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Zorg in Vlaanderen

Rond de tafel met kersvers 
minister Wouter Beke:
“Multidisciplinariteit is niet 
meer weg te denken uit onze 
gezondheidszorg.”
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Digitalisering

Catherine Closset over 
de faciliterende rol van 
technologie voor een 
kwalitatievere zorg.
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Netwerken

Bérénice Wathelet legt 
uit hoe ziekenhuizen 
hun aankoopbeleid 
efficiënter kunnen 
maken.
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Innovatie

Mieke De Keersmaecker 
vertelt hoe 
incontinentiemateriaal 
slim ingezameld en 
afgevoerd kan worden.

P10

nl.planet-health.be

ZORG IN VLAANDEREN  ❘  FEBRUARI 2020

Lees op onze website meer opiniestukken  
over het zorgmodel van de toekomst.

Managing Director: Leoni Smedts
Head of Production: Daan De Becker
Production Manager: Nicolas Mascia
Digital Manager: Stĳn Rosiers

Sales Manager: Cédric Deschutter ❙ Tel: +32 2 421 18 22 
E-mail: cedric.deschutter@mediaplanet.com

Redactie: Joris Hendrickx 

Lay-out: i Graphic ❙ E-mail: info@i-graphic.be

Print: De Persgroep ❙ Distributie: De Morgen

Mediaplanet contactinformatie: Tel: +32 2 421 18 20 
E-mail: redactie.be@mediaplanet.com ❙ D/2020/12.996/02

VOLG ONS

A
ls we de zorgsector in Vlaande-
ren vergelijken met de rest van 
de wereld, kunnen we nog altijd 
zeggen dat we goed bezig zijn. In 
de Euro Health Consumer Index 

staan we op de vijfde plaats. Ons gezond-
heidssysteem is genereus. Elke dag opnieuw 
kunnen we rekenen op uitstekend opgeleide 
en sterk gemotiveerde zorgprofessionals. De 
jarenlange investeringen in gebouwen, onder-
zoek en technologie werpen hun vruchten af. 
Dat straalt af op de patiënten en hun families, 
die over het algemeen tevreden tot zeer tevre-
den zijn met de zorg die ze ontvangen. 

Tsunami van innovaties 
Het Vlaams beleid zet stevig in op weten-
schap en innovatie. De meest innovatieve 
universiteit ter wereld ligt in Vlaanderen 
en onze Vlaamse strategische onderzoeks-
centra zoals imec, VIB, VITO en Flanders 
Make draaien mee aan de wereldtop. De 
innovaties volgen elkaar dan ook razendsnel 
op. Denk maar aan de smartphone. Amper 
tien jaar geleden kwam die op de markt. Nu 
zijn smartphones, smartwatches, tablets of 
wearables niet meer weg te denken uit ons 
dagelijks leven en ook in de gezondheids-
zorg claimen ze hun plaats. We kennen nu 
al betrouwbare apps die onze hartslag moni-

toren, binnenkort komt een klein toestelle-
tje op de markt dat tijdens de slaap gewoon 
rond een vinger wordt gewonden en dezelfde 
data zal leveren als in een slaaplabo en bin-
nen enkele jaren zullen we met sensoren 
door de huid heen kunnen kijken om vast te 
stellen hoe het zit met onze bloedwaarden. 

Mijn DNA: een zaak van iedereen? 
Onderzoekers hebben bepaalde erfelijke vor-
men van dementie in het vizier of broeden 
op een kankervaccin dat uitzaaiingen oplost 
met behulp van eigen kankercellen. Genoom-
tests zullen de omslag  versterken naar een 
gezondheidszorg die op preventie is gericht. 
Dat heeft gevolgen voor het statuut van de 
(pre)patiënt, voor de zorgrelaties en het hele 
gezondheidszorgsysteem. Een burgerforum 
heeft aangetoond dat burgers bereid zijn hun 
genoomdata en andere gezondheidsgegevens 
te delen als dat het algemeen belang ten goede 
komt, maar ze willen wel in grote mate con-
trole houden over het gebruik van hun gege-
vens. Zij verwachten transparante processen 
en hechten belang aan persoonlijke, uitdruk-
kelijke en geïnformeerde toestemming . 

Vooruitgangsoptimisme? 
In de gezondheidszorg leiden innovaties tot 
euforie. We krijgen de indruk dat alles vroeg of 
laat mogelijk wordt. We gaan voluit voor inno-
vatie, maar is alles wat technisch mogelijk is 
ook wenselijk? Innovatieve technologieën kun-
nen helpen om het welzijn van zowel personen 
met een zorgnood als hun omgeving te verbe-
teren, maar technologie is slechts een middel 
in een totaalaanpak voor kwalitatieve zorg. Op 
maat ingepast in een warmmenselijke benade-
ring kan het echter wonderen doen. Daarover 
grondig nadenken zal niet makkelijk zijn, maar 
het is nodig. Niet alleen in Vlaanderen, maar 
samen met de rest van de wereld. ■

Carine Boonen

Coördinator  
Flanders’ Care
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Robots die patiënten bijstaan of artsen assisteren aan de 
operatietafel, nieuwe heupen en knieën die uit de 3D-printer 
rollen, of stra�er nog, organen uit een 4D-printer en 
chemotherapie in de huiskamer. We kennen het nu al of kunnen 
het ons alleszins voorstellen. “Maar wat ons te wachten staat 
- zelfs de komende tien jaar - daar hebben we geen idee van”, 
zegt Carine Boonen, Coördinator bij Flanders’ Care.

“Jarenlange investeringen 
in gebouwen, onderzoek 
en technologie werpen 
hun vruchten af”

/Mediaplanet @MediaplanetBE

MediaplanetbeMediaplanet Belgium

Mediaplanet

De missie van BACHI is het bevorderen van een gunstig maatschappelijk en politiek klimaat voor zelfzorg, waarbij de patiënt/consument centraal staat.

BACHI stelt alles in het werk om de sociaal-economische rol van vrij verkrijgbare geneesmiddelen en gezondheidsproducten te doen erkennen, rekening houdend met de 
belangen van volksgezondheid, apothekers en bedrijven die lid zijn van de vereniging.

BACHI is de Belgische koepelorganisatie voor bedrijven uit de sector van geneesmiddelen en gezondheidsproducten die vrij verkrijgbaar zijn in de apotheek.

www.bachi.be – info@bachi.be
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picknick
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GRATIS

Solidariteitsmarkt • Animatie voor het hele gezin • Picknick
Concert S.O.L.I.D.A.I.R. • Uitreiking 21e Prijs Armoede Uitsluiten
Vrij podium • Workshops • Projectbezoeken • Solidariteitsmuur

www.welzijnszorg.be

Wat is Picknick Solidair?
Een supertof solidariteitsevenement met muziek, 
animatie, informatie, een podiumprogramma en 
de uitreiking van de Prijs Armoede Uitsluiten. 
Voor jong & oud.

Waarom doen we Picknick Solidair?
Om te tonen dat we solidair zijn met mensen in 
armoede en kwetsbare groepen! En om te vieren 
dat we al 50 jaar samen strijden tegen armoede.

Wat breng je zelf mee?
Jouw affiche, die we die dag samen op onze 
solidariteitsmuur plakken en je eigen picknick. 

Waar?
Hooverplein & Stadspark Leuven

Wanneer?
Zaterdag 30 mei 2020, vanaf 11u30
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“Inzetten op 
digitalisering en 
samenwerking”
Het Heilig-Hartziekenhuis 
Lier is volop in vernieuwing 
en wil zowel patiënten als 
medewerkers laten genieten 
van een kwalitatief en 
vooruitstrevend ziekenhuis waar 
veiligheid en samenwerking 
hoog in het vaandel worden 
gedragen. Microsoft Teams zal 
daarbij als centrale schakel 
fungeren. Meer uitleg door Erik 
Van Tricht, Projectmanager 
Innovatie van het Heilig-
Hartziekenhuis Lier.

Tekst: Joris Hendrickx

“Onze visie wat betreft digitalisering en 
samenwerking ligt in lĳn met de visie van 
Microsoft over haar collaboratieplatform 
Teams. Daarom werken we momenteel 
een roadmap uit om Teams bĳ ons te 
integreren als centrale hub. Vandaag zĳn 
we reeds druk in de weer met het digita-
liseren van onze verblĳfsdepartementen 
(zoals heelkunde, geriatrie, intensieve 
zorgen,…). Zo migreren we daar alle 
documenten naar de cloud en verloopt 
de collaboratie rond die documenten 
reeds via Teams.”

