een (betaalde) coördinator aangesteld. 

“Eigenlijk zijn er op termijn meer mid-
delen nodig om de zorg te optimaliseren 
voor die vaak zeer complexe patholo gieën. 
Als we dat vergelijken met de middelen 
voor kanker is er nog een inhaalbeweging 
nodig. Multidisciplinair overleg en bege-
leiding krijgen daar – volkomen terecht 
– veel aandacht en worden via diverse ka-
nalen gefinancierd. Bij zeldzame ziekten 
blijft het allemaal nog wat onder de radar 
en dus is er veel ruimte voor verbetering.”

Patiënten staan centraal
Toch is professor Westhovens hoopvol 
en kunnen er volgens hem ook zonder 
grote financiële tegemoetkomingen al 
stappen in de goede richting worden gezet. 
“Zeldzame ziekten zijn vaak chronische 
aandoeningen waarmee men op elk niveau 
van de gezondheidszorg in contact komt. 
In eerste instantie moeten we grensover-
schrijdend samenwerken en netwerking 
tussen buitenlandse en Vlaamse experten 
stimuleren. Net daarom pleiten we ervoor 
om elk ziekenhuis in Vlaanderen via net-
werkvorming te betrekken en er zo voor 
te zorgen dat alle hulpverleners kunnen 
instappen in een optimaal zorgtraject.”

Dat zal ook de patiënten ten goede ko-
men. “Zij hebben baat bij een kwaliteits-
vol, transparant en haalbaar zorgtraject 
waarbij specifieke topexpertise wordt ge-
combineerd met zorg in eigen regio, want 
ze willen geen honderd kilometer rijden 
voor een voorschrift, voor elke medische 
act of voor begeleiding bij een dieet- of 
kinesitherapieplan”, vervolgt de arts. 

Het Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten 
laat patiënten dan ook actief deelnemen 

aan het debat en de implementatie van 
de eerste vijf deelnetwerken “Zij kunnen 
er hun mening kwijt en sturen mee het 
proces. We willen namelijk aandacht heb-
ben voor kwaliteitsaspecten die zij heel 
belangrijk vinden. Patiënt-gerapporteerde 
uitkomstmetingen, liefst ook elektronisch, 
kunnen ons daarbij helpen, maar ook be-
geleiding door hulpverleners organiseren 
is essentieel.”

Vroegere toegang tot  
medicijnen
Naast voorzitter van het Vlaams Netwerk 
Zeldzame Ziekten is Rene Westhovens 
ook voorzitter van het College voor Wees-
geneesmiddelen. Dat college van dokters 
helpt een adviserend arts van een zieken-
fonds bij zijn beslissing over de terugbeta-
ling van een medicijn voor de behandeling 
van een zeldzame ziekte. “Dat is in België 
nog steeds federale materie. Naast de 
meestal dure medicijnen voor zeldzame 
ziekten zijn ook de andere kosten voor 
zorg een continu aandachtspunt en een 
echte uitdaging. Maar ‘koken kost geld’ 
natuurlijk.”

Netwerkstructuren, vereisten voor te-
rugbetaling van medicijnen en zorg op 
elkaar afstemmen worden dé uitdaging 
voor de nabije toekomst. “Dat kan door 
alle neuzen in dezelfde richting te krijgen 
via overleg. Met een open geest en posi-
tieve ingesteldheid geraken we al een heel 
eind vooruit”, besluit Rene Westhovens.
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“Uiteindelijk is service niet wat de di-
rectie belooft, maar wat de medewer-
kers doen.” Dat was vorig jaar een van 
de inzichten over klantgerichtheid van 
ziekenhuizen die Tom Vandooren, do-
cent aan de Arteveldehogeschool Gent, 
meegaf op de studiedag Als Plopsa de 
baas was in de zorg georganiseerd door 
Zorgnet-Icuro. Hij schreef zijn visie neer 
in het boek Te mooi om (niet) waar te zijn. 
Momenteel werkt hij aan een praktisch 
vervolg op dat boek: een website boor-
devol verhalen, tools, literatuur … over 
klantgericht organiseren. Dit verhaal 
maakt daarvan deel uit.

