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Zorg & gezondheid

ZIEKENHUIS VAN DE TOEKOMST P03
Patiëntervaring komt centraal te staan.

MAATSCHAPPIJ P10
De impact van corona op mensen in armoede.

© FOTO: KRIS VAN EXEL

De visie van dr. Rigauts en
dr. Vandecasteele op de
aanpak van de coronacrisis:
“Er had een nationaal
rampenplan moeten zĳn.”

ZELFZORG P05
Aandachtspunten bĳ vrĳ verkrĳgbare geneesmiddelen.
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Psychiatrie
Raoul De Cuyper pleit
voor meer waardering,
vertrouwen en inspraak
voor de sector.
P08

“Deze crisis heeft ons
geleerd dat we moeten
inzetten op samenwerking
en preventie”

Human resources

De coronacrisis geeft ons de kans om de negatieve aspecten
van onze gezondheidszorg te remediëren en de positieve
kanten te cultiveren. Prof. dr. Lieven Annemans, hoogleraar aan
de UGent en gezondheidseconoom, geeft zijn visie.

Michel Magis zet zich
dagelijks in voor het
welzijn van blinde en
slechtziende personen.

Prof. dr. Lieven
Annemans

heidseffecten met zich meebrengen. Wie in
armoede moet leven, heeft nu eenmaal meer
kans om fysiek en geestelijk ziek te worden,
en kan vaak de nodige zorg niet betalen. Het is
aangewezen om hier snel te remediëren.

Hoogleraar UGent en
gezondheidseconoom

Unieke kans om te verbeteren

D

e afgelopen periode heeft aangetoond dat onze zorgverleners
een zeer goede ingesteldheid en
intrinsieke motivatie hebben om
anderen te helpen. Het was schitterend om te zien hoe snel men hiervoor heeft
kunnen schakelen. Daarnaast heeft de crisis
ons geleerd hoe belangrijk het is om samen te
werken. Er is meer dan ooit een wil tot samenwerking tussen zorgverleners. Ook het respect
naar elkaar toe is toegenomen. Op COVID-afdelingen vervaagde het verschil tussen artsen
en verpleegkundigen, en iedereen begreep dat
men elkaar nodig had. Het besef groeide dat
iedereen zijn eigen expertise heeft.

"België heeft een zeer goede
reputatie in de behandeling
van zieken, maar we worden
wel nog veel ziek ten opzichte
van andere landen.
Impact op diverse vlakken

De coronacrisis heeft een enorme impact op
ons zorgsysteem. Dat was tijdens de lockdown
zo, maar ook de komende maanden zal dat nog
zijn naweeën hebben. Veel mensen met soms
ernstige aandoeningen zijn niet behandeld
zoals het had gemoeten, en het aantal gevallen
van angsten en depressies is sterk gestegen.
De coronacrisis zal ook een impact hebben op
werkloosheid en armoede in ons land, en zo
indirect ook nog verdere negatieve gezond-

Tegelijk geeft deze crisis ons de gelegenheid
om de verbeteringspunten met een vergrootglas te bekijken en hervormingen die al aan
de gang waren te versnellen. Het is nu voor
iedereen duidelijk dat de manier waarop we
zorgverleners betalen, moeten aanpassen.
We moeten hen meer stimuleren om samen
te werken, in plaats van enkel te betalen per
prestatie. Daarnaast kan dit een boost geven
aan de telegezondheidszorg waarbij bijvoorbeeld patiënten vanop afstand kunnen worden gevolgd. Het is nu hét moment om dit
verder uit te bouwen, uiteraard zonder het
menselijke contact te verliezen.

Volgens Thierry Nollet
vraagt de huidige crisis
om een collectieve en
geïntegreerde actie van
de HR-wereld.
P09

Ondersteuning

P11
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Ontdek op onze website meer over
‘De ZorgSamen’, een nieuw online platform
met tips om de medewerkers in zorg en welzijn
psychisch te ondersteunen.

Omslag naar meer preventie

Deze crisis heeft ons ook geleerd hoe belangrijk preventie is. We moeten als samenleving zoveel mogelijk vermijden dat mensen ziek worden. Diegenen die het meest
getroffen werden, waren vaak mensen die al
ziek waren. Wie gezond was, had een betere
immuniteit en was dus beter bestand tegen
het virus. België heeft een zeer goede reputatie in de behandeling van zieken, maar
we worden wel nog veel ziek ten opzichte
van andere landen. Op internationaal vlak
scoren we niet goed wat betreft preventie.
Daarom pleit ik al jaren om een inhaalbeweging te maken en om te schakelen naar een
systeem dat onze mensen zo gezond mogelijk
houdt. Vanuit alle niveaus zou expliciet meer
moeten worden geïnvesteerd in preventie.
Uiteraard zal het investeringen en verschuivingen in budgetten vragen om deze omslag
te maken en mensen ertoe aan te zetten om
gezonder te gaan leven. Weinig mensen kunnen dit uit zichzelf doen. Hier zijn begeleiding
en expertise voor nodig zoals tabakologen,
diëtisten, bewegingsexperts, specialisten in
gezondheidsbevordering en gedragsverandering,… Toch zal deze investering zeker en vast
renderen voor onze samenleving. ■
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kunnen garanderen. Ook daar moeten we dus
verder in investeren, maar technologie kan
naar mijn mening onder geen beding mensen
vervangen. Het helpt hen daarentegen wel
om beter te kunnen inspelen op de specifieke
noden van iedere patiënt.”

© FOTO: PRIVÉ

Wat moet er vanaf nu anders?

Hadewig (Vic) De Corte, CEO Kliniek Sint-Jan Brussel

“Het ziekenhuis van
de toekomst zal zich
moeten differentiëren op
de patiëntenervaring”
Onze zorgsector heeft de afgelopen maanden meer dan ooit bewezen
dat een flexibele, proactieve en menselijke aanpak de beste manier is om
grote uitdagingen zoals de coronacrisis aan te gaan. Hadewig (Vic) De Corte,
CEO van Kliniek Sint-Jan in Brussel, geeft meer uitleg. Tekst: Joris Hendrickx
Wat heeft de coronacrisis ons volgens
u geleerd over onze zorgsector?

“De coronacrisis bevestigt opnieuw dat we
in België beschikken over een kwalitatief
en flexibel gezondheidssysteem. We zijn er
immers met zijn allen in geslaagd om zonder
veel discussie deze uitdaging aan te gaan. Zo
werden in ons ziekenhuis de infrastructuur
en capaciteit meerdere keren aangepast: de
spoed werd ontdubbeld (COVID en non-COVID), we trokken speciale zorgeenheden op,
bijkomende hygiënemaatregelen en nieuwe
procedures werden geïmplementeerd, enz.

"De crisis heeft niet enkel
de positieve zaken van onze
gezondheidszorg getoond, maar
ook de zwaktes en gevoeligheden.
De financiële draagkracht van
onze sector is heel broos.
Dat toont meteen ook het engagement van
iedereen die in deze sector werkt: zorgpersoneel, artsen, onderhoudsteam, noem maar
op. Alles is zeer natuurlijk verlopen door de
crisis heen. Bovendien heeft deze crisis ons

geleerd dat elke speler in onze sector zich moet
realiseren dat we allen een maatschappelijke
missie hebben, ongeacht de achtergrond van
onze organisatie (privé, publiek, christelijk,
universitair,…). We staan allemaal samen in
voor de gezondheid van alle mensen in België.
Ik ben alvast bijzonder fier op de solidariteit en
samenhorigheid die we de afgelopen maanden
gezien hebben in onze sector.”