Volledige integratie
“We zĳn van plan om zowel het intra- als 
extramurale multidisciplinaire overleg 
bĳ onder andere radiologie en oncolo-
gie via Teams te laten verlopen. Radio-
beelden, RX-materiaal, en specifieke 
use cases zullen zo via dat platform 
kunnen worden besproken. Hiervoor 
zullen we meerdere bestaande platfor-
men integreren, zonder dat de data die 
platformen moeten verlaten. We zullen 
Teams ook gaan gebruiken voor voice 
en calling. Ideaal zou zĳn als onze volle-
dige telefonie zou kunnen worden geïn-
tegreerd.”

Landingsapplicatie en  
centrale hub
“Ons doel is om Teams in te schake-
len als landingsapplicatie en centrale 
hub voor samenwerking, waardoor al 
onze zorgverstrekkers en administra-
tieve medewerkers vanuit één plaats 
kunnen communiceren, samenwerken 
en toegang krĳgen tot de nodige appli-
caties. Met die oefening zullen we niet 
enkel de kwaliteit en efficiëntie van de 
zorg rondom de patiënt verhogen, maar 
meteen ook de toenemende druk op 
onze medewerkers verlagen.” ■

“
Zorgverstrekkers werken steeds 
meer multidisciplinair samen. 
Bovendien bundelen onze Belgi-
sche ziekenhuizen via netwer-
ken steeds meer de krachten met 

elkaar”, opent Closset. “Die toenemende 
samenwerking binnen én buiten de muren 
van het ziekenhuis heeft als doel om tot een 
betere en proactievere zorg te komen. Tot 
vandaag werken artsen, zorgverstrekkers 
en verplegers echter met verschillende 
applicaties waar ze informatie uithalen 
en moeten ze zich informeren bij verschil-
lende collega’s. Dat kan veel e�ciënter.”

Geïntegreerd en veilig platform 
biedt oplossing
“Microsoft Teams biedt zorgverleners 
daarom een geïntegreerd platform waarmee 
ze snel en e�ciënt aan de nodige informa-
tie kunnen komen én dat samenwerking 
vergemakkelijkt. Het kan verschillende data 
sources en workflows van de patientjourney 
integreren en visualiseren. Zo kunnen mul-
tidisciplinaire teams samenwerken in één 
centrale hub, zodat de patiënt centraal blijft 
staan”, legt Closset uit. “Natuurlijk dient 
alles te gebeuren met respect voor privacy 
en security. De medische data en beelden 
blijven in de reeds bestaande applicaties of 
in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). 
Het ziekenhuis houdt dus de volledige con-
trole over waar de data zijn.”

Video calling met uitgebreide 
functionaliteiten 
“In oncologie wordt vandaag multidis-
ciplinair overlegd en/of samengewerkt. 
Verschillende specialisten delen infor-
matie over een patiënt of een pathologie. 
Microsoft Teams kan dat ondersteunen 
door de mogelijkheid om beeldmateriaal en 
video vanop afstand te delen. Dat bespaart 
zowel de specialisten als de patiënten heel 
wat tijd. Specialisten kunnen video calls 
opzetten en daarbij indien gewenst de ach-
tergrond wazig maken om geen gevoelige 
informatie vrij te geven, maar ze kunnen 
de achtergrond ook vervangen door beeld-
materiaal dat relevant is binnen de context 
van de call. Tijdens een call kan men een 
bijkomende specialist of zorgverstrekker 
opbellen om het overleg te vervoegen. Voor 
die persoon kan de eerdere historiek van 
het gesprek zichtbaar worden gemaakt, 
zodat deze beter op de hoogte is over de con-
text van het gesprek”, aldus Closset.

Alle berichten via één platform
“Men kan vanuit dit gecentraliseerde plat-
form ook veilig en snel berichten sturen en 
teksten delen. Vandaag gebeurt dat vaak 
nog gefragmenteerd en via niet-beheerde 
applicaties. Wanneer iemand niet beschik-
baar is, dan kan een dringend bericht wor-
den doorgestuurd naar een collega. Ook 
priority notifications zijn inbegrepen, met 
aanduiding of het gelezen is of niet. Zelfs 

groepsgesprekken met meerdere collega’s 
of een volledige dienst, ziekenhuis of net-
werk zijn mogelijk.”

Closset: “Indien tijdens een overleg een 
bijkomende mening van een expert nodig 
is, dan kunnen beelden met aantekenin-
gen worden gedeeld en dit op een veilige 
manier. Dit alles laat toe om een beter 
geïnformeerde diagnose te maken en een 
beter onderbouwde zorg te bieden waarbij 
de patiënt nog meer centraal komt te staan. 
Eén centrale hub is veel gebruiksvriende-
lijker dan te moeten werken met tal van 
verschillende en niet-geconnecteerde sys-
temen. Alles werkt er op dezelfde manier, of 
je het nu gebruikt op pc, tablet of je smart-
phone. Zo kunnen gebruikers switchen 
a�ankelijk van de situatie van de dag.”

Specifiek voor de gezondheidssector
“We bevinden ons aan een startpunt waar-
bij steeds meer Belgische ziekenhuizen tra-
jecten opstarten om tot één centrale hub 
voor teamwerk te komen. Vanuit Microsoft 
investeren we daarom met Teams specifiek 
in de gezondheidssector. Messaging activi-
teiten zoals priority notifications, message 
delegations en aantekeningen op foto’s 
zijn specifiek uitgewerkt voor deze sector. 
We zullen in de toekomst binnen dat kader 
ook virtuele consultaties vanop afstand 
mogelijk maken in het Microsoft Teams 
platform”, besluit Closset. ■

Eén centrale samenwerkingshub  
voor een kwalitatievere en e�ciëntere zorg
Intra- en extramurale samenwerking zal de kwaliteit én de e�ciëntie van onze 
zorg verbeteren, en daarbij zal technologie een belangrijke faciliterende rol 
spelen. Meer uitleg door Catherine Closset, Healthcare Lead bij Microsoft.

Tekst: Joris Hendrickx

Catherine 
Closset

Healthcare Lead 
Microsoft
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Meer weten over Microsoft Teams en de mogelijkheden  
die de cloudtoepassing biedt voor uw zorgorganisatie?  

U vindt er alles over in het ebook, beschikbaar op

aka.ms/MicrosoftTeamsForHealth

IN SAMENWERKING MET

��" Vanaf nu kunnen 
multidisciplinaire teams 
samenwerken in één 
centrale hub, zodat de 
patiënt centraal blijft staan.

��" We zullen niet enkel de 
kwaliteit en efficiëntie van 
de zorg rondom de patiënt 
verhogen, maar meteen ook 
de toenemende druk op onze 
medewerkers verlagen.
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De impact van stress 
op onze immuniteit

Stress, vooral als het chronisch 
is, ligt aan de basis van veel 
gezondheidsproblemen. 
Vermoeidheid, uitputting, 
slaapstoornissen en angst zijn de 
bekendste gevolgen van stress. 
Weinig bekend, maar recent 
onderzocht, is de impact op onze 
immuniteit. De eerste observaties 
zijn zorgwekkend: stress heeft 
een schadelijk effect op onze 
afweermechanismen.

Een zeer grote studie is recent gepubli-
ceerd in een prestigieus Brits medisch 
tĳdschrift. De onderzoekers volgden 
150.000 mensen die waren blootge-
steld aan bĳzonder stressvolle situaties. 
Ze werden vergeleken met mensen die 
geen bĳzondere stress ervoeren. Men-
sen die intense stress hebben gehad, 
hebben een aanzienlĳk hoger risico op 
het ontwikkelen van ernstige infecties.

Een verzwakt immuunsysteem
Deze grootschalige studie bevestigt de 
resultaten van eerdere observaties, die 
onder andere al hadden aangetoond 
dat mensen onder stress minder goed 
reageren op vaccinatie. De bescher-
ming die het griepvaccin bood, was veel 
lager dan bĳ mensen zonder stress.

Cortisol, de boosdoener
De mechanismen die het negatieve effect 
van stress op het immuunsysteem verkla-
ren, zĳn nu gedeeltelĳk bekend. Een van 
de schadelĳke mechanismen is de ver-
hoogde productie door de bĳnieren van 
cortisol, soms ook het ‘stresshormoon’ 
genoemd. Het wordt in een te grote hoe-
veelheid geproduceerd, bevordert hier-
door ontstekingsprocessen en heeft een 
negatieve invloed op het immuunsysteem.

Terug naar het evenwicht
Bepaalde planten, onder de vorm van een 
extract, hebben de eigenschap de over-
matige productie van cortisol te reguleren. 
Dat is het geval met de plant withania. 
Deze wordt al lang door de traditionele 
oosterse geneeskunde gebruikt om het 
organisme weer in evenwicht te brengen. 
Tegenwoordig wekt het extract van witha-
nia ook de belangstelling van de westerse 
geneeskunde. Het verlicht inderdaad 
stress zonder ongewenste effecten te 
veroorzaken en vooral zonder verslaving 
te veroorzaken - een echt voordeel in ver-
gelĳking met bepaalde medicĳnen.