Het revalidatiecentrum voor volwassenen 
van het UZ Gent telt 62 bedden verdeeld 
over twee units. Het biedt plaats aan pa-
tiënten die door dwarsleasie, amputaties 
of hersenletsels nood hebben aan een 
langdurige revalidatie, gericht op een 
zo groot mogelijke functionele onafhan-
kelijkheid. Patiënten verblijven er vaak 
maandenlang, soms tot wel twee jaar.

In het nieuwe, opvallend rode gebouw (de 
K7) van het revalidatiecentrum treffen we 
dr. Annick Viaene, een indrukwekkende ge-
sprekspartner. Ze wisselt buldergelach en 
hilarische anekdotes af met vlijmscherpe 
analyses. Ze weet wat werken in een grote 
organisatie inhoudt, zonder er zich steeds 
bij neer te leggen. En bovenal stelt ze zon-
der al te veel poespas de patiënt centraal. 

“We gaan ongeveer zeven jaar terug in 
de tijd”, steekt dr. Viaene van wal. “In die 
periode nam een consumentenprogram-
ma op de radio ons op de korrel over de 
kwaliteit van de voeding. Niet dat er geen 
aandacht of moeite werd besteed aan het 
eten. We leefden de objectieve criteria zo-

VOEDSELGEVECHT IN HET REVALIDATIECENTRUM UZ GENT

“Maaltijden zijn  
een satisfier geworden”

TEKST: TOM VANDOOREN & MIEKE VASSEUR / BEELD: SOPHIE NUYTTEN

als voedingswaarde, dieetvoorschriften… 
prima na. En er waren mooie pogingen om 
creatievere gerechten op tafel te zetten. 
Dat de mediterrane keuken zoals ’zon-
gedroogde tomaten met kruiden’ veeleer 
op een rode brij met spikkeltjes leek, was 
collateral damage in een bewonderens-
waardige poging om de patiënten minder 
klassieke ‘ziekenhuiskost’ te serveren. 
Het probleem was echter dat bepaalde 
patiënten andere eisen stellen aan voe-
ding. Sommige patiëntengroepen hebben 
nu eenmaal andere noden. Denken we 
maar aan oncologie-patiënten in isola-
tie, voor wie voeding zoveel meer is dan 
alleen maar de noodzakelijke calorieën 
opnemen. Voor hen zijn smaak en ge-
not bijzonder belangrijk. Zo ook voor de 
‘langliggers’, patiënten die langdurig in 
het revalidatiecentrum verblijven."

Broodjeszaak of frituur
“Ondanks alle goede bedoelingen waren 
er wel wat terechte verzuchtingen over 
de voeding. Het ziekenhuis hanteerde een 
seizoenskeuken, waardoor het menu nogal 
voorspelbaar was. Ook het principe van de 

koude lijn – waarbij maaltijden centraal 
worden bereid, snel afgekoeld om vervol-
gens op de afdeling ter plaatse opnieuw 
op te warmen en op te dienen – zorgde in 
de beginperiode voor problemen. Bovenop 
de sauzen verscheen een ‘vel’, waardoor 
de maaltijd onder een ‘dekentje’ leek te 
liggen. En het opwarmen op de afdeling 
ging gepaard met de verspreiding van een 
niet bepaald eetlust opwekkende geur.”

“Als ik in die periode rijk had willen wor-
den, had ik tegenover het UZ een broodjes-
zaak of frituur moeten openen”, grinnikt 
dr. Viaene. “Patiënten tilden het deksel van 
het bord, keken het eten en elkaar veel-
betekenend aan en lieten pizza, broodjes, 
frieten of pita aanrukken. Daardoor was 
er niet alleen veel voedselverspilling, een 
dergelijk dieet strookt ook niet met de 
nood aan gezonde en evenwichtige voe-
ding die altijd, maar zeker in de context 
van gezondheidszorg, zo belangrijk is.” 

