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Bouwen aan morgen

Nieuwe wegen ontdekken
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editoriaal

Een tijd geleden bracht Zorgwijzer al eens 
een bouwdossier. Toen ging het vooral 
over de moeizame financiering en de kaf-
kaiaanse bureaucratie die van veel bouw-
dossiers een processie van Echternach 
maken. Hoewel lang niet alle knelpun-
ten van de baan zijn, focussen we in dit 
nummer op andere aspecten, met name 
architectuur en duurzaamheid. Daar is 
alle reden toe.

Architectuur, en bij uitbreiding ruimte-
lijke ordening, heeft een enorme invloed, 
zowel op de bewoners en de patiënten 
als op de organisatie en de samenleving.  
Meer zelfs, architectuur en ruimtelijke 
ordening geven mee vorm aan een orga-
nisatie en aan de samenleving. Ze bepa-
len in hoge mate hoe we ons organiseren, 
hoe we leven, werken, contact hebben, 
samenwerken en elkaar ontmoeten.

Als de geestelijke gezondheidszorg wil 
evolueren naar meer zorg in de maat-
schappij, dan kan dat alleen maar slagen 
als op het gebied van ruimtelijke ordening 
en architectuur mee in die richting wordt 
gedacht. Als de ouderenzorg streeft naar 
een sterker sociaal weefsel, zodat oudere 
mensen met een zorgbehoefte kunnen re-
kenen op de steun van buren, familie en 
vrienden, dan moet de ruimtelijke orde-
ning daarop afgestemd worden. Slimme 
architectuur en ruimtelijke ordening zijn 
vaak een noodzakelijke voorwaarde om 
iets te doen slagen.

Dat geldt ook op het niveau van de orga-
nisatie. Ziekenhuizen maken de omslag 
van aanbodgestuurde naar vraaggestuur-
de zorg. Wie dat optimaal wil realiseren, 
moet ook op het vlak van architectuur 
bijsturen. Veel woonzorgcentra evolueren 
naar zorg op maat en meer autonomie in 
kleinere leefgroepen. Ook dat heeft con-
sequenties op concept, inplanting en in-
richting van de gebouwen.

Al deze ontwikkelingen zijn in het belang 
van de patiënt of de bewoner. Goede zorg 
in een ziekenhuis en hoge kwaliteit van 
leven in een woonzorgcentrum zijn maar 
mogelijk met een goede organisatie. 

Architectuur en maatschappij
En een goede organisatie vergt een aan-
gepaste infrastructuur. Voor patiënten 
en bewoners speelt de omgeving boven-
dien een rol in het genezingsproces en 
het welbevinden. Een fraaie en groene 
omgeving, vernieuwende architectuur, 
een rustige locatie of net met voldoende 
stadsdrukte en beweging: elke situatie is 
anders als we de behoefte van de speci-
fieke zorgvrager centraal stellen.

Ook op het gebied van duurzaamheid 
neemt de zorgsector zijn verantwoorde-
lijkheid. Het VIPA heeft de normen vo-
rig jaar scherper gesteld. Dat kon, want 
de bouwtechnische mogelijkheden zijn 
toegenomen en we hebben er, als maat-
schappij, met zijn allen belang bij dat we 
op een duurzame en ecologisch zuinige 
manier bouwen. Veel zorgvoorzieningen 
gaan trouwens vrijwillig nog een stap ver-
der dan wat de normen voorschrijven.

Nadenken over architectuur en ruimte-
lijke ordening, over duurzaam en ecolo-
gisch bouwen, is vandaag meer dan ooit 
actueel. Niet alleen door de hierboven 
geschetste evoluties in de zorg, maar ook 
omdat de komende jaren nog heel wat 
nieuwe bouwprojecten nodig zijn in de 
ouderenzorg. Hoe sterker onze visie op 
zorg en maatschappij, hoe groter onze 
kans op slagen om ook in de toekomst be-
taalbare en toegankelijke zorg van hoog 
niveau te kunnen aanbieden.

Peter Degadt,
Gedelegeerd bestuurder

Peter Degadt
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Het Fonds Gert Noël werd in 1999 opgericht binnen de Koning 
Boudewijnstichting om de luisterbereidheid, het informeren en 
de menselijke begeleiding van de patiënt en zijn familie in het 
ziekenhuismilieu te verbeteren.
 
Het fonds bekroont jaarlijks een vernieuwend project ten voor-
dele van de patiënten en hun familie in de kritieke fase van het 
begin van een ernstige ziekte en tijdens haar behandeling. Het 
bekroonde project maakt de zorg menselijker dankzij luisterbe-
reidheid, het informeren en/of de begeleiding van de patiënt en 
zijn familie.

Kandidaten kunnen een dossier indienen tot 12 september 2011. 
Beoordelingscriteria zijn de impact op de patiënt en zijn familie, 
de creatieve en vernieuwende benadering van het thema, het 
multiplicatoreffect, de inpassing van het project in de instel-
ling of in het zorgnetwerk, het voortbestaan van het project en 
de overeenstemming met de geest van het Fonds Gert Noël. Het 
fonds geeft een financiële steun van 25.000 euro.

Meer informatie op de website van de Koning Boudewijnstichting –  
www.kbs-frb.be.

Fonds Gert Noël  
ondersteunt  
ziekenhuisprojecten

kort

Honderd samenwerkingsprojecten 
wonen-welzijn
De vraag van de Vlaamse ministers Freya Van den Bossche (Wonen) en Jo Vandeurzen 
(Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) om experimentele projecten van samenwerking 
tussen de sociale huisvesting en de welzijnssector in te dienen, heeft honderd voor-
stellen opgeleverd. De oproep dateert van oktober vorig jaar. Elf projecten werden ge-
selecteerd voor betoelaging. Eerst bepaalden Freya Van den Bossche en Jo Vandeurzen 
in een afsprakennota hoe ze hun onderlinge samenwerking zien. Vervolgens riepen ze 
alle huisvestingsmaatschappijen en welzijnsactoren op om projecten uit te werken die 
uitgaan van samenwerking tussen wonen en welzijn. Op het vlak van wonen en welzijn 
zijn er heel wat uitdagingen die alleen een oplossing kunnen krijgen als beide beleids-
domeinen structureel gaan samenwerken. Mogelijk moet daarvoor ook de regelgeving 
anders, luidt het in een gezamenlijk persbericht van de ministers.

Ouderenzorg, een  
opdracht voor iedereen
‘Ouderenzorg vandaag en morgen: een opdracht voor  
iedereen’ was het motto op een recente discussieavond 
van de CM-kern Kluisbergen. Gedelegeerd bestuurder  
Peter Degadt van Zorgnet Vlaanderen schetste er de uit-
dagingen van de toekomst. Zowel in de thuiszorg als in 
de residentiële zorg wordt het alle hens aan dek. Tegen 
2020 zijn maar liefst 14.000 nieuwe woongelegenheden 
voor zorgbehoevende ouderen nodig. Tegelijk zal ook de 
thuiszorgcapaciteit moeten worden verhoogd.
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Inspiratie voor verandering

Sector geeStelijke gezondheid gluurt bij de buren

Er vloeide al heel wat inkt over het legen-
darische artikel 107. “Een goede zaak”, 
meent Jef van Holsbeke. “Zorgnet Vlaande-
ren hecht enorm veel belang aan de trans-
formatie in de GGZ. De overheid schiep al 
belangrijke kaders, maar nu willen we de 
hulpverleners en zorgvoorzieningen bij-
staan om nieuwe praktijken mogelijk te 
maken.”

Toen de Europese Commissie in juli 2010 
de financieringslijn Progress lanceerde 
voor projecten van wederzijds leren tus-
sen Europese landen om sociale inclusie 
en gelijke kansen te stimuleren, aarzelde 
Zorgnet Vlaanderen geen moment. Samen 
met de FOD Volksgezondheid, de Frans-
talige zusterorganisatie FIH en de andere 
Nederlands- en Franstalige koepels van 
GGZ-voorzieningen diende de organisa-
tie een projectaanvraag in. De concrete 
bedoeling van dit project is de Belgische 
experimenten 107 te ondersteunen met de 
inbreng van internationale experts en zo 
de sociale inclusie van psychiatrische pa-
tiënten te bevorderen. Het internationale 
seminarie begin mei vormde een eerste 
stap in dit twee jaar durende project.

Workshops
Het seminarie bestond uit 20 work-
shops waarin de Belgische deelnemers 
en vertegenwoordigers van de Europese 
partners van het Progress-project (Grie-

goed te begrijpen. En wij als ‘experts’ krij-
gen de kans om de verschillende contexten 
te leren kennen en eens extra te toetsen of 
onze ideeën en ervaringen wel goed zijn 
doorgedrongen.”

In diverse workshops volgden de deelne-
mers geboeid het debat, wat bleek uit de 
vele vragen. Het gonsde ook van bruisen-
de ideeën die aanleiding gaven tot inspi-
rerende tips: “Iemand moet steeds de vlag 
dragen en de richting blijven aangeven. 
Zonder vlag, geen project”, klonk het. An-
deren verwoordden het al even poëtisch: 
“Laat die bakstenen van organisaties 
achter je, vergeet ze, alles draait om de 
patiënt.” 

Deelnemer Christine Vandamme van PZ 
Onze-Lieve-Vrouw Brugge vatte het kort en 
bondig samen: “Het was een bijzondere 
tweedaagse die ons vanuit het inspireren-
de voorbeeld van de verschillende inter-

Op 3 en 4 mei verzamelden 180 binnen- en buitenlandse deelnemers uit de gees-
telijke gezondheidszorg (GGZ) voor een internationaal seminarie. Daar stelden 
buitenlandse experts - die al een hervorming achter de rug hebben van een bed-
georiënteerde zorg naar zorg in de samenleving - hun functionele modellen voor. 
“Zorgverstrekkers staan voor enorme uitdagingen door de nieuwe werkvormen in 
de GGZ. Als koepel willen wij onze leden hier zo veel mogelijk in bijstaan“, vertelt 
Jef Van Holsbeke, GGZ-sectorcoördinator van Zorgnet Vlaanderen.

kenland, Malta, Noorwegen, Roemenië en 
Slovenië) in gesprek traden met experts 
uit Frankrijk (Lille), Ierland (Monaghan), 
Nederland (Leiden en Maastricht), de UK 
(Birmingham) en Zwitserland (Lausanne). 