Stress op tijd onder controle
Het is belangrĳk om de cortisolproductie 
weer in evenwicht te brengen en aldus 
te vermĳden dat stress chronisch wordt. 
Zowel om de psychologische gevolgen 
zoals een burn-out te voorkomen, als om 
een goede immuniteit te behouden. ■

Verandert dit meteen de organisatie 
van de aankopen?
“We bevinden ons momenteel tussen 
twee legislaturen. De oude legislatuur 
concentreerde zich eerder op de nodige 
regelgeving om de vorming van de net-
werken voor te bereiden. De nieuwe 
legislatuur zal zich focussen op de ver-
dere uitwerking van de netwerken. Er zal 
hierdoor misschien geen echte incentive 
of verplichting komen vanuit de over-
heid om gezamenlijk aankopen te doen. 
Bijgevolg blijft de bevoegdheid op zieken-
huisniveau. Ik merk daarentegen wel dat 
de ziekenhuizen, door samen deel uit te 
maken van netwerken, steeds meer met 
elkaar spreken. Zo zullen ze ontdekken 
waar bijvoorbeeld op het gebied van hun 
aankopen een intensere samenwerking 
mogelijk is die voor beide een voordeel of 
besparing oplevert. Dat zou zeker nuttig 
zijn gezien de druk op de budgetten van de 

ziekenhuizen. Zelfs los van de netwerken 
is dat al een goede incentive voor samen-
werking op vlak van aankopen.”

Wat zou volgens u optimaal zijn?
“We moeten voortbouwen op de reorgani-
satie van ziekenhuizen in netwerken - en 
de logica van centralisatie en samenwer-
king die daarbij gepaard gaat - om ook het 
aankoopbeleid te versterken en e�ciën-
ter te maken. Bij die transformatie is het 
cruciaal dat er op een kwalitatieve manier 
wordt overlegd en samengewerkt tussen 
de verschillende stakeholders die betrok-
ken zijn bij de aankopen (ziekenhuizen, 
netwerken, aankoopcentrales). Bovendien 
is een strategische ondersteuning nodig 
voor hen om te evolueren naar gecentra-
liseerde aankopen. Sommige netwerken 
staan intussen verder in deze transfor-
matie dan anderen omdat ze hier al mee 
bezig waren voordat de netwerkvorming 

e�ectief verplicht werd. Die eerste groep 
moeten we dus als piloot gebruiken om te 
tonen hoe het kan en welke toegevoegde 
waarde dat oplevert.”

Welke uitdagingen ziet u?
“Een eerste uitdaging is het op poten 
zetten van een strategie voor gecentrali-
seerde aankopen. Dat dient te gebeuren 
zonder schade toe te brengen aan het 
economische weefsel. Er moet dus zeker 
plaats worden gelaten voor kmo’s. Boven-
dien moeten we rekening houden met 
bepaalde specificiteiten zoals het verschil 
tussen publieke en private ziekenhui-
zen, verschillende omstandigheden op 
het terrein, onderzoek vs. innovatie, de 
betrokkenheid van aankoopcentrales bij 
bepaalde types van aankopen,… Ook op 
dat vlak kunnen we al veel leren uit reeds 
genomen (piloot)initiatieven.” ■

Gezamenlijk aankoopbeleid 
maakt ziekenhuizen sterker
Sinds 1 januari 2020 bestaat ons Belgische ziekenhuislandschap verplicht 
uit netwerken. Op termijn zou dat wel eens een impact kunnen hebben op 
de organisatie van hun aankopen, en dat is positief nieuws. Gesprek met 
Bérénice Wathelet, Executive Director bij EBP.  Tekst: Joris Hendrickx

Bérénice 
Wathelet

Executive Director 
EBP

ebp.be

IN SAMENWERKING MET

ONDERZOEK

��" We moeten voortbouwen 
op de reorganisatie van 
ziekenhuizen in netwerken 
om ook het aankoopbeleid  
te versterken en efficiënter 
te maken.

www.vistalife.be 
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❚ Welke impact zullen de digitalisering 
en nieuwe technologieën hebben 
op de kwaliteit en betaalbaarheid 
van onze zorg?

Wouter Beke: “Informatiedeling zal enorm 
belangrijk worden. Daarbij denk ik dan uiter-
aard aan het elektronisch patiëntendossier 
(EPD), maar ook over hoe gezondheidsinfor-
matie op elkaar kan worden afgestemd. Bel-
RAI is een goed voorbeeld van hoe de toestand 
van een patiënt over verschillende fases, 
afdelingen en zorgverstrekkers globaal en 
gestandaardiseerd wordt beoordeeld. Vanuit 
de overheid zitten we hierdoor wel met een 
paradox. We gaan bij onze initiatieven zeer 
strikt om met privacy, terwijl dat voor private 
spelers vaak een minder groot probleem is. Ik 
zie op verschillende niveaus mogelijkheden 
om nieuwe noodzakelijke accenten te leggen. 
Zo zullen we in de chronische zorg – een van 
dé uitdagingen van de toekomst – meer kun-
nen focussen op de zorg zelf omdat de back 
o�  ce performanter zal draaien. Ook zelfzorg 

zal vaker mogelijk zijn, en dat is alleen maar 
positief voor de autonomie van de patiënten 
mits we hen daar mee kunnen leren omgaan.”

“Verder is er de technologische ondersteu-
ning voor artsen en verpleegkundigen die 
steeds verder gaat, maar die ons tegelijk ook 
voor een gigantische veiligheidsuitdaging 
stelt. De hacking van een economische activi-
teit is erg, maar als datzelfde gebeurt met een 
maatschappelijke activiteit als zorg en gezond-
heid is de impact nog veel dramatischer. 
Bovendien is technologie niet enkel kostenbe-
sparend, we zullen ook moeten investeren.”

Frank Rademakers: “Naar aanleiding van 
het groenboek op vraag van de Vlaamse 
Regering over de toekomst van de Hospita-
len hebben we vanuit UZ Leuven een grote 
enquête gedaan waaruit bleek dat het delen 
en beschikbaar maken van informatie tussen 
zorgverleners op de plek waar ze nodig is een 
essentiële vraag is van patiënten en burgers. 
Er bestaan vandaag omwille van de privacy 
echter nog steeds een te begrijpen terughou-

dendheid. Volledige transparantie naar pati-
enten en de gemeenschap over wie waarom 
welke data wanneer heeft én gebruikt is vol-
gens mij de enige manier om dat op te lossen.”

Raoul De Cuyper: “De evolutie van de zie-
kenhuizen met samenwerking binnen net-
werken vraagt om een vlotte, transparante 
en brede communicatie met alle betrokken 
actoren, dus ook met de patiënt. Anderzijds 
benadrukken we vanuit de optiek van de 
geestelijke gezondheidszorg altijd de unieke 
menselijke en professionele relatie tussen 
behandelaar en patiënt. De deskundigheid 
van de behandelaar heeft een belangrijke 
implicatie op die relatie, terwijl technologie 
altijd eerder een hulpmiddel zal blijven.”

Lieven De Smedt: “Technologie is een hulpmid-
del dat zeker een shift zal teweegbrengen. Som-
mige eenvoudige activiteiten zullen kunnen 
worden overgenomen door nieuwe technolo-
gieën. Daarbij denk ik aan AI om de diagnose-
stelling te helpen voorbereiden of aan bepaalde 

“Multidisciplinariteit is 
niet meer weg te denken uit 

onze gezondheidszorg”
Onze zorgsector staat voor enorme uitdagingen, zowel op het vlak van 

fi nanciering als wat betreft de nood aan meer samenwerking en preventie, 
de toenemende vergrijzing en het integreren van nieuwe technologieën. 
Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid, gaat in 

gesprek met zeven experten uit de sector.

Tekst: Joris Hendrickx

behandelingstechnieken. Zo kunnen de artsen 
zich beter focussen op de complexe zaken.”

“Wat betreft de fi nanciering zorgt dat wel 
voor uitdagingen, want het aantal bedden 
zal worden afgebouwd. De bedden die blijven 
zullen voornamelijk complexere gevallen 
zijn, waardoor er terecht een bezorgdheid is 
onder de ziekenhuizen.”

Luc De Lat: “Het delen van platformen wordt 
cruciaal, net omdat er tot vandaag heel afge-
sloten en anders wordt gewerkt in de verschil-
lende zorgdisciplines. Het delen van info zal 
zowel voor een betere integratie en opvolging 
als voor goed uitgewerkte zorgpaden zorgen. 
We moeten hier dus verdere stappen in zetten 
zodat we een beter rendement halen bij iedere 
patiënt. De zorg moet meer vraaggestuurd 
worden in plaats van aanbodgestuurd.”