We hebben geprobeerd om met iedere patient zo goed mogelijk proactief in contact te
treden om te kijken hoe het met hen ging en
hoe zij het zagen. Maar liefst 20.000 geannuleerde afspraken werden zo terug ingepland.
De patiënt werd dus centraal gesteld, en dat
heeft voor velen het verschil gemaakt en werd
dus ook erg geapprecieerd.”

Hoe kan het centraal stellen van
de patiënt het verschil maken?

Hoe belangrijk is een menselijke
aanpak om een goede
patiëntenervaring te kunnen bieden?

“Tijdens deze crisis is ook gebleken dat
gezondheid meer is dan genezen alleen.
Uiteraard hebben we de zieken opgenomen
- en we blijven iedere dag bijleren over deze
ziekte - maar daarnaast hebben we echter ook
enorm veel moeite gedaan om de patiëntenervaring zo goed mogelijk te maken. Patiënten werden immers bruut losgescheurd van
hun omgeving, bezoeken werden niet meer
toegelaten, enz. Om dat op te vangen, hebben we middelen ter beschikking gesteld om
toch met hun familie en vrienden in contact
te kunnen komen. Voor gehospitaliseerde
COVID-patiënten én hun familie voorzagen
we psychologische begeleiding. Na het overlijden van patiënten hebben we hun familie
steun gegeven om daar mee om te gaan.”
“Geplande afspraken en ingrepen werden
bij ons ook niet zomaar allemaal afgezegd.

“Het ziekenhuis van de toekomst zal zich moeten differentiëren op de patiëntenervaring.
Om een positieve ervaring te bieden, los van de
genezing en verzorging, is ook het contact met
de medewerkers en de artsen fundamenteel.
Het is dus belangrijk dat we blijven investeren
in personeel en de attractiviteit van deze jobs die zwaar onder druk staan - verhogen. Tijdens
deze crisis kreeg ook ons personeel daarom
extra begeleiding en ruimte om te kunnen
ontspannen, zodat zij vervolgens ook beter
in staat waren om het de patiënten zo aangenaam mogelijk te maken.”
“Dat ligt trouwens volledig in lijn met onze
huidige strategie bij Kliniek Sint-Jan, waarbij
we zo veel mogelijk rekening houden met de
patiënt als persoon in zijn totaliteit en zijn
specifieke context. Technologie zal hierbij
een hulpmiddel en hefboom zijn om dat te

“De crisis heeft uiteraard niet enkel de positieve
zaken van onze gezondheidszorg getoond, maar
ook de zwaktes en gevoeligheden. De financiële
draagkracht van onze sector is heel broos, een
derde van onze ziekenhuizen draaide al in 2018
negatief. We moeten dus goed nadenken over
hoe we de duurzaamheid van onze sector kunnen garanderen. De sterk gereglementeerde
context op het vlak van normering en financiering die dateert van eind jaren 70 laat niet
veel flexibiliteit toe, en daar zijn we tijdens deze
crisis opnieuw mee geconfronteerd. We moeten daar dus iets aan doen. Momenteel worden
de werkingsmiddelen nationaal aangestuurd,
maar de investeringen in infrastructuur regionaal. Het RIZIV en de mutualiteiten staan dan
weer in voor honoraria. Hierdoor verliezen
we aan daadkracht en efficiëntie. Tijdens deze
crisis hebben we bewezen dat we kwalitatieve
oplossingen kunnen bieden die voor iedereen
toegankelijk zijn. Men mag er nu op vertrouwen
dat we als sector steeds ons uiterste best zullen
doen om adequate oplossingen aan te bieden
voor de uitdagingen die zich stellen. Dat vertrouwen zou nu weerspiegeld moeten worden
in een aangepaste en veel soepelere regelgeving: zo zullen we flexibeler en sterker worden.”

"De zorgsector moet worden

gezien als een investering,
niet als een kost. We willen
de overheden echt oproepen
om ons te helpen en financiële
zekerheid te bieden.
Heeft de sector volgens u op korte
termijn meer investeringen nodig?

“De zorgsector moet worden gezien als een
investering, niet als een kost. Uiteraard moeten we spaarzaam blijven, maar we willen de
overheden echt oproepen om ons te helpen
en financiële zekerheid te bieden. In eerste
instantie zou iedere betrokken overheid de
begrote en dus reeds voorziene middelen ter
beschikking kunnen stellen en zelfs garanderen voor een periode van vijf jaar. Dit vergt niet
noodzakelijkerwijs meer geld. Zo hoeven we
in die periode tenminste niet in onzekerheid
te leven. Intussen hebben we dan de tijd om
het financieringssysteem samen aan te passen
aan de veranderende zorg. Een systeem dat
geen compromissen toestaat op de kwaliteit
van de zorg, en dus niet ten koste gaat van de
mensen maar volop kan steunen op het personeel en de artsen, is nog maar eens cruciaal
gebleken tijdens de crisis. We hebben nood aan
een kwalitatief zorgsysteem dat toegankelijk is
en betaalbaar blijft voor iedereen, ook voor de
meest kwetsbaren onder ons.” ■
〉 Lees de blog van Hadewig De Corte
‘Houvast in dagen van twĳfel’ op hadewig.be
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Omgaan met stress
en vermoeidheid

Tekort aan vitamine D
aanpakken

We beginnen ons nu te realiseren hoe groot de impact van de
gezondheidscrisis op onze geestelijke gezondheid is. Volgens
officiële gegevens is de consumptie van kalmeringsmiddelen en
slaappillen in deze moeilijke periode aanzienlijk toegenomen.

Waarom zou men zich in de context van de huidige
coronapandemie concentreren op een tekort aan vitiamine D?

D

e lockdownexit is voor velen van
ons een delicate en stressvolle
aangelegenheid. Veel ouders zijn
uitgeput na weken tegelijkertijd
te werken én voor hun kinderen
te zorgen. Naast de moeilijkheid om deze
vermoeidheid te overwinnen, is er ook de
vrees dat er opeenvolgende golven van deze
pandemie zullen zijn. In deze moeilijke tijden is het opbouwen van een goede weerstand van cruciaal belang. Het is nu goed
aangetoond dat stress en vermoeidheid niet
alleen ons welzijn ondermijnen, maar ook
onze afweermechanismen tegen infecties
aanzienlijk verzwakken. Elke ingreep die
het stressniveau op een natuurlijke wijze
vermindert, heeft een positief effect op het
immuunsysteem.

Platenextracten bieden soelaas

Zogenaamde ‘adaptogene’ planten kunnen ons helpen om stress en angst op een
natuurlijke wijze onder controle te houden.

Deze planten, die in de vorm van extracten
worden gebruikt, versterken het vermogen van het lichaam om zich aan te passen
en weerstand te bieden, terwijl het gevoel
van welzijn wordt verbeterd. Verschillende
planten hebben de eigenschap om het
fysiologisch evenwicht van het lichaam
op een zachte manier te herstellen zonder
ongewenste effecten te veroorzaken. Studies die zijn uitgevoerd op het extract van
de Withaniaplant, bij mensen die lijden aan
chronische stress, hebben aangetoond dat
het niveau van het stresshormoon cortisol
met 30% is gedaald.
Ook het extract van de Eleutherococcusen Rodiolaplant zijn het onderwerp geweest
van talrijke studies. Het eerste extract
toonde een positief effect op de cellen van
het immuunsysteem aan. Het andere bleek
bijzonder effectief in het bestrijden van
stressgeïnduceerde vermoeidheid, bevordert de concentratie en heeft een positief
effect op de stemming. ■

M

ook de lockdownmaatregelen het tekort hebben
geaccentueerd. Belangrijk om weten is dat vitamine D een cruciale rol speelt in de immuniteit.
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat een tekort
het risico en de ernst van infecties van de luchtwegen verhoogt. De vitamine blijkt ook ontstekingsreacties die door het immuunsysteem
worden veroorzaakt te reguleren. Het is nu echter bekend dat de mate en ernst van COVID-19
verband houdt met een overmatige ontstekingsreactie die artsen een ‘cytokinestorm’ noemen.
Deze schadelijke reactie kan worden verergerd
door een tekort aan vitamine D.

eerdere publicaties van verschillende onderzoeksteams uit
diverse landen zijn zojuist verschenen. Ze hebben betrekking
op het effect van een tekort aan
vitamine D op de ernst van de coronavirusinfectie. Ook Belgische onderzoekers hebben hun
resultaten recent bekendgemaakt. Alles wijst
erop dat vitamine D-tekort schadelijke gevolgen
heeft in deze coronatijden. De Nationale Academie van Geneeskunde uit Frankrijk heeft dan
ook een mededeling uitgebracht waarin ze de
noodzaak bevestigt om een vitamine D-supplement toe te dienen. Bovendien, hoewel vitamine
D geen curatieve behandeling van de COVID-infectie is, zou een dagelijks supplement in de orde
van 1.000 eenheden moeten worden toegevoegd
aan alle toegediende therapieën.