Elke workshop focuste op een andere 
functie, zoals beschreven in de Gids naar 
een betere GGZ door de realisatie van zorg-
circuits en zorgnetwerken. Samen met de 
deelnemers gingen de experts per func-
tie dieper in op de doelstellingen, de op-
drachten, de dagelijkse werkwijze, het 
beoogde doelpubliek van patiënten, de 
samenstelling van het team, de gehan-
teerde instrumenten en de relaties met 
andere teams. Dat alles gebracht in een 
formule van ‘het leven zoals het is in een 
ambulant team in land X’. Veel aandacht 
ging ook naar de moeilijkheden en de val-
kuilen die gepaard gaan met de opzet van 
deze nieuwe teams.

Zowel de deelnemers als de experts kon-
den de formule erg smaken. Zo vertelt  
Mervyn Morris uit Birmingham: “Voor mij 
was dit een uiterst geschikte vorm voor de 
discussie die de organisatoren op gang 
wilden brengen. We hoopten op een prak-
tische manier de werking van verschillen-
de organisatievormen en diensten uit de 
doeken te doen. Dankzij het interactieve 
karakter van de workshops krijgen men-
sen de kans om vragen te stellen en alles 

Het tweedaagse seminarie lokte heel 
wat mensen en kende veel bijval. 
De interessante voorbeelden uit het 
buitenland brachten dan ook veel 
inspiratie voor de op til staande 
veranderingen in eigen land.

nationale modellen deed nadenken over 
de vertaalslag naar onze eigen Belgische 
context, ondanks de fundamentele ver-
schillen. De verduidelijking van hoe het 
in andere landen vorm krijgt, is absoluut 
prikkelend en inspirerend.”

 CZ

GGZ
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Bouwen

onlangs stelde Peter Swinnen, de nieuwe Vlaams bouwmeester, 
zijn ambitienota voor. in de tekst ‘zeven memo’s voor een verlichte 

bouwcultuur’ zet hij de lijnen uit voor zijn mandaat dat loopt tot 
2015. en heel opvallend: de zorgsector is een prioriteit.  

reden te over voor een uitgebreid gesprek.

VlaamS bouwmeeSter Peter Swinnen maakt Van zorgSector een Prioriteit

“We moeten durven nadenken 

over nieuwe concepten”

Wat verstaat u onder een ‘verlichte 
bouwcultuur’?
Peter	 Swinnen:	 Vlaanderen heeft een 
zekere bouwcultuur. De eerste Vlaams 
Bouwmeester, Bob Van Reeth, heeft op 
dat gebied grensverleggend werk ver-
richt. Hij effende het pad, zodat wij van-
daag meer kunnen doen dan louter het 
lenigen van noden. Wij kunnen bouwen 
aan een cultuur. Gebouwen en open 
ruimte zijn getuigen van een cultuur. Ze 
zijn de afspiegeling van het beleid en de 
keuzes van een bepaald tijdsgewricht. 
Een ‘verlichte’ bouwcultuur is scherp 
en beredeneerd, er is over nagedacht.

De Vlaams Bouwmeester heeft een 
rol als adviseur en kwaliteitsbewaker. 
Hoe wilt u die rol invullen?
De Vlaams Bouwmeester wordt aan-
gesteld door de Vlaamse regering om 
mee  een kwaliteitswaarborg te ontwik-
kelen. Ik kan adviezen geven, maar die 
zijn niet bindend. In het verleden zijn 
instrumenten ingevoerd die een zekere 
kwaliteitswaarborg betekenden: de 
Open Oproep, de Prijs Bouwmeester 
en de Meesterproef voor jonge ontwer-
pers. Maar de tijden veranderen. Meer 
en meer initiatieven worden met private 
inbreng of in publiek-private samen-
werking (PPS) ontwikkeld. Alleen ont-
breken binnen het Team Vlaams Bouw-
meester vandaag nog de tools om hier 
op een verstandige manier mee om te 
gaan. De verschillende partners in een 
PPS hebben andere en soms tegenstrij-

dige belangen. De Vlaams Bouwmeester 
kan hier een rol opnemen, bijvoorbeeld 
bij de begeleiding van het opstellen van 
het ‘programma van eisen’. In de zorg-
sector en de sociale huisvesting zijn 
de noden vandaag heel hoog. Tegelijk 
moeten we naar meer levenskwaliteit 
streven. Dat kan, als we de zaken ver-
standig aanpakken.

U stelt in uw ambitienota dat we moe-
ten ‘durven kiezen’. Hebben we de 
voorbije jaren dan te weinig keuzes 
gemaakt?
Voor mij ligt de nadruk op het durven. 
Met durf kiezen betekent dat je een rich-
ting uitstippelt. We hebben niks aan een 
flou gebied of een grijze entiteit. Durven 
kiezen is een attitude. Let wel, als Vlaams 
Bouwmeester maken we bij het ontwer-
pen van een gebouw in principe zelf geen 
keuzes. We begeleiden wel het keuzepro-
ces en we reiken mogelijkheden aan. Op 
beleidsgebied maken wij natuurlijk wel 
keuzes. Mijn prioriteiten zijn de zorgsec-
tor en de sociale huisvesting. Ik had ook 
voor cultuur kunnen gaan, dat was een-
voudiger geweest. Maar zorg en sociale 
huisvesting zijn vandaag prioritair. We 
moeten er met zijn allen onze schouders 
onder zetten. Ik wil in beide sectoren een 
aantal voorbeeldprojecten realiseren. Ik 
wil ook nadenken over de regelgeving: tot 
waar kunnen we de huidige reglemente-
ring ‘oprekken’ en waar is aanscherping 
nodig? Regelgeving wordt vaak kwanti-
tatief gestuurd. We moeten dat op een 

slimme manier overstijgen. Ik wil in elk 
geval inzetten op levenskwaliteit, wat 
nauw samenhangt met mijn keuze voor 
een bouwcultuur. De noden in de zorg 
zijn groot, maar ze vormen tegelijk een 
maatschappelijke opportuniteit.

U pleit voor het werken met master-
plannen?
Een masterplan is erg belangrijk. Het gaat 
over het ruimere plaatje. Een bouwcultuur 
is meer dan architectuur alleen. Het gaat 
over de context. Een woonzorgcentrum 
moet uiteraard op zichzelf kunnen func-
tioneren als woonzorgcentrum. Maar een 
woonzorgcentrum heeft tegelijk een grote 
impact op de buurt. En omgekeerd heeft 
de buurt zelf een impact op het woonzorg-
centrum. Een gebouw staat nooit los van 
zijn context. Elk gebouw vormt een stukje 
van een grotere puzzel. Mij interesseert 
dat grotere geheel. We moeten durven na-
denken over nieuwe concepten. Hoe kun-
nen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat de 
zorg volwaardig verankerd wordt in het 
stedelijk weefsel? Het stedelijk weefsel 
garandeert nabijheid en gaat versnippe-
ring tegen. Dat is een maatschappelijke 
keuze. Op dit ogenblik lopen twee studies 
over nieuwe concepten van zorg in com-
binatie met andere functies, alsook een 
studie over collectief wonen.

Denkt u dan aan een concept zoals de 
‘brede scholen’ in het onderwijs?
De brede school wil het schoolgebouw 
toegankelijker maken, met nieuwe func-
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Peter Swinnen: “Ik pleit voor generositeit. Ik ben een voorstander van overmaat. 
Hebben we ergens strikt genomen 100m² oppervlakte voor nodig, dan wil ik daar 
graag 10% bijdoen . Dat geeft zuurstof en ruimte voor creativiteit. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit niet duurder hoeft uit te vallen. Je kunt compenseren met andere 
beslissingen.”

ties, zodat het ook na de schooluren op-
timaal gebruikt wordt. In de zorgsector is 
dat minder voor de hand liggend. Maar ik 
zie wel mogelijkheden in het schakelen, 
in zogenaamde verzamelgebouwen. 

Je kunt bijvoorbeeld een stedelijk blok 
ontwerpen waar verschillende functies 
geïntegreerd zijn: wonen, werken, ont-
spanning en ook zorg als een vanzelf-
sprekende stedelijke functie. Zo wordt 
het verlenen van zorg een wezenlijk on-
derdeel van de maatschappij. Je plaatst 
zorg in een groter geheel. Intelligente 
gebouwen kunnen ervoor zorgen dat zorg 
‘minder uitzonderlijk’ wordt. Dat is geen 
banalisering van de zorg. Integendeel. Ik 
pleit voor generositeit. Ik ben een voor-
stander van overmaat. Hebben we ergens 
strikt genomen 100m² oppervlakte voor 
nodig, dan wil ik daar graag 10% bijdoen. 
Dat geeft zuurstof en ruimte voor creati-
viteit. Die extra ruimte kan zowel voor  
binnen- als voor buitenruimte aange-
wend worden. Ik ben ervan overtuigd dat 

dit niet duurder hoeft uit te vallen. Je kunt 
compenseren met andere beslissingen. 
Sommige ruimtes hebben nood aan een 
hoogstaande behandeling en afwerking, 
terwijl andere ruimtes meer basic aange-
pakt kunnen worden. Ook hier moeten 
we keuzes durven maken.