❚ Hoe ver moet het delen van 
informatie gaan?

Frank Rademakers: “De zorgpaden eindigen 
uiteraard niet bij de deuren van het ziekenhuis. 
We moeten daarom af van het onderscheid 
tussen eerste, tweede en derde lijn waarbij 
men uitgaat van het aanbod in plaats van het 
perspectief van de patiënt. Iemand met een 
beroerte moet meteen of zo snel mogelijk in 
contact komen met een hypergespecialiseerd 
ziekenhuis. Voor die patiënt is de eerste lijn dus 
een derdelijnsziekenhuis. Als we de patiënt cen-
traal willen stellen, dan moeten we de informa-
tie ter beschikking stellen over de lijnen heen.”

Experten in debat met minister Beke over de zorg van de toekomst:

 Het is hoog tijd dat de overheid tussenkomt 
om bedrijven eruit te fi lteren die zich vooral 
richten op het bouwen en verkopen van fl ats, 
maar achteraf niet de beloofde diensten leveren.

 De evolutie van ons 
zorglandschap zal ons 
noodzaken om informatiedeling 
transversaal te bekijken.

Wouter Beke

Vlaams minister van Welzĳ n en Volksgezondheid

Wilfried Martens

Zaakvoerder Senior Homes
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Wouter Beke: “De evolutie van ons zorgland-
schap zal ons verplichten om informatiedeling 
transversaal te bekijken. Vandaag proberen we 
de opnametijd zoveel mogelijk te beperken. De 
ambulante behandeling voordien en nadien 
wordt dan logischerwijs belangrijker. Op zich 
is dat een goede zaak. Maar het betekent wel 
dat informatiedeling alleen nog maar belang-
rijker wordt. We moeten dus bij de les blijven, 
hoe moeilijk het ook is.”

Marc Gryseels: “Informatiedeling is niet enkel 
belangrijk voor de diagnose en anamnese van 
de patiënt, maar ook voor de therapiekeuze. 
Het is daarom cruciaal dat we informatie 
kunnen delen tussen alle betrokken zorgver-
strekkers, inclusief de apotheker. Via een apo-
theker kan je immers de therapietrouw van 
de patiënt volgen. En dat is dan weer belang-
rijk om te weten of de terugbetaling van de 
therapie door de overheid wel zinvol is. Wij 
pleiten ervoor om apothekers verantwoorde-
lijk te maken om bij ieder nieuw aangekocht 
product het dossier van patiënten bij te vul-
len, en dit zowel voor de medicijnen als voor 
alle gezondheidszorgproducten. Dat zal in het 
belang van de consumenten/patiënten zijn.”

Willy Vertongen: “Het komt vooral aan op een 
mentaliteitswijziging. Er wordt nog te veel 
binnen silo’s en met afzonderlijke patiënten-
dossiers gewerkt. We spreken bijna letterlijk 
andere talen. Alle disciplines, van de specialis-
ten in het ziekenhuis tot de zorgverstrekkers 
die aan huis komen, moeten proberen om 
elkaar beter te begrijpen. Dat is niet evident, 

zeker niet wanneer we op instituut niveau blij-
ven denken. We moeten elkaar transversaal 
leren vertrouwen en geloven in elkaars capaci-
teiten. Het is niet omdat de nazorg vaker thuis 
gebeurt dat er minder contact moet zijn met 
het ziekenhuis, integendeel.”

“Er is trouwens vooral ook een ethische 
discussie nodig. Technisch is veel mogelijk 
rond gegevensuitwisseling, maar we moeten 
vooral zien wat we ermee willen doen. Daar-
naast is er een kostenverschuiving waarvan 
we nu nog niet weten waar dat zal eindigen 
en hoeveel procent naar waar zal gaan. Ten 
slotte is het zo dat we alsmaar meer kunnen, 
maar dat een ruim maatschappelijk debat 
nodig is over wie recht heeft op de terugbeta-
ling van dure medicijnen of behandelingen.”

Frank Rademakers: “Die beslissing mag in 
ieder geval niet bij een individuele arts wor-
den gelegd, want dat zou voor hem een onmo-
gelijk dilemma opleveren. Een arts heeft 
immers altijd het beste voor met zijn patiën-
ten. Deze beslissing moet maatschappelijk 
worden genomen.”

 ❚ Waarom moeten we blijven inzetten 
op multidisciplinaire zorg?

Frank Rademakers: “Multidisciplinariteit is 
niet meer weg te denken uit de gezondheids-
zorg. En dat is niet enkel tussen verschillende 
artsendisciplines, maar ook over groepen van 
zorgverleners. Het gaat verder dan de muren 
van het ziekenhuis, tot de apotheken, kinesis-

ten, thuiszorg,… Vanuit de verwachtingen en 
noden van de patiënt en op de plek waar dat 
best is voor die patiënt moeten zij in samen-
werking de zorg kunnen verlenen. Maar dat 
vergt vertrouwen tussen de verschillende 
betrokken partijen.”

Marc Gryseels: “Dit zou zelfs tot bepaalde 
applicaties moeten gaan die patiënten 
gebruiken om hun gezondheid op te volgen.”

Frank Rademakers: “We weten dat oude-
ren vaak meerdere pathologieën vertonen. 
Helaas hebben we geen artsen meer die een 
grondige kennis hebben van al die verschil-
lende zaken. Geriaters en huisartsen zijn 
deels multidisciplinair, maar voor echt com-
plexe combinaties zijn zij onvoldoende gespe-
cialiseerd. Patiënten moeten hierdoor tussen 
verschillende artsen pendelen, wat zeker 
geen goede oplossing is. We moeten dus ook 
daar naar een multidisciplinair overleg zoals 
dat bij de oncologie de regel is.”

Lieven De Smedt: “Binnen de geestelijke 
gezondheidszorg is dat reeds vrij goed uitge-
werkt, ook softwarematig. Het multidiscipli-
naire EPD is daar zeer performant. Het pro-
bleem blijft echter de integratie van informa-
tie van somatische ziekenhuizen. Technisch 
is dit mogelijk, maar het is zoals reeds gezegd 
een kwestie van vertrouwen.”

Wilfried Martens: “Bij de ontwikkeling van 
onze projecten werken we met software die 
toelaat om ook andere partners toegang te 

geven, waardoor de uitwisseling van infor-
matie en een multidisciplinair overleg een-
voudiger wordt rond de bewoners in onze 
assistentiewoningen.”

Frank Rademakers: “Dat kan ook en het 
gebeurt, maar de taal van de onderliggende 
systemen is in die mate verschillend dat het 
automatisch en gestructureerd uitwisselen 
van informatie echt niet evident is. De infor-
matie van het ene systeem is niet bruikbaar 
in het andere systeem.”

Raoul De Cuyper: “Binnen de geestelijke 
gezondheidszorg is er een zeer sterke inte-
gratie tussen de verschillende disciplines. De 
integratie gaat zelfs verder in de richting van 
transdisciplinariteit, wat niet enkel samen-
denken is maar e�ectief samenwerken. Dit 
soort verbinding ontbreekt tussen de psychi-
sche en de somatische zorg. Eén van de oorza-
ken is dat samenwerking niet gehonoreerd in 
het huidige prestatiegerichte financierings-
systeem. Dit mag gerust voor een stuk pres-
tatiegericht blijven, maar ook kwaliteitsvolle 
samenwerking moet worden beloond. Ook 
innovatie en opleiding moeten beter gehono-
reerd worden. Werkpunten genoeg: het inno-
veren van de manier waarop we met innovaties 
omgaan én het innoveren van onze dagelijkse 
omgeving, met zo min mogelijk administratie 
dankzij perfecte informatisering.”
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Lees het vervolg van dit debat 
op pagina’s 8 en 9. 
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 ❚ Wat inderdaad met de financiering? 
Hoe moet die er in de toekomst uitzien?

Luc De Lat: “Om kwaliteitsvol te kunnen 
honoreren, moeten we eerst de kwaliteit 
kunnen meten en daar vervolgens de finan-
ciering aan koppelen.”