Belgisch onderzoek

Een team van het AZ Delta in Roeselare heeft
het vitamine D-gehalte van 186 patiënten met
een ernstige COVID-19-infectie gemeten en
vergeleken met gezonde mensen. De patiënten
hadden veel lagere vitamine D-waarden dan de
patiënten zonder de infectie. De artsen stelden
ook vast dat hoe ernstiger het tekort is, hoe groter het risico is op ernstige longbeschadiging.
Het vermijden van een vitamine D-tekort is
daarom een bijzonder belangrijke preventieve
maatregel in deze pandemische periode. ■

Cruciale rol in immuniteit

Een tekort aan vitamine D komt extreem vaak
voor. Het wordt geacht meer dan een miljard
mensen wereldwijd te treffen. Omdat het vitaminegehalte direct door het zonlicht wordt
bepaald, komt het tekort het meest voor in de
late winter en het voorjaar. Bovendien zullen

Vandaag, meer dan ooit, hebben we nood aan een goede weerstand

Versterk
uw weerstand
jd

-tablet / ✹
T
L
E

fti

1 SM

met de zonne-vitamine !
V o o r lk e lee
e

FONDANT /

e

-tablet /
IT NG
✹

1M
EL

ONDANT / ✹
p.F

e

onder de tong voor groot en klein ! Gemakkelijk en

aangenaam, geen olieachtige oplossing, geenPdruppels
our haq

c

tellen. Zonder suiker, synthetische zoetstoffen,

g
f o r a ll a

ue

0 - 12 j.

12 - 60 j.

60+ j.

/

verhoogde
behoeften

ce

✹

1000
800
400
600
2000

1 S M E L T-t

et
a bl

DANT /
.p FON
✹

ca

ONDANT / ✹
p.F
1000
800
400
600

1 co
m

800
400
600

600

400
600

In de apotheek.

1 co
m

kleurstoffen, lactose of gluten.

1 SM

our cha

Elke dag een smelttabletje VISTA-D3

1 co
m

e
goede weerstand. De beste
P manierq?u

âg

âg

Hou uw vitamine D op peil. Dit is uiterst belangrijk voor een

es

1 com
p

é
Fit en gezond blijven
met
✹ vitamine D !
rim

S i m p l e et e ffi

om te starten
bij groot tekort

www.vistalife.be

8 HO pub vista D3 herfst 290Bx222H (Mediaplanet De Morgen 1/2).indd 1

2/06/20 12:39

-tab
ELT

S i m p el e n

NL.PLANET-HEALTH.BE

MEDIAPLANET

Vrij verkrijgbare
geneesmiddelen:
informeer je grondig
Het begrip ‘zelfzorg’ behelst alle gezondheidsproducten die zonder voorschrift
verkrijgbaar zijn. Marc Gryseels, gedelegeerd bestuurder van Bachi, de
koepelorganisatie van de industrie van voorschriftvrije geneesmiddelen en
gezondheidsproducten, geeft ons zijn mening over de voordelen van dit systeem,
maar zegt ook dat het belangrijk is om je goed te informeren. Tekst: Philippe Van Lil

beeld nemen: door voldoende calcium en
vitamine D op te nemen en regelmatig te
bewegen, verlaag je het risico al drastisch.”
Marc Gryseels
Gedelegeerd
bestuurder Bachi

Op welke manier spelen voorschriftvrije gezondheidsproducten
een sleutelrol in de coronacrisis?

“Hydroalcoholische gel en mondmaskers
zijn daar de beste voorbeelden van. Die
basiselementen beschermen consumenten tegen het virus en worden aan strenge
kwaliteitscontroles onderworpen voordat
ze op de markt komen. In algemenere zin
maken ze deel uit van een uitgebreid aanbod van producten die de mensen stimuleren om zichzelf te beschermen. Middelen
tegen hoofdpijn, koorts of hoest horen daar
ook bij. Dat is immers de kern van zelfzorg!”
Wat zijn de voordelen van vrij
verkrijgbare geneesmiddelen?

“Eerst en vooral kan de patiënt zelf voor
zijn of haar gezondheid zorgen. Die zelfregulering heeft dus een educatieve waarde.
Vervolgens kunnen ernstigere klachten
vermeden worden, net omdat die verzorging in een vroeg stadium plaatsvindt.
Dat heeft niet enkel een impact op de
gezondheid van die persoon, maar ook
op het socialezekerheidsstelsel en dus op
de maatschappij in het algemeen. Laten
we de preventie van osteoporose als voor-

Zelfmedicatie heeft toch ook
zijn grenzen ...

“Natuurlijk, de consument mag niet
zomaar van alles en nog wat doen! Wanneer je denkt dat je symptomen gerelateerd zijn aan een ernstigere ziekte zoals
COVID-19, moet je een gezondheidswerker
raadplegen. Bovendien betekent zelfzorg
niet dat we geen raad mogen vragen. In
België hebben we geluk, want we hebben
een van de beste gezondheidszorgsystemen ter wereld. Ons land beschikt namelijk over een uitgebreid netwerk van apotheken en huisartsen. We tellen ongeveer
een apotheek per 2.000 inwoners, en de
apotheker kan ons advies geven over de
keuze en het correcte gebruik van producten. Een andere zekerheid is dat de apotheker toegang heeft tot je medisch dossier.”

sche dossier te centraliseren voor alle
gezondheidswerkers, en ook al is er vaak
kritiek op de Belgische gezondheidszorg,
toch is die laatste op de goede weg. Het is
de kunst om er slim mee om te gaan.”

"In België staan er per

persoon twee medische
dossiers online: een voor de
artsen en een voor apothekers.
Dat laatste heeft voor jou als
voordeel dat de apotheker
je aankoopgeschiedenis van
producten en geneesmiddelen
kan raadplegen.

Hoe bedoelt u?

Zijn er nog andere informatiebronnen
voor de consument?