U ziet een evolutie naar nieuwe typo-
logieën?
Als we de zorg op een meer inclusieve 
manier benaderen, dan kunnen we evo-
lueren naar nieuwe vormen en typologie-
en. Ik heb hier zelf niet alle antwoorden 
in petto. Ik wil samen met de sector op 
ontdekkingstocht gaan. Er zijn zowel op 
stedelijk niveau als op kamerniveau nieu-
we concepten mogelijk. Ook binnen de  
strenge regels die vandaag gelden. We 
moeten creatief omspringen met de 
marge die er is. In een woonzorgcentrum 
brengen bewoners veel tijd op hun kamer 
door. Hoe kunnen we die omgeving aan-
genamer maken? Is het nodig dat elke ka-
mer een simpele rechthoek als grondplan 

heeft, of kunnen we creatiever omsprin-
gen met de beschikbare oppervlakte? 
Misschien kunnen we ook de gang een 
nieuwe functie geven als we die een me-
ter breder maken?

Laat u zich inspireren door voorbeel-
den uit het buitenland?
Ik heb geen concrete voorbeelden voor 
ogen, maar we kunnen zowel van het 
noorden als van het zuiden leren. De zui-
derse landen hechten over het algemeen 
meer belang aan familiebanden. Dat ver-
taalt zich ook in de huistypologie. Veel 
meer dan bij ons bouwen ze huizen die 
generatielang meegaan. In het noorden 
is men dan weer meer ontvoogd. Daar 
springen ze iets genereuzer om met de 
omgeving. Daar wordt minder tegen de 
minimumgrenzen gebouwd.

Hoe willen we onze laatste levensjaren 
doorbrengen? In een soort van kippen-
hok om toch maar iedereen te kunnen 
helpen? Of gaan we alsnog proberen een 
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huiselijk gevoel te creëren? Iemand die op 
latere leeftijd uit zijn vertrouwde omge-
ving moet verhuizen, ervaart dat sowieso 
als een schok. Dikwijls gaan mensen 
dan zienderogen achteruit. We moeten 
mensen zo lang mogelijk in hun eigen  
omgeving laten wonen en als dat niet 
meer kan, dan moeten we de overgang 
zo soepel mogelijk laten verlopen. Dat 
betekent een omgeving creëren die nauw 
aansluit bij de vertrouwde huiselijke  
omgeving. Niets is zo erg als op oudere 
leeftijd verplicht worden om te verhuizen 

en maar één kast te mogen meenemen.
Ik besef dat het niet altijd eenvoudig is. 
In psychiatrische en forensische centra 
spelen ook veiligheidscriteria. Dat maakt 
de uitdaging nog groter. Toch moeten 
we ook hier streven naar een warme en 
beschermende omgeving, geen koele 
machine. Met het Team Vlaams Bouw-
meester begeleiden we op dit ogenblik 
een aantal projecten. We blijven binnen 
de vooropgestelde timing en binnen de 
financiële normen, maar we proberen 
toch het verschil te maken. We vertrekken 

van de mens in zijn omgeving. In een fo-
rensisch centrum maken de mensen een  
grote evolutie door. Stap voor stap werken 
ze aan een terugkeer naar de maatschap-
pij. Tijdens de laatste fase van hun opna-
me, vlak voor ze naar hun thuisomgeving 
terugkeren, moet de context dan ook 
nauw aansluiten bij die thuisomgeving, 
zodat de overstap zo soepel mogelijk kan 
verlopen. Het gebouw moet dus rekening 
houden met de evolutie van de mensen 
die er verblijven, en dat vertaalt zich in de 
architectuur.

Tal van directeurs en bestuurders van zorg-
voorzieningen koesteren bouwplannen of zijn er 
volop mee bezig. Voor hen vroegen we Vlaams 
Bouwmeester Peter Swinnen nog wat extra raad.

Peter Swinnen: “Elke context is zo specifiek dat ik 
mij liever niet aan algemeen geldende tips waag. Of  
misschien toch één tip: probeer het bouwproject te 
bekijken als een opportuniteit en niet als een pro-
bleem dat opgelost moet worden. Ik weet dat dit niet  

gemakkelijk is. Het is een andere manier van denken.  
Maar vaak leidt het tot boeiende en inspirerende 
inzichten. Reculer pour mieux sauter: probeer de no-
den te overstijgen door een masterplan op te stellen dat  
rekening houdt met de ruimere context. Het is altijd 
goed om er een externe ontwerper bij te halen. Vaak 
zorgt die als buitenstaander voor een frisse kijk op 
de zaak. Bouwen vergt expertise en ervaring. Laat je  
adviseren en inspireren. Hoe vroeger, hoe beter. Hiervoor 
kan men terecht bij het Team Vlaams Bouwmeester.”
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Wie kan een beroep doen op de Vlaams 
Bouwmeester? Ik neem aan dat u niet 
elk bouwproject in de zorgsector van 
nabij kunt volgen?
We moeten inderdaad keuzes maken, 
want onze ploeg is beperkt. Zowel de 
Vlaamse regering als lokale besturen, 
OCMW’s en gesubsidieerde projecten 
binnen het VIPA kunnen in principe een 
aanvraag indienen. Het belangrijkste 
criterium is de aanwezigheid van ‘extra 
marge’. Het gaat niet over extra centen, 
noch over extra oppervlakte, maar over 
creatieve marge. We moeten voelen dat de 
mensen er echt voor willen gaan. Wie een 
project indient bij de Vlaams Bouwmees-
ter, moet bereid zijn om er extra energie 
in te steken.

De middelen zijn schaars, de noden 
groot. Tegen 2020 is er sprake van 
14.000 extra woongelegenheden in de 
ouderenzorg alleen al. Zullen we niet 
gedwongen worden om voor kwanti-
teit te kiezen, veeleer dan voor kwali-
teit?
De noden en de uitdagingen zijn inder-
daad groot en we mogen niet naïef zijn. 
We hebben intelligente oplossingen 
nodig. De curve van de noden gaat nu 
heel sterk in stijgende lijn, maar op een 
bepaald moment zal die curve ook weer 
dalen en komen we in een andere situ-
atie terecht. Kunnen we de gebouwen 
niet meer flexibel maken? Let wel, ik ben 
nooit een voorstander van containerklas-
sen geweest en voor een woonzorgcen-
trum vind ik dat al helemaal geen goed 
idee. Maar er bestaan slimme mogelijk-
heden van systeembouw, die een deel 
van de oplossing kunnen vormen. Het 
wordt een én-én-verhaal. Die 14.000 bij-
komende woongelegenheden hoeven niet 
allemaal op dezelfde manier aangepakt te 
worden. Misschien volstaat een kritische 
massa van 7.000 woongelegenheden en 
kan voor de andere 7.000 plaatsen een tij-
delijke oplossing gevonden worden, bij-
voorbeeld met slimme systeembouw die 
20 jaar mee moet gaan. In Denemarken 
bestaan al mooie voorbeelden in de so-
ciale woningbouw als systeembouw. Met 
creativiteit komen we een heel eind ver.

We hebben het al even over publiek-
private samenwerking (PPS) gehad. 
Uw ambitienota klinkt erg kritisch: 
“Het laten bouwen van overheidsin-
frastructuur en gemeenschapsvoor-
zieningen door private instellingen is 
niet zomaar een onschuldige tendens. 

De commercieel interessantste private 
partner krijgt hier immers ruime in-
spraak in de toekomst van onze ste-
den, onze infrastructuur, onze scholen, 
onze woningen, onze gezondheids-
zorg… Dat hoeft niet tot een fiasco te 
leiden, op voorwaarde dat de private 
en de publieke actoren streven naar 
de realisatie van een gemeenschappe-
lijk project en daarbij dezelfde maat-
schappelijke waarden vooropstellen. 
In de realiteit is dat echter zelden of 
nooit het geval. Wat een prangende 
nood is voor de ene, is vaak een lou-
ter commerciële opportuniteit voor de 
andere.”
Het is vooral geformuleerd vanuit een be-
zorgdheid. PPS-structuren zijn een trend 
die niet valt te stoppen. Maar we moe-
ten dringend instrumenten creëren om 
hiermee om te gaan, om levenskwaliteit 
te kunnen garanderen. Ik sta niet graag 
met lege handen als ik een overeenkomst 
moet maken. Kwaliteitswaarborgen zijn 
al relatief moeilijk vast te leggen bij een 
gewone procedure, maar het wordt nog 
een stuk complexer met meerdere par-
tijen aan tafel, zeker als er tegenstrijdige 
doelstellingen zijn. Ik ben niet principieel 
gekant tegen privatisering, maar als pu-
blieke sector moeten we eisen kunnen en 
durven stellen. Ik wil graag een manier 
vinden om hiermee om te gaan, zodat we 
onze maatschappelijke ambities kunnen 
waarmaken. Elk project zou op technisch 
en financieel vlak, maar ook op kwali-
teitsgebied beoordeeld moeten worden.

DBFM-formules (Design, Build, Finance 
and Maintain) zijn juridisch erg complex. 
Zeker als daar ook nog het luik Operate 
aan wordt toegevoegd. Je moet van bij de 
aanvang alle nodige garanties kunnen 
inbouwen voor de komende 20 à 30 jaar. 
Dat is geen sinecure.

Zijn er al lessen te trekken uit de eerste 
ervaringen met PPS en DBFM?
Jazeker. Een van mijn grootste bekommer-
nissen is dat elke partij zich zo stevig wil 
indekken dat het tot verstarring leidt. 
Voor elke partij zijn er een aantal on-
bekende factoren. Het is logisch dat ieder-
een voor zichzelf de risico’s wil beperken. 
Maar dat is niet werkbaar. Daarom heb-
ben we een duidelijke procedure nodig, 
die enige soepelheid inbouwt. Ik heb 
hierover al een verkennend gesprek ge-
had met het PPS-Kenniscentrum. Een 
eenduidige oplossing is er niet. Maar we 
wensen wel tot een procedure te komen 

waar partijen op vrijwillige basis kun-
nen instappen, met kwaliteitsgaranties.  
Niets is zo kwetsbaar als een gesprek 
over kwaliteit. Kwaliteit is een complex 
geheel van factoren en is uiterst belang-
rijk. Het gaat uiteindelijk om onze levens-
kwaliteit.