Wouter Beke: “We hebben wat dat betreft in 
verschillende sectoren belangrijke stappen 
gezet. Kijk maar naar hoe we vandaag onze 
apothekers niet meer louter op basis van 
prestaties financieren, maar ook voor het 
leveren van een basis dienstverlening. Ook de 
financiering van de huisartsen volgt die lijn. 
Dat evenwicht moeten we ook naar andere 
disciplines brengen. Voorbeelden in het bui-
tenland hebben al getoond dat het volledig 
loskoppelen van de financiering en de pres-
taties zeker ook niet optimaal is. Louter pres-
tatiegericht werken, doet dan weer de kosten 
de pan uit swingen, wat niet haalbaar én ook 
niet langer verantwoord is. We moeten dus 
deels naar een evidence based pathologiefi-
nanciering evolueren en daar een goed even-
wicht in (blijven) zoeken. Denk aan de discus-
sie tussen huisartsen en apothekers over wie 
de griepvaccinaties moet zetten. We moeten 
in dat kader goed nadenken over wat we in de 
toekomst verwachten van een huisarts, een 
apotheker, een verpleger, de thuiszorg,… Op 
zich is dat een heel interessante discussie.”

Frank Rademakers: “We moeten daarbij ver-
trekken vanuit de vraag hoe we de meeste 
patiënten gevaccineerd krijgen. Dat moet het 
doel zijn, terwijl dat momenteel niet op het 
voorplan staat.”

Marc Gryseels: “De vraag is ook waar de toe-
gevoegde waarde van de arts zit. Volgens mij 
heeft een arts veel belangrijkere kwaliteiten 
dan bepaalde types van injecties zetten. Hij 
zou zijn tijd veel beter kunnen gebruiken.”

Wouter Beke: “Je kan dat debat op verschil-
lende manieren bekijken. Een eerste rationele 
vraag is inderdaad hoe we op de meest e�ci-
ente, e�ectieve en gedragen manier tot de best 

mogelijke gezondheidszorg kunnen komen, 
en welke zorgverstrekker daar wat voor moet 
doen. De olifant in kamer is echter de krapte 
op de arbeidsmarkt, waardoor de vraag rijst 
welke ziekenhuizen wat nog gaan mogen doen 
en hoe we alle mensen zo e�ciënt mogelijk 
kunnen inzetten. We moeten dat debat abso-
luut aangaan, want anders zullen we het moe-
ten ondergaan en zal de arbeidsmarkt de keuze 
in onze plaats maken. En dat zal niet altijd tot 
de hoogste e�ciëntie leiden.”

Marc Gryseels: “Door het delen van informa-
tie tussen alle zorgprofessionals kunnen we 
dubbele analyses en onderzoeken vermij-
den. Daarnaast kan ook een sterkere focus op 
preventie op termijn een aardige besparing 
opleveren. Preventie is goedkoper dan het 
behandelen van reeds bestaande problemen. 
Toch wordt er nog steeds enorm geïnvesteerd 
in het behandelen en heel weinig in het voor-
komen van aandoeningen door bijvoorbeeld 
zelfzorg te stimuleren. Er kan wat dat betreft 
nog veel gebeuren qua communicatie en 
opvoeding, ook op lokaal niveau.”

 ❚ Hoe belangrijk is het om nog meer  
in te zetten op preventie?

Frank Rademakers: “De impact van medi-
sche interventies is eerder beperkt wanneer 
het gaat over preventie. Vooral omgeving en 
levensstijl – gezond leven dus – zijn erg belang-
rijk. Dat zijn brede maatschappelijke thema’s 
waar we zoveel mogelijk mensen in moeten 
meekrijgen door hen te motiveren en op te lei-
den. Maar we kunnen hen via technologie ook 
heel wat informatie te geven over hun gezond-
heid en de omgeving waarin ze zich begeven. 
Uiteraard moeten we niet alle verantwoorde-
lijkheid afschuiven op de burger, maar het is 
maatschappelijk gewoon onmogelijk om dat 
allemaal in hun plaats te doen.”

Wouter Beke: “Samen met het Vlaams Insti-
tuut Gezond Leven hebben we zopas een 
applicatie voorgesteld rond gezond leven en 
gezonde voeding. Na één dag was deze al tien-

duizend keer gedownload. Daarmee beant-
woorden we dus duidelijk aan een maat-
schappelijke behoefte.”

Lieven De Smedt: “Technologieën kunnen 
een dubbel e�ect hebben. Enerzijds kunnen 
ze helpen voorkomen dat mensen ziek wor-
den. Anderzijds maken ze een betere opvol-
ging mogelijk, waardoor we afwijkingen veel 
sneller kunnen detecteren en behandelen. 
Naar de arbeidsmarkt toe betekent dat dan 
dat we de beschikbare mensen meer kunnen 
inzetten op de complexe gevallen, terwijl de 
eenvoudige gevallen met technologie kunnen 
worden verder geholpen.”

Willy Vertongen: “Voor het eerst wordt er op 
RIZIV niveau over transversale budgetten 
gesproken voor behandelingen waarbij ver-
schillende professionelen betrokken zijn. Een 
goed voorbeeld hiervan is chemotherapie. Voor 
deze patiënten zou het veel beter zijn om hun 
bloedafname thuis te organiseren en hen ver-
volgens via een sms de uitslag te laten weten. 
Maar dan moeten we wel rekening houden met 
het feit dat de sector van de thuisverpleging nu 
al iedere dag 15 keer de wereld rond rijdt.”

“Het is dus een ingewikkelde discussie 
waarbij we allemaal over de muren heen 
moeten kijken. We vinden dat iedereen vrij 
moet kunnen kiezen op welke aanbieder van 
thuiszorg men een beroep wil doen. Op zich 
is dat prachtig, maar dat betekent dus wel dat 
er in één straat tot 25 verschillende zorgver-
strekkers moeten langskomen. Oplossingen 
kunnen er enkel komen als iedereen bereid is 
om ook over ‘heilige huisjes’ te praten en een 
eerlijke plaats te geven aan ethisch verant-
woord zorgondernemerschap.”

Wilfried Martens: “Dankzij onze uitgebreide 
aanwezigheid en dienstverlening in onze 
assistentiewoningen gaan wij heel preventief 
tewerk. Hierdoor worden gezondheidspro-
blemen en eenzaamheid veel sneller opge-
merkt. Dat resulteert in veel minder zieken-
huisopnames, minder valincidenten en een 
uitgestelde - of zelfs geen - verhuis naar het 
woonzorgcentrum. Veel spelers bieder echter 

slechts het minimum aan diensten aan of 
hebben hierover zelfs geen visie bij de start 
van een ontwikkeling. Velen bevinden zich 
ook op foute locaties. Dat alles zorgt voor het 
missen van het doel met deze projecten, die 
bovendien veelal te kampen hebben met leeg-
stand. Daarom wil ik aan de alarmbel trekken. 
Als ontwikkelaar en uitbater van groepen van 
assistentiewoningen zijn we ervan overtuigd 
dat de wetgeving moet verstrengd worden 
en dat de overheid ons moet zeggen waar we 
nog mogen bouwen. Daarnaast moet ze ons 
opleggen om assistentie te geven, veel meer 
dan wat vandaag verplicht is. Pas dan kan er 
echt ook preventief gewerkt worden.”

“Naast de bouw doen we ook zelf de uitbating. 
Uit die ervaring weten we dat per twintig inwo-
ners één woonassistent nodig is. De rusthuizen 
zijn echter zeer duur geworden, waarna de 
lobby van de rusthuisgroepen de overheid heeft 
overtuigd dat de toekomst lag in het bouwen 
van assistentieflats naast het rusthuis. De zorg 
en diensten konden dan op een basic manier 
gebeuren met een gesubsidieerd iemand vanuit 
het woonzorgcentrum, die nauwelijks tijd heeft 
of krijgt voor de assistentiewoningen.”

Raoul De Cuyper: “De complexiteit van de pro-
blematieken bij ouderen is zeer pertinent. Er is 
steeds een verwevenheid van bio-psycho-so-
ciale factoren die bepalend is of iemand al dan 
niet ziek wordt. Maar dat geldt net zo goed voor 
anderen. Deze verbanden die het gevolg zijn van 
processen waarbij de omgeving een grote rol 
speelt, zijn individueel te onderkennen, maar 
een oorzakelijk verband leggen tussen ziekte 
en deze factoren is fout en is ook nog beschuldi-
gend voor het individu ook. Dit impliceert risi-
co’s naar een verkeerde invulling van zelfzorg 
en preventie. De beste preventie is duidelijk te 
bereiken op niveau van een ‘samen-leving’, veel 
meer dan op individuele basis.”

 ❚ Moeten we mensen zelf 
verantwoordelijk stellen?

Wouter Beke: “Zoals in alles mogen we niet 
vervallen in extremen. We mogen mensen 

Frank Rademakers

Directeur Medische Technologie en Innovatie UZ Leuven

Raoul De Cuyper

Algemeen Directeur Psychiatrisch Centrum Gent Sleidinge

Luc De Lat

Manager Social Profit voor Vlaanderen ING

��" Het delen en beschikbaar maken  
van informatie tussen zorgverleners op de 
plek waar ze nodig is, is een essentiële 
vraag van patiënten en burgers.