“In België staan er per persoon twee medische dossiers online: een voor de artsen en
een ander voor de apothekers. Dat laatste
heeft voor jou als voordeel dat de apotheker je aankoopgeschiedenis van producten en geneesmiddelen kan raadplegen.
Zo kan de apotheker je gepersonaliseerde
informatie verschaffen over eventuele
wisselwerkingen met medicatie die je
reeds neemt. Hij wordt daarbij zelfs geholpen: wanneer je iets bestelt, waarschuwt
zijn software hem in het geval van ongewenste wisselwerkingen, natuurlijk ook
met vrij verkrijgbare producten. Ook al is
er nog werk aan de winkel om het medi-

“Ten eerste moet je aandachtig de bijsluiter
van geneesmiddelen en andere producten
lezen. Zo kun je die optimaal gebruiken
en een overdosis of wisselwerkingen met
andere producten vermijden. Ten tweede
staat er veel informatie op het internet.
Maar let op: raadpleeg enkel websites die
in België goedgekeurd zijn, want op andere
websites kunnen producten, doseringen
of aanwijzingen circuleren die in ons land
niet toegestaan zijn. Je raadpleegt het best
websites van Belgische apotheken, want
de informatie daarop is gereguleerd en dus
zonder risico’s. Dat is vooral belangrijk als je
vanop afstand producten wilt bestellen.” ■

❘

ELK STATUUT ZIJN WETGEVING

In België kunnen gezondheidsproducten verschillende
statuten hebben. Elk statuut is
bovendien gekoppeld aan een
specifieke reglementering.
❚ Geneesmiddelen: hier gaat het over een
registratie bĳ het FAGG. Bĳ die registratie
hoort een bĳsluiter voor patiënten en een
andere voor wetenschappers. De toegestane communicatie beperkt zich tot de
geregistreerde indicaties en de aanbevelingen voor een correct gebruik. Zo is de
consument/patiënt zeker dat publiciteit in
die zin gereglementeerd is, want een laboratorium mag niet zomaar alles vrĳgeven.
❚ Medische hulpmiddelen: hiervoor is
Europa de regelgevende instantie, want
deze producten moeten een CE-markering hebben dat de indicaties omvat. Het
toezicht vindt echter op nationaal niveau
plaats en daarom blĳven interpretaties
van de gebruikte taal mogelĳk, afhankelĳk van het land waar de markering is toegekend versus waar het verkocht wordt.
❚ Het voedingssupplement: België vereist
een kennisgeving en is daardoor in staat
om te controleren of het product conform
is wat betreft de inhoud en dosering.
Doseringen kunnen echter van land tot
land verschillen. Door een product te
kopen dat in België door een Belgische
apotheek op de markt is gebracht, ben
je zeker dat het de Belgische normen
respecteert. De gezondheidsclaims zĳn
daarentegen de verantwoordelĳkheid
van Europa (EFSA), dat een of meerdere
claims per ingrediënt toestaat. We zien
meteen of het product afkomstig is van
een land buiten Europa. In dat geval is het
mogelĳk dat de claims onwettig of zelfs
onwaar zĳn! Als je dus zeker wilt zĳn van
je product, koop het dan via een Belgische apotheek! Hetzelfde geldt voor het
statuut van cosmetische producten. ■

IN SAMENWERKING MET
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Frustraties over Belgische corona-aanpak:

“Er had een
nationaal rampenplan
moeten zijn”
De coronacrisis heeft pijnlijk aangetoond dat de gedecentraliseerde
zorg, waarbij niemand weet wie er verantwoordelijk is en niemand
verantwoordelijkheid opneemt, niet werkt. Dat is alvast de visie van dr. Hans
Rigauts en dr. Stefaan Vandecasteele, respectievelijk algemeen directeur en
medisch coördinator coronacrisiscel van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende.
Tekst: Joris Hendrickx

❚ Welke druk heeft de coronacrisis
op jullie ziekenhuis gelegd?
Dr. Hans Rigauts
Algemeen directeur
AZ Sint-Jan
Brugge-Oostende

Dr. Stefaan
Vandecasteele
Medisch coördinator
coronacrisiscel
AZ Sint-Jan
Brugge-Oostende

"Coördinatie en

overkoepelende richtlijnen zijn
absoluut noodzakelijk tijdens
een pandemie als deze, maar
dat proces is niet optimaal
verlopen omdat er té veel
betrokken partijen waren en
niemand nog wist wie welke
verantwoordelijkheden had.

Rigauts: “In de begindagen hebben we ons
ziekenhuis letterlijk moeten ombouwen, en
dat is behoorlijk vlot verlopen. De grote uitdaging door de crisis heen was echter om voldoende beschermmaterialen te vinden. Het
heeft ons dan ook geërgerd dat in de media
voortdurend werd gezegd dat alles in orde
was. Bovendien waren de materialen die we
kregen vaak onvoldoende beschermend en is
de prijs sterk gestegen. Op twee maanden tijd
hebben we 1,3 miljoen euro aan bijkomende
kosten gehad aan materialen. Ook de aanvoer
van medicatie is permanent een uitdaging
geweest. Ondanks die moeilijkheden en risico’s hebben al onze medewerkers zich toch
steeds voluit ingezet voor de zorg van de patienten. De solidariteit en de betrokkenheid
naar de patiënten toe waren enorm. Maar ook
ons ander personeel, van logistiek, administratie, security, communicatie tot onderhoud
en schoonmaakploegen, is essentieel geweest
en verdient absoluut een pluim.”
❚ Hoe verliep de coördinatie vanuit
de overheid en Sciensano?

Vandecasteele: “Tegen 25 februari hadden
wij onze interne COVID-test al klaar, terwijl
er toen nog werd gediscussieerd of dat wel
nodig was. In de daarop volgende weken
bleek al snel dat de richtlijnen van Sciensano
de vroegtijdige detectie van de pandemie eerder bemoeilijkten dan faciliteerden. Terwijl
we immers enkel nog maar mochten testen
op mensen die uit China of Singapore kwamen, hadden wij al onze eerste positieve patient opgepikt. Het ging om iemand die niet
eens buiten Vlaanderen was geweest, en dus

volgens de Sciensanorichtlijnen geen enkel
risico vormde. Een bijkomend probleem was
de aanvankelijke verplichting om alle stalen
door te sturen naar een referentielabo, wat
we niet gedaan hebben. Bijkomende competenties in andere centra dan het referentiecentrum werden afgeremd. In het begin was
er eveneens de verplichting om bij eventuele
COVID-gevallen door te verwijzen naar een
van de expertisecentra. Op 10 maart veranderde dit beleid volledig, en verplichtten de
federale en Vlaamse overheid ons dan weer
om zelf maximaal capaciteit te ontplooien
en transfers zo veel mogelijk te vermijden.
Het kwam er in feite op neer dat wij het als
ziekenhuis - net als alle andere ziekenhuizen
- maar zelf moesten oplossen.”
❚ Wat heeft jullie het meeste
gefrustreerd?

Vandecasteele: “Onze grote frustratie en
bezorgdheid was waar de overheid was en wat
haar rol was tijdens deze crisis. De richtlijnen
en directieven van Sciensano liepen vaak achter op hoe het had moeten zijn. Met isolatie
werd in het begin te los omgesprongen. Men
sprak over zeven tot veertien dagen, terwijl
we ondertussen weten dat het virus meer dan
een maand aantoonbaar kan zijn.”
“Voor PCR-testen waren er in België twee
circuits. Enerzijds was er het klinisch labo
dat geaccrediteerd moet zijn en dus kwaliteit moet garanderen van staalafname tot
resultaat. Daar waren er echter veel te weinig
materialen. Anderzijds was er de taskforce
van minister De Backer. Deze levert nu goed
werk, maar is traag op gang gekomen en heeft
veel minder verplichtingen qua kwaliteitscontrole rond staalafname en rapportering,
en terugbetalingsvoorwaarden.”

❚ Hoe kunnen we bij een volgende golf
beter voorbereid zijn?

Rigauts: “Coördinatie en overkoepelende
richtlijnen zijn absoluut noodzakelijk tijdens
een pandemie als deze, maar dat proces is niet
optimaal verlopen omdat er té veel betrokken
partijen waren en niemand nog wist wie welke
verantwoordelijkheden had. Bovendien heeft
men te weinig geluisterd naar de sector zelf.”
Vandecasteele: “Eigenlijk had er al een nationaal rampenplan moeten zijn. Ook de
strategische voorraad van maskers die niet
meer was aangevuld, is een kemel van formaat. Doordat we in België geen maskers en
testmaterialen maken, hebben we ons heel
afhankelijk opgesteld. Dat is een probleem
dat helaas nog steeds niet opgelost is.”