Bij het Team Vlaams Bouwmeester 
hoort ook een kunstcel. Openbare 
voorzieningen zijn immers gebonden 
aan de procentregel: 1% van het bouw-
budget moet besteed worden aan een 
publiek kunstwerk. Een goede zaak?
Kunst kan een meerwaarde betekenen, 
op voorwaarde dat men erin gelooft. 
Kunst in opdracht kan tot schitterende 
resultaten leiden. In veel gevallen is het 
aangewezen om de kunstenaar zo vroeg 
mogelijk bij het bouwconcept te be-
trekken. Kunstenaars kijken met een ei-
gen blik naar de dingen en kunnen zelfs 
hun stempel drukken op het gebouw an 
sich. Kunst is meer dan louter opsmuk, 
als het maar goed wordt aangepakt. 
Het komt telkens neer op hetzelfde: wie  
ergens in gelooft en bereid is om er ener-
gie in te steken, kan mooie dingen realis-
eren. Het gaat om een cultuur, een manier 
van denken en handelen. 

Kunst is een opportuniteit, het mag geen 
verplichting zijn. Ook de kunstenaar 
speelt hier een belangrijke rol: hij moet 
zichzelf en zijn kunst relevant zien te 
maken in de context van de opdracht. 
De kunstenaar kan iets in vraag stellen, 
beklemtonen, ondersteunen… Er zijn tal 
van mogelijkheden. Maar als de kunst-
enaar er pas helemaal op het einde bij-
gehaald wordt omdat het nu eenmaal 
moet, tja, dan is dat meestal een gemiste 
kans natuurlijk.

Meer informatie vindt u op 
www.vlaamsbouwmeester.be.

“PPS-structuren zijn een trend 
die niet valt te stoppen. Maar we 
moeten dringend instrumenten 
creëren om hiermee om te gaan, 
om levenskwaliteit te kunnen  
garanderen. Ik sta niet graag met 
lege handen als ik een overeen-
komst moet maken.”
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“Een goed bouwteam

 maakt het verschil”
het ViPa hecht meer en meer 

belang aan duurzaam bouwen. 

met een nieuw ministerieel 

besluit begin vorig jaar zijn de 

regels hierover strenger gewor-

den. zorgwijzer ging praten met 

afdelingshoofd ivan de boom en 

bouwtechnisch adviseur  

ann beusen.

Bouwen

Ivan De Boom: Het VIPA is al jaren begaan 
met het thema duurzaam bouwen. Al in 
2003 was er een omzendbrief ‘ecologisch 
bouwen’. We waren veeleer trendsetters 
dan volgers. In januari 2010 zijn nieuwe 
criteria vastgelegd in een ministerieel be-
sluit. De eerste projecten onder die nieuwe 
regelgeving staan vandaag in de steigers.
Ann Beusen: Er is veel veranderd sinds 
2003. Toen was er bijvoorbeeld nog geen 
sprake van eisen voor energieprestatie en 
binnenklimaat (de zogeheten EPB-eisen). 
Toch wilden we met VIPA toen al houvast 

bieden aan bouwheren. Onze leidraad is 
altijd tweeledig geweest: een goed woon-
comfort en een gezond binnenklimaat 
voor de bewoners, op een ecologisch ver-
antwoorde manier.
Ivan De Boom: Mensen in een ziekenhuis 
of een woonzorgcentrum hebben meestal 
niet te kiezen. Dat geeft ons een extra ver-
antwoordelijkheid voor het realiseren van 
goede gebouwen. De criteria waaraan een 
goed gebouw moet voldoen, evolueren 
door de jaren heen. De wereld staat niet 
stil. Het ministerieel besluit van 2010 is 

Ann Beusen en Ivan De Boom van het 
VIPA: “Een Nederlandse studie toont 
aan dat de initiële bouwkost van een 

ziekenhuis maar 2% van de totale 
‘Life Cycle Cost’ uitmaakt. Dat toont 

de relativiteit van de initiële bouw-
kost. Maar met verstandige keuzes en 
een efficiënt organisatieconcept, kan 

je door de jaren heen toch heel wat 
geld uitsparen.”
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ViPa zet in oP duurzaam bouwen

duurzaamheid wordt nagedacht. Elke 
bouwheer moet vooraf goed zijn huis-
werk maken. Daar varen we allemaal wel 
bij, in de eerste plaats de bouwheer zelf. 
Natuurlijk begrijpen we de verzuchting 
van de sector voor meer financiële midde-
len om de nieuwe regels na te leven. Toch 
moeten we met zijn allen werk maken van 
duurzaam bouwen. Dat vergt een inspan-
ning, maar het is onze maatschappelijke 
plicht.
Ann Beusen: Er is ook een tegemoetko-
ming geweest met de verhoging van de 
algemene kosten van 7% naar 10%. Die 
verhoging is bedoeld om de bijkomende 
studiekosten te helpen betalen.

Wat zijn de te verwachten trends voor 
de komende jaren?
Ivan De Boom: Het begrip ‘Life Cycle Cost’ 
(LCC) wint aan belang. Het betekent dat 
we de kostprijs van een gebouw over zijn 
hele levensduur bekijken, rekening hou-
dend met alle aspecten. Recent heeft de 
K.U.Leuven voor het VIPA een instrument 
ontwikkeld dat toelaat om voor verschil-
lende typologieën van woonzorgcentra de 
invloed van bepaalde keuzes op de ‘Life 
Cycle Cost’ van een gebouw in te schat-
ten. Zo kan bijvoorbeeld de invloed van 
de gebouwkeuze op de loopafstanden 
nagegaan worden. Hoe groter de loopaf-
standen in een woonzorgcentrum, hoe 
groter de belasting op het personeel – en 
ook die factor kan in rekening gebracht 
worden. Want in een voorziening vormt 
niet het gebouw de hoogste kost, maar wel 
de exploitatie en het personeel. De inves-
tering in een bouwproject moet dus over 
de hele levensduur en met de impact op de 
totale exploitatie bekeken worden. We wil-
len een instrumentarium aanbieden dat 
bouwheren toelaat om gefundeerde keu-
zes te maken. In de toekomst kan het ‘LCC-
instrument’ daarom uitgebreid worden om 
andere parameters te toetsen.
Ann Beusen: Uit studies blijkt dat de ini-
tiële bouwkost van een zorgvoorziening 
maar een fractie is van de totale ‘Life Cycle 
Cost’. In de zorgvoorzieningen bedragen 
de kosten voor uitbating meer dan 90%. 
Een groot deel daarvan zijn personeels-
kosten.
Ivan De Boom: Voor woonzorgcentra be-
staan ook financiële studies die de hoogte 
van de initiële investering in het juiste per-
spectief plaatsen. De bouw op zich is niet 
dé grote focus, maar wel het concept dat er-
achter zit: de organisatie en de personeels-
inzet die ermee gepaard gaan. Vandaar ook 
het grote belang van een goed bouwteam. 
In zo’n team hoort niet alleen een archi-
tect en een technicus te zitten, maar ook 

een expert in onderhoud, iemand die de 
zorgorganisatie in kaart brengt enzovoort. 
VIPA krijgt vaak het verwijt dat bouwpro-
jecten een te hoge dossierlast met zich 
meebrengen. Ik begrijp die klacht. Maar 
ook wie zonder het VIPA bouwt moet voor-
af heel goed nadenken en een ‘programma 
van eisen’ opstellen. Bovendien, als de 
overheid een toelage toekent, dan mag ze 
de lat iets hoger leggen. De overheid heeft 
een voorbeeldfunctie te vervullen, ook met 
de gebouwen die ze subsidieert.

De Vlaams Bouwmeester wil graag nau-
wer samenwerken met het VIPA. Hoe 
ziet u een eventuele samenwerking?
Ivan De Boom: We hebben al een eerste 
gesprek met Peter Swinnen gehad. En wij 
zijn erg blij met zijn aandacht voor de zorg-
sector. We zijn beide Vlaamse overheids-
diensten en we kunnen elkaar zeker ver-
sterken. In de eerstkomende weken zullen 
we verder concreet invulling geven aan die 
samenwerking.
Ann Beusen: Vorig jaar hebben we samen 
met de vorige Vlaams Bouwmeester een 
studiedag georganiseerd over de relatie 
van een woonzorgcentrum met zijn om-
geving. Peter Swinnen was daar trouwens 
een van de gastsprekers. Hij trekt die lijn 
nu door in zijn ambitienota. Dat is een 
keuze die we toejuichen.

Hoe ziet u het VIPA de komende jaren 
evolueren?
Ivan De Boom: We willen ons meer toe-
leggen op een praktisch instrumentarium 
voor het maken van bewuste keuzes. Wij 
willen het bouwheerschap versterken. 
Veel bestuurders en directies van zorg-
voorzieningen bouwen maar één keer in 
hun carrière. Ze starten zonder ervaring 
en met heel veel vragen. Het is te gek dat 
iedereen het warm water moet uitvinden. 
Daarom willen we nu een staalkaart van 
goede praktijkvoorbeelden samenstellen. 
Zo kunnen bestuurders en directies leren 
van elkaars ervaringen, inspiratie opdoen, 
nieuwe technieken ontdekken en dies meer. 

Daarnaast is het VIPA niet doof voor 
kritiek vanuit de sector. We willen 
onze regelgeving laten screenen om 
de administratieve lasten te verlagen. 
En we graven ook dieper. Er is zopas een 
externe studie gestart die de effectiviteit 
van het VIPA doorlicht. De centrale vraag 
is: maakt het VIPA het verschil op het ter-
rein? Waar nodig zullen de doelstellin-
gen of de organisatie bijgesteld worden. 
Het volgende Vlaamse regeerakkoord 
wordt daarom ongetwijfeld een scharnier-
moment voor het VIPA.

dan ook een stap vooruit tegenover de om-
zendbrief van 2003.