“Vanuit het revalidatiecentrum hebben 
we de kwaliteit van de voeding – zoals 
die door de patiënten werd gepercipieerd 
– continu gesignaleerd. Hoofdverpleeg-

“Het is opvallend dat kwaliteit van 
voeding ook uitstraalt op de perceptie 
die de patiënt heeft op andere vlakken 
van onze zorg. Ook items die niets met 
keuken of voeding te maken hebben, 
scoren nu beter.”
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kundigen brieften de klachten door en 
hamerden op het belang van voeding voor 
de langdurig verblijvende patiënten, maar 
botsten op weinig vooruitgang. Toen kwam 
de fox-terrier in mij naar boven, en ik be-
sloot om dat issue niet meer te lossen. Ze-
ker omdat in die periode de plannen voor 
het nieuwe gebouw van het revalidatiecen-
trum concreter werden en de voorziene 
ruimte voor een eigen keuken misschien 
wel kansen met zich meebracht.”

Dr. Viaene deed een oproep aan patiënten, 
verpleegkundigen, logistiek medewerkers 
… om haar bij te staan in haar vraag naar 
aangepaste voeding. Het bundelen van 
de opmerkingen was de eerste stap. Bij 
elke maaltijd hoorde een briefje met de 
naam van de patiënt. Dat briefje kreeg een 
nieuwe functie, het werd een hulpmiddel 
om opmerkingen te verzamelen. Vel op de 
saus, koffie die ontbrak, vreemde geur, 
ontgoochelende smaak … de patiënten 
schreven hun bedenkingen neer, die stel-
selmatig werden verzameld. Op een vast 
wekelijks moment stuurde dr. Viaene het 
overzicht van de opmerkingen naar een 
grote groep leidinggevenden en directie. 

Annick Viaene: “De foodcost ligt nu iets hoger, dat klopt, maar niet zo 
hoog dat die een struikelblok vormt. Afgewogen aan de positieve  
resultaten op andere vlakken is dit zeker een te verdedigen investering 
voor patiënten die maanden in een ziekenhuis verblijven.”

Wellicht tot hun ergernis, maar “als dok-
ter mag je je soms iets meer veroorloven”, 
grijnst ze nagenietend.

Medestanders
Op een bepaald moment maakte een 
nieuw directielid facilitair beheer een af-
spraak met dr. Viaene, die haar prompt 
uitnodigde om ’s middags mee te komen 
lunchen. 'Dat ruikt hier raar', was het 
eerste wat ze zei toen ze binnenkwam. 
Een godsgeschenk. Dr. Viaene blikt nog 
steeds met plezier terug op dat moment. 
Het directielid werd door de patiënten 
uitgenodigd om mee te eten én kreeg uit 
eerste hand hun bedenkingen te horen. 
Sindsdien kreeg het verhaal een andere 
wending. Medestanders in het uitwerken 
van een andere aanpak waren gevonden.

Vandaag heeft het revalidatiecentrum 
een eigen keuken, met een kok die elke 
weekdag verse gerechten op tafel zet. 
Ook frieten of kroketten staan – eindelijk 
– opnieuw op het menu. Elke dag kunnen 
patiënten kiezen uit een gerecht van de 
dag of de keuzeschotel van de week. Op 

woensdagochtend organiseert de kok 
showcooking bij het ontbijt. Op dinsdag- 
en donderdagavond worden de klassieke 
boterhammen vervangen door bistrokeu-
ken zoals hotdogs, gezonde pizza, een 
slaatje …

De maaltijden zijn een satisfier geworden. 
Als patiënten vertrekken, gaan ze vaak 
de kok persoonlijk bedanken. De afde-
lingskeuken van het revalidatiecentrum 
won zelfs de Hospitality Award 2014 voor 
het concept. Maar het meest opvallende 
resultaat zijn ongetwijfeld de scores in de 
tevredenheidsenquêtes. Oorspronkelijk 
bengelde het revalidatiecentrum aan de 
staart van het UZ. Met een vooruitgang van 
maar liefst 25% staat de afdeling nu aan 
de top, en niet enkel op het vlak van voe-
ding. Opmerkelijk is dat de keukenploeg 
met dezelfde basisingrediënten werkt, 
terwijl patiënten het eten als kwalitatiever 
omschrijven. Redenen zijn ongetwijfeld: 
meer smaak (we moeten minder strak 
rekening houden met dieetvoorschriften) 
én een persoonsgerichte aanpak. “Het is 
opvallend dat kwaliteit van voeding ook 
uitstraalt op de perceptie die de patiënt 
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heeft op andere vlakken van onze zorg. 
Ook items die niets met keuken of voe-
ding te maken hebben, scoren nu beter”, 
vertelt dr. Viaene.