NL.PLANET-HEALTH.BE
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“Het kwam er in feite op neer dat wĳ het als ziekenhuis - net als alle andere ziekenhuizen - maar zelf moesten oplossen”, aldus dr. Rigauts en dr. Vandecasteele.

❚ Wat doen jullie nu zelf om niet opnieuw
in een crisis terecht te komen?

Vandecasteele: “Er is een reëel risico dat
COVID zal blijven sluimeren in sommige
woonzorgcentra en ziekenhuizen. Daarom
hebben we als ziekenhuis een campagne ‘veilige zorg’ gelanceerd waarmee we de kans op
een infectie opgelopen in ons ziekenhuis zo
klein mogelijk willen maken. Op die manier
willen we meteen ook de huidige schrik om
naar het ziekenhuis te komen verminderen.
Hiervoor wordt iedereen die opgenomen
wordt in het ziekenhuis, of een ingreep zal
ondergaan, getest voor COVID om zo te vermijden dat er mensen met corona op een
gewone kamer komen te liggen en het virus
dan verspreiden op de afdeling. Daarnaast
maximaliseren we de beschermingsmaatre-

"Het feit dat we konden

terugvallen op pas
geaccrediteerde procedures
en structuren heeft ons
tijdens deze pandemie
zeker geholpen. Daarom
lijkt het me nu aangeraden
dat de ziekenhuizen een
langetermijnplan uitwerken.

gelen, sensibiliseren we iedereen om de handen te wassen en verplichten we het dragen
van een masker voor iedereen die met meer
dan één iemand in een ruimte is.”
❚ Jullie hebben eind vorig jaar
een JCI-accreditatie behaald.
Wat houdt dat in?

Rigauts: “Dat houdt in dat alle processen in
ons ziekenhuis duidelijk moeten beschreven
zijn en toegepast worden, en dat moet ook
worden bewezen. Dat gaat over zorg, maar
ook over logistiek, onderhoud, administratie,
enz. Alles wordt gecontroleerd op basis van
uitgeschreven procedures die geënt zijn op
de centrale boekenrichtlijn die de Joint Commission International jaarlijks publiceert. We

behaalden deze accreditering met een uitzonderlijk hoge score van 96%.”
Vandecasteele: “Het feit dat we konden terugvallen op pas geaccrediteerde procedures en
structuren heeft ons tijdens deze pandemie
zeker geholpen. Daarom lijkt het me best dat
de ziekenhuizen een langetermijnplan uitwerken waarbij we onze capaciteiten op een
meer economische en ergonomische manier
kunnen afstemmen op bijvoorbeeld het aantal
patiënten met corona dat bij een tweede golf
binnenkomt. Een soort accordeonplan, waarbij
de nodige middelen steeds optimaal kunnen
gedraineerd worden, afhankelijk van de actuele
noodzaak. Daarnaast zullen ziekenhuizen én
overheid meer belang moeten hechten aan het
aanleggen van strategische stocks, zodat we de
volgende keer beter gewapend zijn.” ■
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“Psychiatrie moet meer waardering,
vertrouwen en inspraak krijgen”
De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op de dagelijkse werking van de psychiatrische centra. Tegelijk
heeft dit de sector de kans gegeven om te bewijzen waartoe ze in staat is en wat er beter kan. Een analyse door
Raoul De Cuyper, algemeen directeur van het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge. Tekst: Joris Hendrickx
Welke impact had de coronacrisis
precies op de psychiatrische sector?

waardering, vertrouwen en inspraak komen
voor de sector. Als de zorgsector ruimte en
flexibiliteit krijgt zoals tijdens de coronacrisis,
dan blijkt er veel meer mogelijk dan in ‘normale’ tijden met alle regeltjes en sleuteltjes
met verantwoording. Dit is echter geen vraag
voor zomaar een carte blanche. Ik weet ook dat
de overheid zich grondig wenst te engageren
voor onze sector. Een gedeelde verantwoordelijkheid en engagement voor een betere en
warme zorg is de uitdaging.”

“De coronacrisis heeft onze sector in een
absolute wurggreep gehouden. Mensen werden residentieel opgenomen binnen een
beperkte infrastructuur van een afdeling
en kregen ook weinig mogelijkheden om
gemeenschappelijke ruimtes te benutten.
Tevens was er naast de ruimtelijke beperking ook de beperking van menselijk contact
op een moment van grote kwetsbaarheid en
broosheid. De opvang en behandeling daarvan impliceert menselijke nabijheid, persoonlijke ontmoeting en dynamieken tussen
patiënten via groepstherapieën en wederzijds
contact. Door de strenge maatregelen dreigde
de essentie van behandelen te verwateren.”
“Patiënten moesten kiezen tussen een
soort quarantaine binnen ons ziekenhuis of
terug naar huis gaan. Voor hen die hun residentiële opname hebben onderbroken, was
het dus onmogelijk om de grondigheid en de
continuïteit te kunnen handhaven. De telefonische of digitale mogelijkheden zijn toch
beperkt en worden vooral door de patiënten
zelf ervaren als frustrerend. Opvallend veel
patiënten zijn dan ook teruggekomen om
hun herstel grondig te kunnen verderzetten,
dikwijls uit hoge nood en ondanks de moeilijke omstandigheden.”

"Deze crisis zou een

historische mijlpaal kunnen zijn
waarbij de basis kan worden
gelegd voor een psychiatrie die
lijdende mensen emancipeert
in plaats van aanpast aan een
verschroeiende samenleving.
Naar welk model moeten we dan
evolueren?

"Men had de voorbije periode

© FOTO: PRIVÉ

meer creativiteit kunnen
overlaten aan de voorzieningen
om zelf te beoordelen wat nuttig
en goed is voor de patiënten.
Waar heeft men te weinig rekening
mee gehouden?

“Vanuit de lockdownlogica was er een verbod
op het ontvangen van familie. Een organisatiebreed familiebeleid is binnen onze werking
echter één van de belangrijkste pijlers. Ook
belangrijke derden maken daar deel van uit.
Geen bezoek krijgen is niet alleen onmenselijk,
maar therapeutisch ook een devaluatie van
ons werk. Families kunnen ons helpen om te
begrijpen wat er is gebeurd en beschikken ook
over een enorme kracht. Zij lijden namelijk dikwijls ook zelf. Men had meer creativiteit kunnen overlaten aan de voorzieningen om zelf te
beoordelen wat nuttig en goed is voor de patiënten. Zo hebben wij bezoek op onze jongerenkliniek minimaal wel toegelaten, vooral omdat het
contact met ouders een noodzaak is.”
Hoe zijn jullie hiermee omgegaan?

“Concreet hebben wij patiënten zo goed als
mogelijk op afstand begeleid en zo nodig
opgenomen. Ons uitgangspunt was om de
basiswerking in stand te houden. Op de
afdeling voor ouderen hebben wij tijdelijk
zelfs een cohorte beveiligde omgeving geïnstalleerd en ook een kleine COVID-afdeling
opgestart voor patiënten met ernstig risico.

Raoul De Cuyper
Algemeen directeur Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge

Voor sommige patiënten was een quarantaine op hun eigen kamer immers zeer moeilijk en vanuit hun psychische problematiek
niet aangewezen. De lof voor de betrokken
zorgverleners is absoluut terecht. Ze hebben
zich flexibel, creatief en gedreven getoond.
Deze totaal nieuwe situatie heeft ook mooie
helende processen opgeleverd.”
Voor welke uitdagingen staan we nu?