Waar liggen de grootste verschillen?
Ann Beusen: De omzendbrief maakte nog 
geen onderscheid in sectoren. Het besluit 
geeft wel andere criteria voor rusthuizen 
dan voor ziekenhuizen of kinderdagver-
blijven. We houden meer dan vroeger re-
kening met specifieke situaties. De nieuwe 
criteria zijn ook strenger. Dat heeft met 
de toegenomen mogelijkheden te maken, 
maar ook met een maatschappelijke evo-
lutie. Wij streven nu naar een E80. De E 
staat voor energieprestatie, de 80 voor 
een bepaald peil dat we willen behalen. 
Dat peil is gebaseerd op een studie die het 
gemiddelde verbruik in zorgvoorzieningen 
in kaart bracht. Als dat gemiddelde 100 is, 
dan ligt ons streefdoel nu dus 20% lager, 
op 80. Dat is een haalbare kaart, want een 
nieuwe studie mikt al op een E60. Met het 
VIPA kiezen we echter altijd voor de weg 
van de geleidelijkheid, zodat zorgvoorzie-
ningen de tijd hebben om zich aan te pas-
sen. Maar de evolutie is onomkeerbaar: 
duurzaam bouwen wordt meer en meer 
de norm. Tegen 2014 wil de Vlaamse over-
heid bijvoorbeeld voor een groot aantal 
gebouwtypes een E60 invoeren.

Ivan De Boom: Een andere nieuwigheid is 
de weging van diverse aspecten. We con-
centreren ons niet op één factor, maar zoe-
ken een evenwicht tussen vijf criteria: de 
energiebeheersing, het gebruikscomfort, 
het gebruik van duurzame materialen en 
grondstoffen, een geïntegreerde benade-
ring en het duurzaam gebouwenbeheer. 
Vooral het belang van een geïntegreerde 
benadering mag niet worden onderschat. 
Bouwheren laten zich best van bij het pril-
le begin van hun project bijstaan door een 
sterk bouwteam. De tijd dat één persoon 
alle kennis in huis had om een degelijk 
‘programma van eisen’ op te stellen, ligt 
ver achter ons.
Ann Beusen: Onveranderd in de nieuwe 
regelgeving is onze doelstelling om bouw-
heren houvast te bieden bij bepaalde keu-
zes. Een aantal criteria is verplicht na te 
leven, maar er zijn ook vrije criteria. Zo is 
er een niet-verplicht item over akoestische 
kwaliteit; bouwheren die daarvan werk 
willen maken, krijgen handvatten aange-
reikt.

Hoe zijn de reacties uit de sector op het 
nieuwe ministerieel besluit?
Ivan De Boom: Wij hebben hierover 
vooral contact met studiebureaus. Hun 
reacties zijn over het algemeen posi-
tief. We merken dat meer en meer over 
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“Levenscyclus van gebouwen 
daalt zienderogen”

roger albertijn is technisch directeur 
bij de gasthuiszusters antwerpen 

(gza). in die functie was hij van heel 
nabij betrokken bij de realisatie van 

het demonstratieproject voor ‘boorgat 
energie opslag’ (beo) in het Sint- 
Vincentiusziekenhuis. bovendien 

is roger albertijn voorzitter van de 
Vereniging voor technische dienst-

hoofden in de Verzorgingsinstellingen. 
wij gingen met hem praten over zorg, 

bouwen en duurzaamheid.

interView met roger albertijn, Voorzitter Vereniging techniSche 
dienSthoofden VerzorgingSinStellingen

Roger Albertijn: “We zijn 
voortdurend op zoek naar 
budgettair haalbare  
oplossingen.”

“We moeten met meer en meer norme-
ring en wetgeving rekening houden”, 
opent Roger Albertijn. “Normen voor 
brandveiligheid, hygiëne, veiligheid en 
patiëntveiligheid… Die regelgeving zal in 
de toekomst alleen nog verstrengen. Dat 
is een realiteit waarmee we moeten leren 
leven. Daarom is het ook zo belangrijk om 
vooraf een goede inschatting te maken en 
heel veel overleg te plegen. Een goede 
voorbereiding is de sleutel tot succes in 
bouwprojecten.

In de zorgsector gaat het altijd om grote 
gebouwen, waarin er bovendien 24 uur 
op 24 activiteit is. Daardoor zijn we rela-
tief grote energieverbruikers. Ik begrijp 

Bouwen

dat de eisen en de normen hoog liggen, 
hoger dan bij doorsneebouwwerken. 
Maar het knelpunt is dat de financiering 
achterop blijft. Op termijn is investeren in 
rationeel energieverbruik een besparing. 
Ik geloof dat graag, maar initieel moet er 
toch meer geld op tafel gelegd worden. 
Een simpel voorbeeld: voor een goede 
verluchting in woonzorgcentra zette men 
vroeger op tijd en stond de ramen open. 
Vandaag moeten we hiervoor een duur 
ventilatiesysteem installeren, dat boven-
dien het nodige onderhoud vergt.
Om alles nog betaalbaar te houden, moe-
ten we creatieve oplossingen vinden. Al-
ternatieve energie, passief bouwen, de 
inertie van het gebouw verhogen… Veel 
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Boorgat 
energie opslag

Boorgat energie opslag (BEO) is een 
efficiënte en duurzame manier om 
een zorgvoorziening in de winter te 
verwarmen en koel te houden in de 
zomer. Een BEO-veld in combinatie 
met een warmtepomp kan een aan-
zienlijke besparing betekenen op de 
energiefactuur. Ook de CO

2
-uitstoot 

vermindert aanzienlijk.
Het Sint-Vincentiusziekenhuis van de 
GasthuisZusters Antwerpen zal vanaf 
het najaar 2011 warmte/koude uit de 
grond halen. Het principe is eenvou-
dig. Op een diepte van 10 tot 100 meter 
onder de grond bedraagt de tempera-
tuur constant 12°C. Die temperatuur 
stijgt met 2 tot 3°C per 100m diepte. 
Zo kan je winterkoude opslaan onder 
de grond om te koelen in de zomer en 
warmte bewaren om in de winter te 
verwarmen.
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architecten hebben al de klik gemaakt en 
integreren nieuwe technieken. Een mooi 
voorbeeld is de ‘boorgat energie opslag’ 
(BEO, zie kaderstuk). We zijn voortdurend 
op zoek naar budgettair haalbare oplos-
singen. In plaats van water kan je bijvoor-
beeld ook lucht onderaards laten circule-
ren, waarmee je in de zomer het gebouw 
afkoelt en in de winter opwarmt. Maar 
telkens weer moet een haalbaarheidsstu-
die gemaakt worden. Elke context, elke 
situatie is anders. Er bestaat geen mirakel-
oplossing die altijd en overal ingezet kan 
worden.

In de toekomst moeten we nog meer de 
kaart trekken van passieve systemen. 
In kantoorgebouwen heb je nu soms al 
nachtventilatie om de ruimtes in de zomer 
’s nachts grondig af te koelen, zodat het 
’s morgens weer heerlijk fris is. Dat kan je 
niet realiseren in ruimtes waar patiënten 
of bewoners liggen te slapen, maar wel in 
administratieve of technische gebouwen. 
Meer en meer zien we dan ook een afsplit-
sing van die diensten: terwijl alles vroeger 
in één groot gebouw was ondergebracht, 
evolueren we naar gedifferentieerde op-
lossingen.”

Elke context anders

“Windmolens en zonnepanelen zijn niet 
evident voor zorgvoorzieningen”, meent 
Roger Albertijn. “Voor zonnepanelen heb 
je bijvoorbeeld voldoende netto dakopper-
vlakte nodig, terwijl het dak op ziekenhui-
zen vaak al ingenomen wordt voor techni-
sche installaties en liftkokers. Ik ben dan 

ook geen voorstander van de subsidies 
voor zonnepanelen zoals die vandaag 
bestaan. Het zou veel eerlijker zijn als de 
overheid CO

2
-certificaten toekende op ba-

sis van resultaten. Hoe die resultaten be-
haald worden, dat moet elke voorziening 
zelf kunnen beslissen, afhankelijk van de 
eigen context en mogelijkheden. Waarom 
worden vandaag zonnepanelen wel ge-
subsidieerd en boorgat energie opslag 
niet? Dat is niet correct.

Een belangrijke evolutie is het dalen van 
de ‘levenscyclus’ van een gebouw. Dat kan 
eventueel meer mogelijkheden bieden. 
Een zorgvoorziening moet zijn gebouw 
afschrijven over 33 jaar. Het VIPA gaat uit 
van een levensduur van 20 jaar voor er 
opnieuw geïnvesteerd kan worden. Maar 
in de praktijk zien we dat de levenscyclus 
vandaag tussen de 13 en de 17 jaar schom-
melt, afhankelijk van de functie van het 
gebouw. Gebouwen met een sterke hotel-
functie, zoals een kraamafdeling, zijn na 
13 jaar al sterk verouderd en aan renovatie 
toe. 

Hoogtechnologische ruimtes zoals een 
operatiekwartier gaan doorgaans wat lan-
ger mee, maar ook hier zien we de levens-
cyclus verminderen. Als er nieuwe techno-
logieën zijn, moet vaak een groot deel van 
de infrastructuur worden aangepast. Denk 
aan LED-technologie en PACS-digitalisa-
tie (Picture Archiving and Communication 
System), die voor een ingrijpende bijstu-
ring van de operatiekwartieren hebben 
gezorgd. Hoe korter de levenscyclus, hoe 
goedkoper je in principe kunt bouwen en 
hoe meer je up-to-date kunt blijven.

Het probleem is dat de overheid te weinig 
middelen heeft. Binnenkort zit ze op droog 
zaad en zijn tot 2014 alle middelen op. Er 
wordt veel verwacht van het PPS-model, 
maar daar zijn nog heel wat onduidelijk-
heden. Als er derde partijen bijkomen 
zoals banken en investeerders, dan zul-
len die dat niet gratis doen. Allicht zullen 
ze de onderhoudscontracten claimen en 
meer commerciële activiteiten willen ont-
plooien.