��" De evolutie van de ziekenhuizen met 
samenwerking binnen netwerken vraagt 
om een vlotte, transparante en brede 
communicatie met alle betrokken actoren, 
dus ook met de patiënt.

��" De zorg moet meer vraaggestuurd 
worden in plaats van aanbodgestuurd.  
Het delen van info zal zowel voor een 
betere integratie en opvolging als voor  
goed uitgewerkte zorgpaden zorgen.
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inderdaad niet culpabiliseren (bijvoorbeeld 
een roker die zijn behandeling voor longkan-
ker zelf moet betalen), maar moeten hen er wel 
bewust van maken dat ze beter niet roken. We 
moeten naar een grotere bewustwording van 
de maatschappelijke kosten van het gebrek 
aan gezondheid. Ook dat is preventie.”

Marc Gryseels: “Je kan die maatschappelijke 
discussie heel breed trekken. Iemand met een 
cholesterol die licht te hoog is, zou al preventief 
maatregelen kunnen nemen om te vermijden 
dat hij op termijn hoge cholesterol, diabetes of 
hart- en vaatziekten krijgt. Vanuit de zorgsec-
tor zou dan richting moeten worden gegeven. 
Misschien moeten we ooit evolueren naar een 
systeem dat bij de terugbetaling deels rekening 
houdt met het voortraject. Zo worden mensen 
immers beter en directer gestimuleerd om zich-
zelf goed te verzorgen.”

Frank Rademakers: “Daar moeten we erg mee 
opletten. Ik ben voorstander van een sociaal 
model waarbij je je verzekert voor risico’s en 
dat deels ook draait op solidariteit. Voor veel 
factoren is de persoonlijke verantwoorde-
lijkheid immers erg moeilijk aantoonbaar of 
zelfstandig te wijzigen. Zo zijn roken, eten of 
druggebruik verslavingen die je niet zo sim-
pel in je eentje kan aanpakken.”

Wouter Beke: “Zo kom je ook heel snel in erg 
ethische debatten terecht. Denk maar aan de 
NIPT-test. Stel dat ouders dat niet willen doen 
of er bij een positief resultaat voor kiezen om 
toch verder te gaan met de zwangerschap. Dan 
zou men in een extreem geval kunnen zeggen 
dat ze er zelf voor hebben gekozen om een kind 
met het Down Syndroom op te voeden en er 
dus ook financieel zelf voor moeten opdraaien. 
Ik ben een voorstander van gedeeltelijke res-
ponsabilisering, maar daar mogen we niet 
naar evolueren. Een beter voorbeeld is het alge-
mene rookverbod in cafés. Daar was indertijd 
veel discussie over, maar vandaag wordt dat als 
normaal beschouwd. We moeten mensen dus 
nog meer wijzen op hun verantwoordelijkhe-
den, maar niet vervallen in uitersten waar we 
hen daar ook op gaan afrekenen.”

 ❚ Hoe kunnen we innovatie  
nog meer stimuleren?

Frank Rademakers: “Er is in de geneeskunde 
een enorme push vanuit de technologie, 
maar de aantoonbare voordelen daarvan voor 
patiënten zijn niet altijd aanwezig. Het is 
belangrijk dat de impact hiervan met echte 
gegevens kan worden aangetoond, want 
anders zullen we dingen introduceren waar-
van we niet zeker zijn of het wel veel meer-
waarde geeft.”

Luc De Lat: “Is het gevaar dan niet dat we de 
trein soms zullen missen?”

Frank Rademakers: “Dat argument hoor ik 
wel vaker. Mijn standpunt is dat we bij gebrek 
aan evidentie wel kunnen proberen, maar 
dan moeten we daar gebruik van maken om 
data te genereren op basis waarvan de evi-
dentie kan worden gecreëerd. Zeker als uni-
versitair ziekenhuis hebben we die plicht.”

Luc De Lat: “In Duitsland betaalt men quasi 
alles terug terwijl men een jaar proefdraait. 
Daarna doet men een evaluatie en beslist 
men of men het verderzet. Is dat dan een 
mogelijk model?”

Frank Rademakers: “Zowel voor de technolo-
gische als de farmaceutische innovatie zijn 
gerandomiseerde trials nodig om een oorza-
kelijk verband aan te tonen. Maar zulke trials 
gebeuren wel bij een zeer beperkt doelpu-
bliek. Om de resultaten daarvan de extrapo-
leren naar een ruimer publiek moet dus echt 
wel een live test gebeuren waarbij de nodige 
data worden verzameld.”

Willy Vertongen: “We kunnen veel zeggen over 
de mogelijkheden van technologie, maar als 
we een menswaardige zorg willen leveren, 
zullen we toch nog altijd veel mensen nodig 
hebben. Door de schaarste aan zorgpersoneel 
moeten we echter ook hieromtrent innova-
tief durven denken. Er zijn twintigduizend 
verpleegkundigen in ons land die hun job 
mogen en kunnen uitoefenen, maar die niet 

aan het werk zijn in de sector. We moeten 
bekijken wat we met dat slapend potentieel 
kunnen doen. De vraag stelt zich of we die-
genen met een buitenlands diploma moe-
ten gelijkschakelen en hoe dat zou moeten 
gebeuren. Daarnaast moeten we het beroep 
en de opleiding terug attractief maken. Laat 
mensen die kiezen voor een zorgberoep meer 
zorgen voor de mens, laat hen terug aanvoe-
len waarom ze voor een zorgberoep gekozen 
hebben. Maar we zouden ook oplossingsge-
richt kunnen nadenken om op kortere ter-
mijn gediplomeerde krachten aan te trekken 
uit landen waar er een overschot is en hen 
een degelijke begeleiding te geven.”

 ❚ Hoe moeten we ons organiseren  
om een antwoord te bieden op  
de vergrijzing?

Wilfried Martens: “Assistentieflats blijven een 
mooie tussenstap voor een doelgroep die wat 
verkeerd bekeken is. Door onze goede gezond-
heidszorg komen mensen van 65 jaar immers 
niet naar ons. Zo’n 80% van onze inwoners 
zijn vrouwen die alleen zijn komen te staan. 
Slechts 10% zijn mannen en nog eens 10% zijn 
koppels waarbij de zorg voor de ene niet meer 
draagbaar is voor de andere. Het concept van 
erkende assistentiewoningen is goed en er zul-
len er nog tienduizenden extra nodig zijn in de 
komende twintig jaar. Het is echter hoog tijd 
dat de overheid tussenkomt om bedrijven eruit 
te filteren die zich vooral richten op het bou-
wen en verkopen van flats, maar achteraf niet 
de beloofde diensten leveren. Hierbij denk ik 
aan een zorgplan dat ontwikkelaars verplicht 
om minstens drie jaar verantwoordelijkheid te 
nemen. Best gebeurt dat door mensen echt ter 
plekke in te schakelen, zodat zij er meteen zijn 
voor de mensen indien nodig en hierdoor ook 
veel zorgincidenten kunnen voorkomen.”

Frank Rademakers: “De vergrijzing wordt 
altijd genoemd als een belangrijke factor in 
de toename van de kost. Dat is zo, maar ook de 
technologie verhoogt de kosten aanzienlijk. 
Wat betreft de vergrijzing is vooral het laatste 

levensjaar erg kostelijk voor onze gezond-
heidszorg, maar dat geldt uiteraard voor 
iedereen maar éénmaal. De vergrijzing doet 
ook het aantal chronische ziekten toenemen. 
Helaas is het moeilijk om de noodzakelijke 
multidisciplinaire zorg daarrond te organise-
ren omdat daar ook geen terugbetaling voor 
is voorzien.”

Raoul De Cuyper: “Oude mensen hebben vaak 
een meervoudig ziektebeeld: lichamelijke 
problemen maar ook beginnende dementie, 
angsten, moeilijk hanteerbaar gedrag,… Bij 
gebrek aan een alternatief krijgen zij dan 
psychofarmaca toegediend. In een doorsnee 
RVT  is meestal zelfs geen psycholoog aanwe-
zig. Dat intermenselijk contact is nu juist zo 
belangrijk bij de preventie van mentale aan-
doeningen. Misschien moeten we dus meer 
inzetten op het vroeger aanbieden van een 
zinvolle daginvulling en preventief werken.”