“Veel mensen met kwetsbaarheid op vlak
van psychose, angst, depressie, verslaving,
enz. zullen uitgesteld decompenseren, eerder
na deze COVID-acute periode. Wij staan dus
voor een tsunami van problematieken die wij
zullen moeten opvangen. Opvallend hierbij
is dat dit niet altijd éénduidig is. Naast een
toename kan er ook een verschuiving zijn
van problematieken. Zo blijken bijvoorbeeld
de zelfmoordcijfers eerder te zijn afgenomen.
In deze vreemde tijden reageren mensen dus

met andere signalen dan normaal. Het wordt
een hele uitdaging om deze bewegingen
inzake pathologie en crisisaanmeldingen verder te ontrafelen en eventueel onze behandelmodaliteiten aan te passen. Ambulant en
mobiel werken binnen goed uitgebouwde
zorgtrajecten zal verder aan belang winnen.”
Wat verwacht u van de overheid?

“Wij zetten onder meer al lang in op het kleinschalig werken van afdelingen, maar die kleinschaligheid is uiteraard ook duurder. Hierbij
komen wij op de noodzaak om met meer personeel te kunnen werken en dan ook te zorgen
voor betere loons- en arbeidsvoorwaarden en
de werkdruk te verbeteren. De overheid moet
dus meer investeren in onze sector. Tegelijk
verwachten wij van de overheid minder. Ik
bedoel dan voornamelijk het terugschroeven
van de bureaucratisering, de overreglementering en protocollering. Er mag gerust wat meer

“De dagelijkse praktijk waar een hulpverlener
voelt dat hij zijn job goed kan doen en waardering
krijgt zodat de patiënten de nodige tijd en goede
zorg krijgen, is absoluut belangrijk. Anderzijds
kunnen wij de problemen niet enkel en alleen
aanpakken binnen de gezondheidszorg. Er moet
gewerkt worden vanuit verschillende sectoren,
zoals onderwijs, huisvesting en werkgelegenheid. Als zorgorganisatie moet je het beleid dat
je voert ook steeds in dat perspectief zien, zowel
interdisciplinair als interprofessioneel. Zo zijn
bijvoorbeeld de Huizen van het Kind, waar alle
diensten die rond kinderen werken worden
samengebracht, een mooie stap vooruit. De
beweging zit enerzijds in veel kleine verhalen,
anderzijds is een brede solidariteit noodzakelijk
waar verdraagzaamheid en respect voor diversiteit de basis is. Ik geloof in een collectieve gedragenheid van een sterk sociaal democratisch
model. Welzijn en gezondheid worden dan ook
de centrale en tegelijk verbonden thema’s.”
“Wij moeten vooral hopen op een ‘Health in
All Policies’. Een noodzakelijk item daarbinnen is een betere integratie van somatische en
geestelijke gezondheidszorg. Deze crisis zou
een historische mijlpaal kunnen zijn waarbij
vanuit dit integratiemodel de basis kan worden gelegd voor een psychiatrie die lijdende
mensen emancipeert in plaats van aanpast
aan een verschroeiende samenleving.” ■
IN SAMENWERKING MET
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“We hebben niet op deze
crisis gewacht om de
enorme inzet van een hele
sector te erkennen”

“

Als bevoorrechte partner van alle
grote divisies van de gezondheidszorg (kinderen, mensen met een handicap, rusthuizen, ziekenhuizen, kinderbijslag, enz.) worden we dagelijks
bij onze klanten geconfronteerd met de uitdagingen die zich opstapelen op het vlak van
begroting, prognoses, organisatorische, sociale en menselijke kwesties. Met onze activiteiten bereiken we bijna twee miljoen Belgen en
proberen we onze maatschappelijke opdracht
te vervullen door betaalbare oplossingen te
bieden in een sector die moet kunnen vertrouwen op extra middelen en de implementatie
van een nieuw beleid dat gericht is op preventie, de aanpassing van organisaties en de begeleiding van mensen, die de hoogste prioriteit
moeten blijven krijgen.”

"De huidige crisis en de

crisissen die onvermijdelijk
zullen volgen, vereisen een
collectieve en gecoördineerde
reactie van de HR-wereld.
Verziekte financiële context

“De spelers in het veld weten hoe moeilijk het
is om rechtvaardige hervormingen door te
voeren in de gezondheidssector, waar kostenbeheersing wordt ingegeven door budgettaire
beperkingen die regelmatig voorrang hebben op de echte problemen. In een verziekte
financiële context en voor een groeiend aantal onbekenden helpen we onze klanten met
diensten en ondersteuning die zijn gebaseerd
op een logica van mutualisering en die beantwoorden aan een eerlijke definitie van de
behoeften, in een systematische zoektocht
naar efficiëntie en winstgevendheid.”

© FOTO: PRIVÉ

Iedereen is het erover eens dat de inzet van de
spelers van de gezondheidszorg tijdens deze
gezondheidscrisis moet worden erkend. Volgens
Thierry Nollet, Director External Relations & Legal
Services bij GROUP S, is het echter essentieel om ook
op lange termijn onze dankbaarheid te blijven tonen.
“De uitdagingen die ons te wachten staan, zijn
complex en immens, zowel voor de directie van
de instellingen als voor hun werknemers.”

"De spelers in het veld

weten hoe moeilijk het is om
rechtvaardige hervormingen door
te voeren in de gezondheidssector,
waar kostenbeheersing wordt
ingegeven door budgettaire
beperkingen die regelmatig
voorrang hebben op de
echte problemen.
Reëel risico op sociale onrust

“We bevinden ons in het hart van deze crisis
en worden geconfronteerd met een vergelijking met verschillende onbekenden in een
verslechterde omgeving. Dat vereist een versnelling van het besluitvormingsproces met
de absolute noodzaak om een kwaliteitsvolle
sociale dialoog te bewaren en tegelijkertijd
de fundamentele managementprerogatieven
van de directies van de bedrijven en instellingen te versterken. De verslechtering van de
arbeidsomstandigheden, het gebrek aan reactie over het afstemmen van de personeelsbezetting, het hele probleem van de erkenning
van de gezondheidsberoepen, noem maar op:
het zijn allemaal kwesties die zwaar kunnen
wegen op de kwaliteit van de verleende zorg,
de verzekering van de dekking en het behoud
van een echte sociale vrede.”
Gezondheid en welzijn als nieuwe
groeifactoren

“We staan in het middelpunt van de menselijke, sociale en paritaire relaties en zorgen
voor de nodige aandrijfriemen tussen werkgevers- en vakbondsorganisaties en tussen
werknemers en hun directies. De huidige crisis heeft ons doen inzien hoe belangrijk het

Thierry Nollet
Director External Relations & Legal Services GROUP S

is om de kwesties die verband houden met de
afstemming van de privégebeurtenissen en
de professionele behoeften centraal te stellen en onze bedrijven te vragen om van de
gezondheids- en welzijnskwestie een belangrijke motor voor de ontwikkeling en groei te
maken. We zijn ervan overtuigd dat de implementatie van een door de bedrijven aangedreven bewustmakings- en preventiebeleid
als voorbeeld kan dienen voor ons beleid in
de zoektocht naar een nieuw evenwicht met
betrekking tot onze sociale zekerheid en de
financiering van onze gezondheidszorg.”