Een verregaand voorbeeld is sinds enkele 
maanden in Japan gestart. In Tokyo is een 
kinderziekenhuis (Tokyo Metropolitan 
Children’s Medical Center) met 609 bed-
den gebouwd door drie ziekenhuizen sa-
men. De medische zorg is van hoog niveau, 
maar van de rest trekken ze zich niets aan. 
Het gebouw, het onderhoud, de facilitaire 
diensten, de aankoopdienst, de bewa-
king… alles is uitbesteed. Alleen de zorg 
doen ze zelf. Het ziekenhuis is gebouwd 
voor een levensduur van 15 jaar. Na die 15 
jaar mag het gebouw dus rijp voor de sloop 
zijn. Hiermee is rekening gehouden bij de 
keuze van het materiaal. Je kunt je dus wel 
afvragen hoe het gebouw er na 8 of 10 jaar 
zal uitzien. Het ziekenhuis is gebouwd in 
27 maanden met een totale projectdoor-
looptijd van 49 maanden, van concept tot 
ingebruikname.
Zo zie je meteen ook dat overheden en 
zorgvoorzieningen zowat overal met de-
zelfde uitdagingen kampen. We moeten 
keuzes maken, want we staan voor grote 
uitdagingen, zowel op financieel als op 
ecologisch gebied en op vlak van duur-
zaamheid. Als VTDV willen we graag 
onze stem laten horen in dat debat.”

De Vereniging voor Technische Dienst-
hoofden in de Verzorgingsinstellingen 
is een pluralistische vzw van leiding-
gevenden uit alle zorgsectoren: gees-
telijke gezondheidszorg, algemene en  
universitaire ziekenhuizen, woonzorg-
centra, Kind & Gezin… Vandaag telt de 
VTDV 243 leden.

Vooral uit de woonzorgcentra is er de 
jongste jaren een sterke aangroei van 
leden. Meer en meer rusthuizen bouwen 
een eigen technische dienst uit.

De VTDV organiseert een aantal activitei-
ten. Het belangrijkst is de kringwerking, 
die de contacten tussen de leden op lo-

Verder organiseert de VTDV de Bouw 
Award, die projecten bekroont van 
‘integraal bouwen in de zorgsector’. 
De volgende uitreiking van de Bouw 
Award vindt plaats in 2012.

Technische diensten hebben uiteraard 
meer omhanden dan bouwdossiers. Ze 
staan in voor alle technische elemen-
ten in zorgvoorzieningen: verwarming, 
elektriciteit, elektronica, veiligheid, 
patiëntveiligheid en dies meer. 

“Dat maakt onze job complex en boei-
end tegelijk”, zegt Roger Albertijn. 
“Wij zijn 7 dagen op 7 in de weer, staan 
24 uur op 24 paraat.”

kaal gebied verstevigt. Er is een kring-
werking in Antwerpen, Limburg, Vlaams-
Brabant en in Oost- en West-Vlaanderen.

Elk jaar zijn er drie tot vier studiedagen, 
waaronder één themadag. Jaarlijks is er 
ook een congres. Dat vindt dit jaar plaats 
op 27 mei in Flanders Expo in Gent. Aan 
het congres is een vakbeurs gekoppeld, 
waar dit jaar 143 firma’s aanwezig zijn. 
Het congres kent veel succes. 

Ongeveer 80% van de leden komt erop 
af, net als veel collega’s van de aankoop-
dienst, de facilitaire diensten, overheids-
diensten enzovoort. In totaal worden op 
27 mei zowat 700 deelnemers verwacht.

Wat doet de VTDV?
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Directeur Joachim De Vos van het Huis van de  
Toekomst: “Dankzij technologie kan de patiënt een 
deel van de handelingen op zich nemen die anders 
in het ziekenhuis plaatsvinden. We beleven een  
revolutie zoals IKEA die destijds heeft ontketend 
door mensen zelf hun meubels in elkaar te laten 
steken.”

De gedachte die Bill Gates uitte bij de 
opening van de eerste editie van Living 
Tomorrow hangt nog altijd in de inkom-
hal en blijft een stokpaardje van direc-
teur De Vos: “Gates vond dat, aangezien 
onze samenleving de komende decennia 
het hoofd moet bieden aan zoveel uitda-
gingen, het verstandig is mensen naar 

zorg in het huiS Van de toekomSt

een tastbare verwezenlijking van hun 
toekomst te brengen. Zo maken ze zelf 
kennis met producten en diensten die de 
kwaliteit van wonen, leven en werken in 
de nabije toekomst kunnen verbeteren. 
Ze worden uitgenodigd hun feedback te 
geven en eigen suggesties te doen. Living 
Tomorrow ondersteunt die gedachte-

gang volledig en wil een dergelijke dis-
cussie ook op gang brengen in de zorg-
sector, zodat verdere professionalisering 
mogelijk is.” 

Living Tomorrow zag al snel het belang 
van technologie in de zorg. Niet alleen 
omdat bezoekers steeds meer vroegen 

living tomorrow, in de volksmond het ‘huis van de toekomst’, opende in 1995 voor het eerst zijn deu-
ren. aangezien de toekomst wel erg snel heden wordt, verandert het huis om de vijf jaar van gedaante. 
het vorige project wordt dan afgesloten. “iets oneindigs bouwen is gewoon onmogelijk en kan niet de 
bedoeling zijn van ons project”, meent directeur joachim de Vos. omdat het huis ook een blik werpt op 
de zorg van de toekomst, gingen we even een kijkje nemen naar wat ons te wachten staat.

Bouwen

Een IKEA-revolutie in de zorg?



1�   |   mei 2011

naar hoe ze levensbestendig konden 
bouwen, maar ook omdat een aantal ge-
kende problemen zich scherp stelden. 
De Vos: “Denk aan de verzilvering van 
de maatschappij of de toename van ou-
derdomsziekten. Of aan de cardiovascu-
laire aandoeningen die aan belang win-
nen, onder meer door onze gebrekkige 
aandacht voor welzijn en gezondheid, 
de zogenaamde zelfzorg.” Daarom werd 
beslist om in de derde editie van Living 
Tomorrow, die liep van 2003 tot 2008 in 
Amsterdam, al een deeltje over zorg te 
integreren aan de hand van een aantal 
technologieën, concepten en diensten 
die de levenskwaliteit ten goede moeten 
komen. In het vierde project in Vilvoor-
de, dat nog loopt tot 2012, staat nu ook 
een flat die focust op levensbestendig 
wonen.

Participatie 
De vergrijzing is enorm. Zorgnet Vlaan-
deren berekende vorig jaar dat er tegen 
2020 minstens  14.000 extra plaatsen in 
woonzorgcentra moeten komen, en dat 
tegelijkertijd ook de capaciteit van de 
thuiszorg drastisch moet worden ver-
hoogd. “Hoe kunnen we de kosten be-
heersen? Mensen thuis verzorgen kost 
beduidend minder geld dan een opname 
in een ziekenhuis, tenminste zolang de 
zorgbehoefte dat toelaat. Daarom heb-
ben we een traject ontwikkeld, dat start 
bij het Hospital Out Of the Box, waarbij 
het ziekenhuis als het ware aan huis 
komt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
nierdialyse, die mensen meer en meer 
zelf thuis kunnen uitvoeren. Natuurlijk, 
als het zelfs met de extra diensten thuis 
niet meer lukt en de zorgverstrekker te 
vaak moet langskomen, worden alter-
natieven als de serviceflats, woonzorg-
centra, sociale verpleging, het zorghotel 
of het ziekenhuis goedkoper voor de sa-
menleving”, duidt Joachim De Vos.

Om mensen langer thuis te laten wonen, 
is het belangrijk om er al  bij de bouw van 
de woning voor te zorgen dat de verschil-
lende vertrekken rolstoeltoegankelijk 
zijn. Boosdoeners zijn bijvoorbeeld trap-
pen, te smalle deuren of te enge ruimtes. 
“Maar ook subtielere elementen verdie-
nen aandacht: de kookplaten zoals we 
ze nu kennen zijn bijvoorbeeld best ge-
vaarlijk. Om aan de achterste rij platen 
te kunnen, moeten rolstoelgebruikers 
zich over de eerste rij heen buigen en dat 
is natuurlijk gevaarlijk voor brandwon-
den. Daarom kozen we ervoor de kook-
platen allemaal naast elkaar te plaatsen. 

Om brand te vermijden hebben we een 
dampkamp ontwikkeld die een signaal 
geeft wanneer iets aan het verbranden is 
en automatisch het vuur uitzet.”

Revolutie in IKEA-stijl
De directeur van Living Tomorrow hecht 
in de hele werking sterk aan het systeem 
van de vier P’s: predictief, preventief, 
participatief en gepersonaliseerd wer-
ken. Predictieve geneeskunde laat toe 
bepaalde aandoeningen te voorspellen 
via DNA, wat uiteraard een enorme evo-
lutie is. Ook meer zelfzorg werkt een lan-
ger gezond leven in de hand. Daarnaast 
gelooft De Vos sterk in participatie van 
de patiënt: “Dankzij technologie kan de 
patiënt een deel van de handelingen op 
zich nemen die anders in het ziekenhuis 
plaatsvinden. We beleven een revolutie 
zoals IKEA die destijds heeft ontketend 
door mensen zelf hun meubels in elkaar 
te laten steken. In de geneeskunde start-
te een dergelijk proces met de zwanger-
schapspredictor. Als je bedenkt hoe lang 
het vroeger duurde om te weten of er een 
kindje op komst was, dan zie je toch wel 
het grote verschil dat dergelijke metho-
den maken.” Soortgelijke gebruiksvrien-
delijke apparaten zullen meer en meer 
hun intrede doen. In de seniorenflat 
vind je bijvoorbeeld een tandenborstel 
die tegelijk de lichaamstemperatuur, 
bloeddruk en hartslag van de mensen 
meet. De resultaten worden op de spie-
gel geafficheerd. “Dat zal de rol van de 
zorgverstrekker helemaal omgooien. 
Vroeger moest de arts op tien minuutjes 
tijd zoveel metingen uitvoeren dat het 
gesprek er soms bij inschoot. Door de pa-
tiënt permanent op te volgen via de mo-
derne technologie, kan de arts zijn tijd 
nuttiger invullen.” Een ander voordeel 
van deze veelvuldige metingen is dat 
medicatie beter kan worden afgestemd 
op de patiënt, gepersonaliseerd als het 
ware. “Bovendien is het vandaag al mo-
gelijk het geneesmiddel via een biochip 
te volgen tot wanneer het aankomt op de 
juiste plaats in het lichaam.”