Wouter Beke: “We moeten in Vlaanderen veel 
meer inzetten op zorgzame buurten en buurt-
gerichte zorg. We hebben in het verleden in 
onze gezondheidszorg sterk gefocust op de 
lichamelijke zorg en te weinig op de psychi-
sche zorg. Deze hangen echter wel samen, 
zeker binnen de chronische problematiek. We 
moeten ons laten inspireren door goede voor-
beelden en ook in de ouderenzorg de kwa-
liteit garanderen. De inspectie moet in dat 
kader meteen en autonoom optreden vanaf 
het moment dat er over de schreef wordt 
gegaan. De prijzen van de woonzorgcentra 
zijn inderdaad gestegen, maar dat is deels een 
logische evolutie. Zij vangen vandaag immers 
vooral de zwaarst zorgbehoevenden op die in 
hun laatste levensjaren zitten. Bijgevolg wil 
slechts 4% van de ouderen er naartoe, terwijl 
twee derde er wel een positieve appreciatie 
voor heeft. We zullen ook moeten investeren 
in capaciteit, wat deels de prijs mee bepaalt. 
Zo zullen we vijfduizend extra plaatsen in 
woonzorgcentra creëren. Daarnaast dienen 
we ook te investeren in de kwaliteit van de 
zorg én in de betaalbaarheid daarvan door 
het opzetten van tegemoetkomingen die zijn 
aangepast aan de realiteit.” ■

Marc Gryseels

Gedelegeerd Bestuurder BACHI

Lieven De Smedt

Algemeen Directeur OBASI

Willy Vertongen

CEO Mederi

��" Misschien moeten we ooit evolueren 
naar een systeem dat bij de terugbetaling 
deels rekening houdt met het voortraject. 
Zo worden mensen beter en directer 
gestimuleerd om zichzelf goed te verzorgen.

��" Technologie is een hulpmiddel dat zeker 
een shift zal teweegbrengen. Enerzijds 
kunnen technologieën helpen voorkomen 
dat mensen ziek worden. Anderzijds maken 
ze een betere opvolging mogelijk.

��" Oplossingen kunnen er enkel komen 
als iedereen bereid is om ook over 
‘heilige huisjes’ te praten en een eerlijke 
plaats te geven aan ethisch verantwoord 
zorgondernemerschap.
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50% volumereductie. Dat heeft dan weer een 
impact op hoe snel de containers gevuld zijn en 
hoe frequent deze moeten worden opgehaald. 
Hierdoor levert het een kostenbesparing op én 
het is beter voor het milieu. Tot slot verhoogt 
het VacuSan-concept de hygiëne in woonzorg-
centra en ziekenhuizen. Ook daarvoor is de 
laatste jaren de aandacht sterk toegenomen. 
In België passen we dit nu al toe sinds 2015. 
Intussen maken in ons land al een zeventigtal 
zorginstellingen er gebruik van.” ■

“
In woonzorgcentra, maar ook op 
bepaalde ziekenhuisafdelingen 
(bijvoorbeeld geriatrie, urologie,…), 
wordt veel incontinentiemateriaal 
gebruikt. Hierdoor is er logischer-

wijs een risico op geurhinder, waar uit respect 
voor medewerkers, bewoners, patiënten en 
bezoekers de laatste jaren veel meer aandacht 
aan wordt besteed dan vroeger. Met de hui-
dige werkwijze moet men dan extra inspan-
ningen doen om die geuroverlast te beperken. 

Zo brengt men dat incontinentiemateriaal 
vaak meteen in zakken van de afdeling naar 
de container. Het spreekt voor zich dat dit het 
personeel heel wat tijd en moeite kost, maar 
dat is voor hen vaak de enige manier om de 
geur op hun afdeling te beperken.”

Minder geur, meer efficiëntie
“Om dat aan te pakken, hebben wij voor deze 
instellingen het VacuSan-concept ontwik-
keld. Hierbij wordt het incontinentiemateriaal 
vacuüm ingepakt in een geurdichte zak. Zo kan 
deze zak langer op de afdeling blijven, waardoor 
het personeel minder vaak naar de containers 
moet lopen. We gaan dus niet enkel geurhinder 
tegen, het verlaagt ook de werkdruk en zorgt 
voor een e�ciëntere tijdsbesteding.”

Bijkomende voordelen op vlak van 
hygiëne, kostenbesparing en milieu
“Ook afvalbeheer is vandaag een hot item. 
Doordat het incontinentiemateriaal vacuüm 
ingepakt en afgesloten wordt, realiseren we 

Incontinentiemateriaal  
slim ingezameld en afgevoerd

   ▲ Het incontinentiemateriaal wordt vacuüm 
ingepakt in een geurdichte zak.

Mieke  
De Keersmaecker

Accountmanager 
EuralPack-Healthcare

euralpack-healthcare.com

IN SAMENWERKING MET

Woonzorgcentra en ziekenhuizen hebben iedere dag heel wat bevuild incontinentiemateriaal dat moet worden 
ingezameld en afgevoerd. Dankzij een slimme innovatie kan dat nu geurvrij, hygiënisch, e�ciënt en kostenbesparend. 
Meer uitleg door Mieke De Keersmaecker, accountmanager bij EuralPack-Healthcare.  Tekst: Joris Hendrickx

Als thuisverpleegkundige verzorg je patiënten in hun vertrouwde omgeving en 
bouw je een hechte band met hen op. Je betrekt de familie en vrienden van de 
patiënten. Je wordt gemotiveerd door een verscheidenheid aan technieken. Je 
werkt zelfstandig, maar kunt altijd terugvallen op je collega’s en de afdelings- 
leiding. Je overlegt regelmatig met huisartsen en andere hulpverleners om de 
zorg voor de patiënten af te stemmen.

Jouw pro�el

• Je hebt een bachelor of HBO5 diploma verpleegkunde.
• Je bent begaan met je patiënten en hun omgeving.
• Je overlegt graag met onze zorgpartners en de familie van de patiënt.
• Je werkt graag zelfstandig.
• Je bent bereid om je professioneel mee te ontwikkelen binnen de sterk 

evoluerende gezondheidszorg.
• Je bent dynamisch en communicatief.
• Je bent stressbestendig.

Interesse?

Surf naar www.witgelekruis.be/jobs voor een vacature in jouw regio.

Vacature
thuisverpleegkundige

SAMEN GRENZEN VERLEGGEN
voor een betere gezondheidszorg
Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleg-
gen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren 
met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt. Bijna 10.000 gepassio-
neerde medewerkers geven elke dag de beste zorg op maat.

Toekomstige zorgverleners en medewerkers krijgen in UZ Leuven een hoog-
staande opleiding, met het oog op levenslang leren en innoveren. Als pionier in 
klinisch onderzoek denkt het ziekenhuis ook aan de patiëntenzorg van morgen.

Volg UZ Leuven op www.uzleuven.be
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Dr. Hans Struyven, CEO RZ Heilig Hart Tienen
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“De zorg van de toekomst  
is transmuraal”

RZ Heilig Hart Tienen wil meedenken over de zorg van de toekomst, en in het bijzonder het ontwikkelen van  
een transmurale zorg waarbij de patiënt centraal staat. Een ziekenhuis is immers  slechts een deel van de keten 

rond die patiënt. Meer uitleg door dr. Hans Struyven, CEO van RZ Heilig Hart Tienen.  Tekst: Joris Hendrickx

“
Samen met RZ Heilig Hart Leuven, 
UZ Leuven en de huisartsenwacht-
posten van Tienen en Leuven waren 
we de eersten om het project van 1733 
te ondersteunen. Via dat nummer 

voor niet-dringende medische hulp wordt de 
patiënt doorverwezen naar de huisartsen-
wachtposten van Tienen en Leuven. Hiermee 
bieden we een antwoord op het oneigenlijk 
gebruik van de spoeddienst en willen we via 
een triage niet-geplande zorg meteen juist 
laten terechtkomen. Er werd hiervoor een 
protocol geschreven waar ook spoedartsen en 
huisartsen aan meehielpen. Het nummer 1733 
zal verder uitgerold worden in gans België.”

Materniteit sloopt de muren
“Daarnaast maakten we deel uit van het proef-
project van minister De Block waarbij werd geke-
ken hoe we het verblijf van pas bevallen moeders 
en hun baby in het ziekenhuis konden inkorten 
zonder aan kwaliteit in te boeten. De eerste lijn, 
bestaande uit vroedvrouwen en huisartsen, 
kreeg in dat kader een bijkomende opleiding. 
Nadien gebeurde een kwaliteitscontrole waaruit 
bleek dat alles goed liep. Intussen is de proefpe-
riode voorbij, maar dit blijft wel verder lopen in 
de regio onder de coördinatie van het expertis-
ecentrum vzw De Bakermat. In datzelfde kader 
hebben we geprobeerd om onze materniteit 
transmuraal te maken. Sinds een jaar loopt een 
proefproject waarbij zelfstandige vroedvrouwen 
in ons ziekenhuis bevallingen mogen begelei-
den. We hebben hiervoor een aparte verloskamer 
ingericht. Uiteraard kunnen zij bij complicaties 
rekenen op de vlotte overdracht naar onze eigen 
vroedvrouwen en gynaecologen.”