"We zullen onze inspanningen

opvoeren in een sector waar
de digitalisering anders moet
worden begeleid, zodat die
een echte meerwaarde voor
de mens oplevert, of hij nu
verzorger of patiënt is.

en partners van GROUP S zijn. Wij vinden het
belangrijk om in deze eindfase van de crisis
ons beleid te baseren op de expertise van de
spelers die dagelijks in de bedrijven de realiteit op het terrein beleven, en zeker de sociale
secretariaten die zich in het centrum van ons
socialezekerheidsnetwerk bevinden en bijna
95% van de Belgische beroepsbevolking vertegenwoordigen.”
Engagement blijven verbeteren

“Iets meer dan tachtig jaar geleden heeft
GROUP S de sector van de sociale secretariaten gecreëerd. We zijn dan ook van plan om
te vertrouwen op die proactieve en visionaire
geest om een antwoord te bieden op de vele
maatschappelijke uitdagingen die ons te
wachten staan. We hebben ons altijd ingezet
om de projecten van onze klanten te beschermen, te verduurzamen en hen te inspireren.
We zullen onze inspanningen opvoeren in
een sector waar de digitalisering anders moet
worden begeleid, zodat die een echte meerwaarde voor de mens oplevert, of hij nu verzorger of patiënt is.” ■
IN SAMENWERKING MET

Collectieve en gecoördineerde reactie

“De huidige crisis en de crisissen die onvermijdelijk zullen volgen, vereisen een collectieve en gecoördineerde reactie van de
HR-wereld. Op dit gebied spelen de humanresourcescommunity, de arbeidsgeneeskunde,
de psychosociale experten en de sociale secretariaten een leidende rol, samen met de federaties van de sector, waarvan er velen klanten

groups.be
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Mensen in armoede
extra geraakt door corona
Hoewel hun werking door de lockdownmaatregelen sterk verstoord werd, hebben organisaties die zich
inzetten voor mensen die in armoede leven er alles aan gedaan om deze vaak onzichtbare groep te
blijven bereiken en ondersteunen. Meer toelichting door Frieda Bex (Beleidsplanning & Projectenbeleid
bij Welzijnszorg vzw) en Hanne Geukens (coördinator bij Welzijnsschakels vzw). Tekst: Joris Hendrickx
Wat hebben jullie geleerd uit
deze periode?

Bex: “Welzijnszorg vzw ondersteunt projecten, voert jaarlijks campagne om een brede
gemeenschap bewust te maken van armoede
en lanceert beleidsvoorstellen. Welzijnsschakels vzw is ooit ontstaan uit Welzijnszorg vzw
en heeft tot doel om lokale groepen te vormen.
Beide organisaties zijn erg complementair.”

Bex: “We doen aan educatie om uit te leggen
aan groepen hoe armoede in elkaar zit. Het
gaat immers niet enkel over geldgebrek, maar
ook over onvoldoende kansen, school, het huis
waarin men woont,… Omdat ook deze educatie is
stilgevallen, bouwen we dit nu versneld om naar
digitale educatie. We houden er immers rekening mee dat er dit najaar wel eens een tweede
lockdown zou kunnen komen, en we willen
echt wel de boodschap blijven verspreiden naar
de samenleving dat armoede ook in Vlaanderen
nog steeds een gigantisch probleem is. We bekijken ook hoe we als organisatie in de toekomst
verder een combinatie kunnen maken tussen
digitale en fysieke contacten. Daarbij houden
we rekening met het feit dat bepaalde mensen
moeite hebben om digitaal te gaan omdat ze daar
de vaardigheden of de middelen niet voor hebben. Daarnaast hebben we geleerd dat we heel
snel signalen moeten blijven capteren en daar
onmiddellijk gevolg aan moeten kunnen geven.”

Geukens: “Welzijnsschakels is een sociaal-culturele organisatie die bestaat uit 188 vrijwilligersgroepen die in hun eigen gemeente of stad
aan de slag gaan rond armoedebestrijding.
Zowel mensen die in armoede leven als mensen die niet in armoede leven maken er deel
van uit. Door onze lokale werking vangen wij
heel wat signalen op, bijvoorbeeld de problemen waar mensen in armoede op botsen op
het vlak van wonen en gezondheid. Op basis
van deze signalen gaan we in gesprek, onder
meer met Welzijnszorg en het Netwerk tegen
Armoede, zodat zij daar mee aan de slag kunnen voor hun campagnes en beleidswerk.”
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Waar houden Welzijnszorg en Welzijnsschakels zich precies mee bezig?

Frieda Bex, Beleidsplanning & Projectenbeleid Welzĳnszorg vzw

"We missen daadkracht

"We willen de boodschap
blijven verspreiden dat armoede
ook in Vlaanderen nog steeds
een gigantisch probleem is.

als het gaat over structurele
maatregelen zoals het
verhogen van inkomens
boven de armoedegrens.
Maar armoede gaat over
meer dan enkel geldgebrek.

Bex: “Welzijnszorg streeft ernaar om een maatschappelijk thema, armoedebestrijding, op de
agenda te plaatsen binnen de Vlaamse samenleving. De signalen die we hiervoor krijgen,
komen inderdaad voor een stuk uit Welzijnsschakels. Maar we geven dankzij giften van
onze schenkers ook jaarlijks financiële steun
aan een honderdtal projecten. Hierdoor staan
we kort bij heel wat organisaties die op lokaal
niveau armoede bestrijden. Het is vanuit die
hoek dat we al kort na het ingaan van de lockdown signalen kregen dat men veel minder
voedsel uit de supermarkten kon recupereren
en dat de voedselbanken dreigden stil te vallen.
Dankzij veel partners, lokale besturen en het
kabinet van minister Beke is dat vermeden. Het
toont pijnlijk aan dat echte armoedebestrijding
in ons land tekort schiet en voedselhulp jammer genoeg nodig is. Hoewel we de inzet van
elke organisatie en het kabinet hiervoor waarderen, missen we daadkracht als het gaat over
structurele maatregelen zoals het verhogen
van inkomens boven de armoedegrens. Andere
organisaties lieten ons weten dat kinderen in
armoedesituaties helemaal geen educatieve
prikkels meer kregen, en dat ze daarom boeken
en knutselmateriaal ter beschikking wilden
stellen om hun leerachterstand te beperken.
Ook het probleem van de laptops, software en
online toegang is onmiddellijk via zulke kana-
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Wat hebben jullie tijdens de lockdown
kunnen betekenen?

Hanne Geukens, coördinator Welzĳnsschakels vzw

len aangekaart en aangepakt. Daarnaast hebben we vanaf de eerste week van de lockdown
een projectoproep opgestart waardoor 163
organisaties op korte termijn financiële steun
kregen om hun werking te blijven voortzetten
tijden de lockdown.”

om ervoor te zorgen dat we deze mensen vanop
afstand konden blijven bereiken. Het was mooi
om te zien hoe die groepen zich hier snel aan
hebben aangepast: ze organiseerden telefoonrondes, creëerden Messenger- en WhatsAppgroepen, deden trottoirbezoeken, enz.”

In welke zin heeft de lockdown jullie
beperkt in jullie activiteiten?

Bex: “Normaal zou Welzijnszorg in deze periode
zijn vijftigjarig bestaan hebben gevierd. We hadden een groot bedankfeest gepland in Leuven
waarbij we al ons vrijwilligers wilden samenbrengen voor een ‘Picknick Solidair’. Dit zou
meteen ook de afronding zijn van onze campagne
rond solidariteit. Door de lockdown hebben we
ook dat volledig moeten annuleren. We hebben
alles omgevormd naar een online facebookevent
én hebben een maand lang elke dag een filmpje
gepost rond solidariteit. Maar dat geeft natuurlijk
bijlange niet hetzelfde ’samen’-gevoel.”