Tafelgenoot in 3D
Technologie zal volgens Joachim De Vos 
niet leiden tot minder sociale contacten, 
maar wel tot een andere invulling van 
die contacten. “Of al die technologie 
verantwoordelijk zal zijn voor meer een-
zaamheid? Ik hoop van niet. Eigenlijk 
geloof ik niet dat de patiënt of oudere 
medemens veel heeft aan de zogenaam-
de sociale contacten in het ziekenhuis 

of de supermarkt. Door patiënten meer 
zelf te laten doen thuis of door de bood-
schappen aan huis te brengen, komt 
tijd vrij die kwaliteitsvoller kan worden 
ingevuld. Het verenigingsleven zal zijn 
aanbod hierop nog beter moeten afstem-
men. Ook is het belangrijk momenten te 
creëren waarop ouderen samen kunnen 
eten, bijvoorbeeld in het dagcentrum. 
Daarmee kunnen we het probleem van 
de ondervoeding al voor een groot deel 
opvangen. Wanneer het echt niet moge-
lijk is de oudere te verplaatsen, liggen 
er ook mogelijkheden bij het opzetten 
van een virtual presence, een persoon 
in 3D als het ware, waarmee de oudere 
samen eet. Dat voorstel wordt soms wel 
op hoongelach onthaald, maar net zoals 
videoconferencing bij de consumenten 
ingeburgerd raakt, zal dat ook zo in de 
zorg zijn. Daarvan ben ik overtuigd.” 

Technologie krijgt niet alleen het verwijt 
de eenzaamheid in de hand te werken, 
ze zou ook de privacy in het gedrang 
brengen. Ook daar is De Vos het niet he-
lemaal mee eens: “Enerzijds geven we 
enorm veel informatie prijs via sociale 
netwerken, anderzijds vinden we dat het 
delen van informatie te ver gaat. Dankzij 
technologie kunnen we vermijden dat 
iemand maanden na zijn dood terug-
gevonden wordt in zijn appartement. Ik 
ben het ermee eens dat we onze privacy 
moeten beschermen, maar ik pleit vooral 
voor een betere reglementering. Hoeveel 
werknemers weten vandaag dat ze met 
hun smartphone perfect getraceerd kun-
nen worden door hun werkgever?”

Voor directeur De Vos komt het er uitein-
delijk op neer zo goed mogelijk gebruik 
te maken van mensgerichte technologie, 
die aanvullend werkt en veel tijdswinst 
inhoudt. “Wat ik wil, is dat technologie 
basisactiviteiten overneemt die je niet 
graag doet en tijd laat voor dingen die 
je wél graag doet. Als je kan kiezen tus-
sen sociale contacten in het ziekenhuis 
of sociale contacten bij een stukje taart 
in het dagcentrum, dan is de keuze toch 
snel gemaakt?”

CZ

Living Tomorrow biedt diverse rond-
leidingen aan over de toekomst van de 
gezondheidszorg. Voor professionelen in 
de gezondheidszorg worden innovatie-
workshops-op-maat georganiseerd.  Meer  
informatie op www.livingtomorrow.com
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rudiger de belie, directeur Van wzc de wingerd en extern lid Van de ViPa-commiSSie

“Bouw voor jezelf 

niet voor een ander”

in 2009 werd de wingerd in leuven bekroond met de bouw award. 
de wingerd biedt zorg aan dementerende ouderen in een context van 
‘kleinschalig genormaliseerd wonen’. Voor directeur rudiger de belie 
is collectieve zorg totaal voorbijgestreefd. “aandacht voor de autono-

mie van de bewoner en zorg op maat beginnen bij een aangepaste 
infrastructuur”, zegt hij.

Bouwen

Rudiger De Belie: “Zorginnovatie 
begint bij een goed bouwconcept.”

“De Wingerd werd door de jury gewaar-
deerd omdat het zorginnovatie realiseert 
binnen een ‘haalbaar budget’ en maxi-
maal de mogelijkheden heeft benut”, licht 
directeur De Belie toe. “We hebben ook 
een aantal ecologische elementen geïnte-
greerd, zoals zonnepanelen en de recupe-
ratie van regenwater voor het sanitair.

Na 25 jaar in een kloosterpand met leef-
groepen van vijftien dementerende be-
jaarden, zijn we ons bouwproject begon-

nen met de vraag: wat willen we anders? 
Hoe kunnen we de levenskwaliteit van de 
bewoners verhogen?

Heel snel zijn we dan tot een aantal ba-
sisprincipes gekomen. Zo vonden we de 
leefgroepen van vijftien mensen te groot. 
Dementerende bejaarden lijden onder een 
teveel aan prikkels. Het bezorgt hen een 
gevoel van onveiligheid. Kleinere leefgroe-
pen van acht mensen bieden meer gebor-
genheid en dus meer welzijn.

Zorgstrategisch plan 
van groot belang
Rudiger De Belie is ook extern lid van de 
VIPA-commissie die de zorgstrategische 
plannen mee beoordeelt. “Het VIPA, de 
jury van de zorgstrategische plannen en 
de bouwheren dragen een verpletterende 
verantwoordelijkheid”, vindt De Belie. 
“We mogen echt niet werken met een vi-
sie op vier tot vijf jaar: onze focus moet 
gericht zijn op twintig tot dertig jaar. Dat 
maakt een hemelsbreed verschil.

Ik merk dat de zorginnovatie volop op 
gang komt. Al is er bij veel bouwheren 
nog koudwatervrees om nieuwe wegen 
in te slaan. Ik pleit ervoor dat de jury die 
de zorgstrategische plannen beoordeelt, 
zich nog meer op het inhoudelijke con-
centreert. Aandacht voor de autonomie 
van de bewoners en de organisatie van de 
zorg moeten voorop staan. Natuurlijk zijn 
normen belangrijk, maar de visie op zorg 
is minstens even belangrijk. Elke initiatief-
nemer moet goed nadenken over de zorg-
strategie. Het is een goede oefening om dat 
allemaal eens op papier te zetten. Dat stelt 
de dingen scherp.”
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Een tweede aandachtspunt was de her-
kenbaarheid. Dementerenden ouderen 
hebben nood aan een huiselijke, duidelijk 
herkenbare omgeving: een woonkamer, 
een keuken, een eigen kamer… We stimu-
leren een overzichtelijke huishouding met 
aandacht voor het eigen dagritme: zelf kie-
zen wanneer ze opstaan, hoe laat ze eten, 
hoe laat ze gaan slapen. In groepen van 
vijftien is dat alweer niet evident, in groe-
pen van acht is dat meer  haalbaar.

In kleinere leefgroepen kun je bovendien 
een persoonlijke relatie tussen medewer-
kers en bewoners nastreven. Medewerkers 
krijgen diverse opdrachten, zodat er een 
hechte band kan ontstaan met de bewo-
ners, wat de zorg en het welzijn opnieuw 
ten goede komt. Ook de familie beleeft 
kleinschalig wonen anders, omdat ze tot 
de huiselijke omgeving van de bewoners 
horen. Idem dito voor de vrijwilligers, die 
zich beter in hun sas voelen in de kleine 
groep bewoners en medewerkers.

Dat zijn allemaal welzijnsverhogende 
elementen. Zorginnovatie heeft veel met 
de woon- en leefomgeving te maken. Een 
stukje autonomie en zelfstandigheid terug-
geven aan dementerende ouderen is niet 
eenvoudig in een rusthuis. Een goede in-
frastructuur kan hiervoor meer  mogelijk-
heden creëren. Autonomie betekent onder 
meer dat de bewoner keuzemogelijkheden 
heeft voor zijn eigen dagbesteding en de 
hele dag over zijn eigen kamer kan be-
schikken. Het betekent dat we rekening 
houden met de mogelijkheden van elk in-
dividu, niet alleen met zijn beperkingen.”

Meer contact
“De nieuwe Wingerd is nu twee jaar open. 
We beschikken over acht woningen voor 
telkens acht personen. Ik durf te beweren 
dat de communicatie tussen de bewoners 
verbeterd is. De bewoners zoeken meer 
contact met elkaar. Omdat er minder prik-
kels zijn en minder storend gedrag, voelen 
ze zich beter in hun vel en zijn er minder 
valincidenten. Er is ook minder ondervoe-
ding, omdat de bewoners de maaltijden 
zien bereiden en er voldoende tijd en be-
trokkenheid is rond de maaltijden.

Ook bij de medewerkers is de tevreden-
heid toegenomen. Zij zijn aan één woning 
toegewezen en dragen een grotere verant-
woordelijkheid dan vroeger, met een rui-
mer takenpakket. Zij ervaren dat als een 
erkenning voor hun werk en ze voelen zich 
meer betrokken bij hun job en bij de bewo-
ners. Dat geldt niet alleen voor het zorg-

personeel, maar ook voor de kinesithera-
peuten, de ergotherapeuten, de logistieke 
medewerkers en de poetsvrouwen.