Kwetsbaarheid transmuraal aanpakken
“Bij een ander proefproject van minister De 
Block over de ziekenhuismuren heen trach-
ten we de chronische zorg te verbeteren met 
de andere partners in de regio Zuid-Oost-Ha-
geland (Verbonden in ZOHrg). Zo screenen 
onze gynaecologen en de huisartsen naar 
bepaalde tekenen van kwetsbaarheid bij 
zwangeren. De geselecteerde personen kre-

gen voor en tijdens de bevalling aangepaste 
begeleiding om de kansen van de baby te 
maximaliseren. Dit doen we onder meer in 
samenwerking met het Centrum Algemeen 
Welzijnswerk en OCMW.”

“We starten binnenkort met het OET 
(Ouderen Expertise Team), een ‘loket’ waar 
hulpverleners en mantelzorgers info kun-
nen vragen over waar bepaalde kwetsbare 
ouderen met hun zorgnoden terecht kunnen. 
We merkten verder ook dat relatief veel van 
deze mensen hun laatste levensweken in ons 
ziekenhuis doorbrachten, wat daarvoor niet 
de meest geschikte omgeving is. Drie jaar 
geleden heeft Alexianen Zorggroep Tienen 
daarom samen met het regionaal ziekenhuis 
en de huisartsen een hospice ingericht, om 

palliatieve zorgen op een meer laagdrem-
pelige en huiselijke manier aan te kunnen 
bieden. Een laatste project onder het thema 
van een transmurale chronische zorg is chro-
nische pijn dat we momenteel samen met de 
eerste lijn aan het uitwerken zijn.”

Meer ambulante geestelijke 
gezondheidszorg
“De geestelijke gezondheidszorg heeft de 
opdracht om meer ambulant te werken en 
het aantal bedden  af te bouwen. Dat betekent 
concreet dat minder patiënten nog echt zul-
len verblijven in de psychiatrische instelling 
van Alexianen Zorggroep Tienen (AZT) of onze 
psychiatrische hospitalisatieafdeling (PAAZ). 
Hierdoor zullen ook meer crisissen ambulant 

��" Sinds een jaar loopt 
een proefproject waarbij 
zelfstandige vroedvrouwen 
in ons ziekenhuis bevallingen 
mogen begeleiden.

��" Momenteel werken we 
hard aan het integreren van 
klinische labotesten voor 
huisartsen en woonzorgcentra 
in de ziekenhuislabo’s.

voorkomen. Daarom zullen we het mobiel 
team van AZT versterken. Meestal komen 
deze patiënten echter eerst binnen via onze 
spoeddienst, zonder dat wij kennis hebben 
van hun dossier of weten wie hun behande-
lende arts is. Als antwoord daarop hebben we 
zopas een liaison (verbindingsfunctie) opge-
start tussen AZT en onze spoeddienst.”

Blijven investeren in regionale 
zorgprojecten
“Momenteel werken we hard aan het integre-
ren van klinische labotesten voor huisartsen 
en woonzorgcentra in de ziekenhuislabo’s. 
Dat zou extra inkomsten opleveren voor de 
ziekenhuizen, die het financieel alsmaar 
moeilijker krijgen. Het klinisch labo is een 
van de enige activiteiten die nog fiscaal inte-
ressant  zijn. Het zou dus goed zijn voor de 
zorg in de hele regio als we dit konden reali-
seren, want met die inkomsten kunnen we 
andere zorgprojecten ondersteunen. Op drie 
jaar tijd is het aantal klinische stalen dat we 
via deze weg binnenkrijgen vertienvoudigd.”

Patiëntenparticipatie verbeteren
“Omdat we de patiënt centraal stellen, zetten 
we ook in op een traject rond patiëntenpar-
ticipatie. We hebben in eerste instantie zelf-
hulpgroepen in contact gebracht met zorgver-
leners die patiënten met die aandoening in 
ons ziekenhuis behandelen. Daarbij bekijken 
we hoe ze elkaar kunnen versterken. Daar-
naast hebben we een leescomité om na te 
gaan of onze patiënteninformatie  voldoende 
duidelijk is voor iedereen. Sinds kort zijn we 
begonnen met ‘bedside briefing’, waarbij een 
verpleegkundige de collega van de volgende 
shift brieft aan het bed van de patiënt. Zo kan 
de patiënt meeluisteren en eventueel aan-
vullen. Ruimer gezien past dat in ons streven 
om onze feedbackcultuur te verbeteren en de 
patiënt steeds op de hoogte te houden over 
zijn behandeling en opvolging. We organi-
seren ook focusgroepen met patiënten rond 
bijvoorbeeld zorgtrajecten.” ■

��" Sinds kort zijn we begonnen 
met ‘bedside briefing’, waarbij 
een verpleegkundige de collega 
van de volgende shift brieft 
aan het bed van de patiënt.

rztienen.be

IN SAMENWERKING MET



Obasi staat sinds jaar en dag bekend voor zijn softwareplatform ten behoeve van
organisaties die actief zijn binnen de zorgsector en meer bepaald psychiatrische 
ziekenhuizen, initiatieven beschut wonen, mobiele teams, thuiszorg, CGG, PVT, 
SP-diensten, woon- en zorgcentra, revalidatiecentra, enzovoort. Het platform laat deze
organisaties toe om hun werking op zowel medisch, paramedisch, verpleegkundig, 
administratief, logistiek als financieel vlak te automatiseren en te optimaliseren.

Het elektronisch zorgdossier (EPD), medicatiebeheer en incidentmeldsysteem zijn 
naadloos geïntegreerd met de administratieve modules voor boekhouding, facturatie, 
patiëntenadministratie en zo meer. Deze integratie zorgt voor een optimale 
doorstroming van alle informatie binnen de organisatie, wat niet alleen de organisatie 
zelf, maar uiteraard vooral de zorgvrager, ten goede komt.

info@obasi.be     +32 16 82 21 20Bietenweg 15, 3300  Tienen

Hoe maken we integratie 
in ouderenzorg succesvol?

Ontdek onze nieuwe studie op ing.be/healthcare

ING België nv • Bank/Kredietgever • Marnixlaan 24, B-1000 Brussel • RPR Brussel • Btw: BE 0403.200.393 • BIC: BBRUBEBB • 
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ING heeft in samenwerking met Probis Group zorgactoren in Vlaanderen, 
Brussel en Wallonië gevraagd hoe de zorgintegratie in de praktijk werkt. 
Wat zijn de obstakels en drijfveren? Welke zijn de belangrijkste trajecten? 
Waarop moet men verderbouwen?

Betekenisvolle kwaliteit

Het is op momenten van betekenis-
loosheid, verwarring, ontreddering, 
verlorenheid, dat mensen besluiten 
hun leven betekenis te geven. Een 
passage in ons centrum voor psy-
chotherapie kan hierin een belang-
rĳ ke en betekenisvolle rol spelen.

Voorwaarde hierbĳ  is dat wĳ  iedere 
mens afzonderlĳ k en met onbevan-
gen verwondering tegemoet tre-
den. Dat we ontmoetingen creëren 
waarbĳ  het onverwachte een kans 
krĳ gt. Dat we een plaats zĳ n waar 
ruimte is voor particulariteit en sub-
jectiviteit. Dat we interesse tonen in 
de mens voorbĳ  zĳ n symptoom. 

Onze huisstĳ l kenmerkt zich door 
gastvrĳ heid en ontvankelĳ kheid en 
onderscheidt zich door de bevlogen 
expertise, vakmanschap en ra�  ne-
ment waarmee we net dit doen: de 

zoektocht naar de authentieke be-
tekenis van de klachten en sympto-
men, inzicht in de zich herhalende 
problematiek.

Het is betekenis waardoor een mens 
zich terug kan oprichten, waardoor 
hĳ  zichzelf kan overstĳ gen, waar-
door verhoudingen met een andere 
lichtinval worden bekeken en nieuwe 
keuzes kunnen gemaakt worden. 

We kiezen om niet enkel aan de op-
pervlakte te werken en het lĳ den te 
reduceren, maar om steeds opnieuw 
faciliterende getuige te zĳ n van dit 
krachtig behandelingsproces.

Psychiatrisch Centrum
Gent-Sleidinge

Jaarlijks bieden we meer dan 32.000 zorgvragers
de beste zorg. Omdat we niemand in de kou willen 
laten staan, zijn we in jouw regio op zoek naar 
praktijken thuisverpleging die onze zorgvragen
kunnen opnemen.

Iets voor jou? Surf naar www.mederi.be en 
neem contact op.

partner in thuisverpleging
www.mederi.be

Iedereen
verdient
onze zorg