Geukens: “De kern van een Welzijnsschakelgroep is de ontmoeting tussen mensen met en
zonder armoede-ervaring. Door de lockdown
zijn we daar volledig mee moeten stoppen.
De gevolgen hiervan waren enorm, want het
zijn die groepen die de contacten met mensen
onderhouden, zien wat er in hun leven gaande
is en hen ondersteunen. Eén van de uitdagingen voor de Welzijnsschakelgroepen was dus

Geukens: “Tijdens deze periode zijn de knelpunten en problemen nog meer bloot komen
te liggen. Zo is inderdaad opnieuw gebleken
dat digitalisering niet voor iedereen even
vanzelfsprekend is, waardoor er op het vlak
van onderwijs en openbare dienstverlening
een enorme kloof dreigt te ontstaan. Samen
met andere armoedeorganisaties zijn we hierrond aan de slag gegaan, en dat zullen we de
komende jaren nog verder moeten doen. Bij
de maatregelen die zijn genomen in het kader
van COVID-19 hebben mensen die in armoede
leven vaak het gevoel gehad dat ze uit de boot
vielen. We moeten als samenleving dus absoluut oog hebben voor de noden van deze groep,
en deze dan ook sneller oppikken. Ook proactief moet er meer gebeuren om de structurele
oorzaken van armoede aan te pakken.” ■
IN SAMENWERKING MET
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Gezondheidsbeleid
ten dienste van
alle Brusselaars
Alain Maron, Brussels minister voor Welzijn en Gezondheid,
laat zijn licht schijnen op het Brusselse beleid in navolging
van de coronacrisis: “We moeten streven naar een
geïntegreerde en menselijke gezondheidszorg.”

“

De COVID-19-crisis heeft alle Brusselaars hard getroffen. Het voltallige zorgpersoneel heeft zich met
volle overgave ingezet om het virus
een halt toe te roepen, zieken te
verzorgen en de meest kwetsbare groepen te
beschermen. Hoewel het aantal ziekenhuisopnames elke dag blijft dalen, blijven de gevolgen
van deze crisis voelbaar. Ze heeft ons gewezen
op de cruciale rol van een goede gezondheid
voor onze maatschappij en de absolute noodzaak om over een efficiënte gezondheidszorg te
beschikken die tegelijkertijd menselijk en voor
iedereen toegankelijk is.”
“Onze gezondheidstoestand wordt niet
alleen bepaald door virussen en genetica.
Tal van andere factoren, zoals de kwaliteit
van onze woningen en het leefmilieu, onze
sociale contacten, onze voeding,… zijn van
belang. In zijn meest recente studie trekt
het Federaal Planbureau aan de alarmbel: de
COVID-19-crisis heeft een nefaste impact op
al deze factoren, in het bijzonder voor de reeds
kwetsbare bevolkingsgroepen. Ik ben daarom

van plan om het geïntegreerd beheer van het
sociaal en gezondheidsbeleid, dat vorig jaar
werd ontwikkeld, te versterken.”
Alain Maron, Brussels minister voor Welzĳn en Gezondheid

"We moeten een duurzame

oplossing uitwerken voor
daklozen. Daarvoor zullen we
verder inzetten op Housing
First, want een woning vormt
een fundamentele voorwaarde
voor een goede gezondheid.
Aanpak op maat

“Nieuwe medische huizen krijgen een erkenning en hun opdrachten worden uitgebreid,
zodat ze nog beter kunnen inspelen op de
verschillende factoren die onze gezondheid
beïnvloeden. Aangezien wijken sterk uiteenlopende behoeften hebben, vinden wij een

aanpak op maat een betere keuze dan een pasklare oplossing. Zo zullen binnenkort lokale
welzijns- en gezondheidscontracten gesloten
worden met de OCMW’s, het verenigingsleven
en de besturen. Er zullen ‘sociale en gezondheidsreferenten’ aangeduid worden voor de
bewoners en de wijkverenigingen zodat hun
noden een gepast antwoord krijgen.”
“Om te voorkomen dat daklozen besmet
worden met COVID-19, hebben we in slechts
enkele weken tijd meer dan zevenhonderd
opvangplaatsen gecreëerd. Dit was een essentiële, maar echter ook een tijdelijke oplossing.
We moeten nu dus een duurzame oplossing
uitwerken voor daklozen. Daarvoor zullen we
verder inzetten op Housing First, want een
woning vormt een fundamentele voorwaarde

voor een goede gezondheid. Deze maatregelen en nog verdere acties zullen bijdragen tot
een betere gezondheidspreventie.”
Statuut eerstelijnsberoepen

“Het is bovendien ook belangrijk dat de welzijnsen zorgsector, twee sectoren die deze maatregelen moeten toepassen, over voldoende middelen
beschikken om op een menselijke en professionele
manier te kunnen werken. Het lijkt me dan ook
noodzakelijk om een beter statuut voor deze eerstelijnsberoepen te overwegen. Dit alles is nodig
om een geïntegreerde en menselijke gezondheidsen welzijnszorg tot stand te brengen die ten dienste staat van alle Brusselaars, die de gevolgen van
de coronacrisis zal kunnen opvangen en die ons
opnieuw vertrouwen in de toekomst zal geven.” ■

100 jaar ten dienste van blinde
en slechtziende personen
Michel Magis
Directeur Brailleliga

Dit jaar moet de Brailleliga haar
100-jarige bestaan in ongewone
omstandigheden vieren. Het jubileum
is het ideale moment om haar
belangrijke rol bij de begeleiding van
blinde en slechtziende personen in
onze samenleving nog eens onder de
aandacht te brengen, zelfs tijdens
deze pandemie. Een gesprek met
directeur Michel Magis.
Tekst: Maria-Laetitia Mattern

"Ons doel is om blinde

en slechtziende personen
elke dag bij alle aspecten
van het leven bij te staan,
en dat kosteloos.

Wat doet de Brailleliga?

“Beeld je in dat je al je dagelijkse bezigheden
moet uitvoeren, maar zonder iets te zien.
Dat is wat blinde personen meemaken. Ons
doel is dus om hen elke dag bij alle aspecten
van het leven bij te staan, en dat kosteloos.
Die missie uit zich in verschillende vormen:
hulp bij zelfstandigheid, administratie, vormingen, opleidingen en werk, maar ook bij
culturele activiteiten en hobby’s. Daarnaast
behartigen we hun belangen in de politiek,
sensibiliseren we het grote publiek en steunen we oogheelkundig onderzoek.”

Hoe hebben jullie je diensten aangepast
in het kader van de COVID-19-epidemie?

“In eerste instantie hebben we zoals iedereen
in afzondering gezeten, op basis van de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad.
Maar de dienstverlening van de Brailleliga
bleef overeind tijdens de lockdown, bijvoorbeeld via telefonische permanenties of de
organisatie van administratieve opvolging
(vanop afstand). Zoals op veel plaatsen hebben wij ook vindingrijke oplossingen gevonden om onze missie te kunnen blijven uitvoeren. Onze dienst ‘verhalen aan de lijn’, waarbij verhalen per telefoon worden voorgelezen,
is een voorbeeld van het doorbreken van het
isolement waarin slechtziende of blinde personen zich tijdens de lockdown bevonden. We
hebben besloten om vanaf 25 mei, nog steeds
volgens de aanbevelingen van de Veiligheidsraad, onze dienstverlening op kantoor
stapsgewijs terug op te starten, waarbij we
uiteraard alle voorzorgsmaatregelen nemen
(mondmaskers, eventueel gelaatsscherm,
handschoenen, ontsmettingsproduct, enz.)
om de veiligheid van onze teams en die van
de personen die we begeleiden te verzekeren.”

In deze bijzondere context moet
de Brailleliga dus haar 100-jarige
bestaan vieren...

“Ja, inderdaad. We hebben nog net voor de
lockdown de campagne kunnen lanceren en
kunnen meedoen aan de Boekenbeurs van
Brussel (Foire du Livre). Jammer genoeg hebben we ook veel activiteiten moeten annuleren: bewustmakingscampagnes in scholen,
een concert, een tournee met de BrailleMobiel door België, reizen voor personen met
een handicap, enz. We doen volop ons best
om die activiteiten in het voorjaar van 2021 te
kunnen organiseren.” ■
IN SAMENWERKING MET
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