En wat met de belangrijkste ‘ja, maar’: de 
kostprijs? “De foodcost ligt nu iets hoger, 
dat klopt,” beaamt dr. Viaene. “Maar niet 
zo hoog dat die een struikelblok vormt. 
Afgewogen aan de positieve resultaten 
op andere vlakken is dat zeker een te ver-
dedigen investering voor patiënten die 
maanden in een ziekenhuis verblijven.”

Is er nog ruimte voor verbetering? “Van-
daag heeft de keuken geen capaciteit 
om familieleden en personeel te laten 
mee-eten, ook omdat ze niet uitgerust 
is om in te spelen op grote, onverwach-
te schommelingen in het aantal eters”, 
vertelt dr. Viaene. “Dat, net als de pro-
blemen die opduiken bij het overdenken 
van manieren om ambulante patiënten, 
bezoekers of personeelsleden te laten 
betalen voor de maaltijden, weerhouden 
ons om de maaltijden open te stellen voor 
niet- residentiële patiënten.”

Dr. Viaene blikt terug: “Ik hou me bezig 
met dingen waaraan ik iets kan doen”. 
Ze wil niet vechten tegen windmolens, 

en dit verhaal is dan ook geen gevecht te-
gen de grote en soms logge structuur van 
een groot ziekenhuis. Het is een gevecht 
voor de patiënt. Een van de vele verhalen 
waarbij artsen, verpleegkundigen, pa-
tiëntengroepen … constant moeten durven 
kritisch-constructief patiëntenbelangen 
verdedigen. We moeten loyaal aan en be-
gripvol zijn voor de organisatie waarin we 
werken, maar tegelijkertijd niet bang zijn 
om onze mond open te doen.”

Tom Vandooren zoekt nog good prac-
tices uit de zorg (en andere sectoren). 
Wil jij een mooi verhaal, hoe klein of 
groot ook, delen? Geef een seintje via 
contact@temooiomnietwaartezijn.be. 
De website staat gepland voor het 
najaar van 2019.

“Het is een gevecht 
voor de patiënt.  
Eén van de 
vele verhalen 
waarbij artsen, 
verpleegkundigen, 
patiëntengroepen… 
constant moeten 
durven kritisch-
constructief 
patiëntenbelangen 
verdedigen.”
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Elke huisarts-in-opleiding (HAIO) loopt 
vanaf volgend academiejaar 6 maan-
den stage in een ziekenhuis. We zoeken  
iemand die deze ziekenhuisstages coördi-
neert en uitbouwt. Daarnaast fungeert die 
man of vrouw als verbindingsfiguur tussen 
de ziekenhuiswereld en de eerstelijnszorg, 
in het kader van de ontwikkelingen in het 
zorglandschap.

Kandidaten zijn bij voorkeur arts, of heb-
ben een masterdiploma Biomedische 
Weten schappen, werken graag in team en 
hebben interesse in de brede gezondheids-
zorg en in beleidsvoorbereidend werk.

Verantwoordelijke ziekenhuisstages  
voor huisartsen-in-opleiding

VACATURE

Ons aanbod
Een voltijdse functie met een contract van 
onbepaalde duur; ook het statuut van zelf-
standige is mogelijk. Je standplaats is het 
ICHO, Kapucijnenvoer 33, Leuven.

Interesse? 
Stuur dan een korte motivatiebrief en 
CV aan guy.gielis@icho.be en margot.
cloet@zorgneticuro.be vóór 15 juli 2019. 
Je kan bij deze personen ook terecht 
voor meer informatie over de functie- 
inhoud: 
> guy.gielis @icho.be (016/37 90 10)
>  margot.cloet@zorgneticuro.be  

(0478/39 85 63)

Lees meer op onze website 
> www.zorgneticuro.be/content/jobs
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