In het begin was het natuurlijk wat zoeken, 
ook voor de familie. De mensen waren die 
grotere collectiviteit gewend. Het rusthuis 
had vroeger alle touwtjes in handen, de 
hele regie. Nu hebben de bewoners meer 
autonomie. Voor sommige familieleden en 
medewerkers was dat even wennen, het 
werd als onveilig beschouwd. Het heeft 
wel wat tijd gevergd, want het vraagt een 
andere kijk op wonen en zorg. Belevings-
gerichte zorg is onze leidraad bij ons doen 
en laten. We kunnen het leven van de 
mensen niet verlengen, maar wel de kwa-
liteit van hun leven verhogen.
Natuurlijk loopt ook vandaag niet alles 
vanzelf. Elke dag opnieuw is er sturing 
nodig, zodat we niet in oude gewoontes 
vervallen. Hier ligt een opdracht voor onze 
leidinggevenden. Zij waken erover dat de 
beoogde effecten van het concept worden 
gerealiseerd en dat zorg op maat effectief 
op de werkvloer aanwezig is. Want ook in 
een één-op-éénrelatie kan je de autonomie 
van de bewoner afnemen. De valkuilen 
blijven. De architectuur en de infrastruc-
tuur zijn één element. Maar de attitude, de 
vaardigheden en de organisatie wegen ui-
teraard nog altijd door. Zorg op maat is mo-
gelijk in dit nieuwe concept, niet alleen in 
woorden maar ook in daden, maar je moet 
het nog altijd elke dag waarmaken. Een 
vanzelfsprekendheid wordt het nooit.”

Collectieve zorg voorbij-
gestreefd
“Van meet af aan hebben we het budget 
streng bewaakt. We zijn erin geslaagd om 
binnen het gesubsidieerde plafond van 

65m² te blijven door het schrappen van 
traditionele grote ruimtes zoals kinezaal, 
vergaderzaal en een centrale receptie. Be-
zoekers kunnen rechtstreeks in de woning 
binnen. Er zijn dus geen gangen meer die 
oppervlakte kosten. Alles is goed uitge-
kiend. Je moet vooral het collectieve kun-
nen loslaten.

We kunnen trouwens goed vergelijken. We 
hebben ervoor gekozen om niet alle ver-
gunde plaatsen per acht te centreren. We 
hebben nog drie woningen voor vijftien 
mensen. Daar hebben we nu spijt van. We 
hadden gedacht dat we een buffer nodig 
zouden hebben voor mensen bij wie het 
niet lukt in een woning van acht. Maar dat 
blijkt niet nodig te zijn. In de woningen 
van vijftien mensen proberen we hetzelfde 
concept toe te passen: meer autonomie, 
meer betrokkenheid en zorg op maat. 
Maar het is moeilijker. De kans op terugval 
in oude gewoontes en collectieve zorg is er 
veel groter. We zijn daarom op zoek naar 
middelen om die woningen om te vormen 
naar leefgroepen van acht mensen.

Ik geloof sterk in dit model. Dat bewoners 
zich moeten aanpassen aan de infrastruc-
tuur, is totaal voorbijgestreefd. De infra-
structuur moet zich integendeel aanpas-
sen aan de behoefte aan autonomie en 
zorg op maat van de bewoners. In traditio-
nele woonzorgcentra gebeurt het vaak dat 
bewoners in het begin te veel zorg krijgen 
en naar het einde toe te weinig. Dat is het 
nadeel van collectieve zorg. Met een klein-
schaligere aanpak kun je echt op maat 
werken en meer ruimte laten voor zelfzorg 
en autonomie.”

WZC De Wingerd maakt deel uit van  
het samenwerkingsverband Woonzorgnet- 
Dijleland.

Rudiger De Belie heeft drie eenvoudige tips voor bouwheren uit de zorgsector.
1. Bouw niet voor anderen, maar voor jezelf of je eigen ouders. Wil jij als  

bestuurder of directeur in het woonzorgcentrum wonen dat je bouwt?
2. Vraag al je medewerkers of ze hun eigen ouders in het woonzorgcentrum 

zouden willen laten wonen. Zo niet, wat moet er dan veranderen?  
Hou rekening met de feedback.

3. Vraag je medewerkers hoe ze het liefst zouden werken. Welke relatie  
met de bewoners ervaren ze als het meest prettig en zinvol?

“Met eerlijke vragen en eerlijke antwoorden kan je een sterke visie uitbouwen.  
Ik word zelf al een dagje ouder en ik besef heel goed: de woonzorgcentra die van-
daag gebouwd worden, zijn ook voor mijn generatie bedoeld”, besluit Rudiger 
De Belie.

Gouden tip: bouw voor jezelf

1�   |   mei 2011



Kleinschaligheid troef 
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Het woon- en zorghuis Ten Kerselaere in 
Heist-op-den-Berg werd in 2009 ingehul-
digd. Veertien woningen bieden plaats 
aan elk acht bewoners. Hoewel de be-
woners zwaar zorgbehoevend zijn, werd 
bewust gekozen om zo dicht mogelijk 
de woonsituatie van thuis te benaderen. 
Ook in wzh Hof van Arenberg in Duffel en 
sinds vorige maand in wzh Ambroos in 
Hofstade past ouderenzorg Emmaüs het-
zelfde concept toe.

Financieel en administratief directeur  
Armand Hermans begeleidde het bouw-
project. “De keuze voor leefgroepen 
van acht personen kwam er na een test 
met verschillende groottes van groepen  
tijdens tijdelijke verbouwingen. Acht 
bleek het ideale aantal te zijn. Vandaag 
ben ik daar nog altijd van overtuigd. We 
gaan voor ‘genormaliseerd’ wonen, waar-
mee we bedoelen ‘zo normaal mogelijk’. 
De mensen wonen als in een groot ge-
zin van weleer, met zijn achten. Voor de 
maaltijden hebben we lang twee groepen 
bij elkaar gebracht. We werken met een 
‘warme keuken’, wat betekent dat alle 
maaltijden tegelijk klaar zijn. Nu zijn we 
aan het testen of we kunnen diversifië-
ren in tijdstip: een groep om 12 uur, een 
groep om 12.30 uur, een derde groep om 
13 uur. Zo kunnen we kleinere groepen 
aanhouden en wordt het ook organisato-
risch een stuk gemakkelijker.

De huisjes zijn heel simpel en herkenbaar: 
vierkante woningen met een hellend dak 
en zonder verdieping. Die herkenbaar-
heid als individuele woning is uniek in 
ons land. Er zijn uiteraard nog projecten 
van kleinschalig wonen, maar meestal 
biedt de organisatie aan de buitenkant 
de aanblik van een grote voorziening. In 
Ten Kerselaere is dat niet het geval, wat 
voor een aparte beleving zorgt. Een na-
deel is dat je iets meer ruimte nodig hebt, 

 wzh ten kerSelaere in heiSt-oP-den-berg

ook al omdat we niet in de hoogte wilden  
werken, alles zit dus op de gelijkvloerse 
verdieping. Hiermee wilden we een  
synergie tussen de kleinschalige organi-
satie en kleinschalige architectuur.

Een ander nadeel van aparte, kleine woon-
entiteiten zijn de lange loopafstanden 
voor medewerkers die niet aan één of 
twee woningen zijn toegewezen. De zorg-
medewerkers horen daar niet bij, maar 
bijvoorbeeld wel iemand van de sociale 
dienst, van de technische dienst of van 
de directie. Het duurt een tijdje voor je de 
hele toer hebt gemaakt. Maar dat nemen 
we er graag bij.

In Ten Kerselaere wonen vooral demente-
rende ouderen. Zij kunnen zomer en win-
ter genieten van de binnentuin. Toen de 
tuin en het groen pas aangelegd waren, 
weerklonk af en toe kritiek op de zwarte 
leien daken die nogal donker oogden. 
Maar nu alle aanplantingen ontwikkeld 
zijn, is dat heel mooi geïntegreerd in het 
groen en is alle kritiek gaan liggen.

In Ambroos kiezen we ook voor klein-
schalig wonen, maar daar hadden we niet 
de mogelijkheid om aparte woningen te 
bouwen. Bovendien konden we niet an-
ders dan in twee verdiepingen te werken. 

De toekomst

krijgt vorm

Maar wat de leefkwaliteit betreft, trek-
ken wij de kaart van de kleinschaligheid. 
Grootschaligheid heeft afgedaan. Het 
gaat vooral om een manier van organisa-
tie, maar de architectuur is ook zo belang-
rijk. Grootschalig bouwen en kleinschalig 
organiseren, dat vloekt met elkaar.”

drie praktijkvoorbeelden tonen 
hoe ziekenhuizen en woonzorg-
centra in heel Vlaanderen van-
daag bouwen aan de zorg van 
morgen.
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gezondheidSzorg ooStkuSt in knokke

In 1993 werden de ziekenhuizen AZ 
Koningin Fabiola (Blankenberge) en  
AZ Onze-Lieve-Vrouw Ter Linden (Knok-
ke-Heist) samengebracht onder de koe-
pel vzw Gezondheidszorg Oostkust. In 
Knokke worden plannen gesmeed voor 
een nieuwbouw.

Philip Detavernier, verantwoordelijke 
voor de nieuwbouw: “Wij willen een zie-
kenhuis dat niet aanvoelt als een zieken-
huis. ‘Ceci n’est pas un hôpital’, luidt het 
motto, verwijzend naar René Magritte. 
Het is echter meer dan een spielerei. We 
zijn overtuigd van het principe van een 
healing environment. De architectuur, 
de groene omgeving en de rust komen 
het verblijf en het genezingsproces van 
de patiënt ten goede. Patiënten verblij-
ven almaar korter in het ziekenhuis, het 
is dus erg belangrijk dat zij zich meteen 
thuis voelen en geen drie dagen moeten 
acclimatiseren.

We hebben het geluk om in Knokke naast 
het toekomstige golfterrein te kunnen 
bouwen. Dat golfterrein zal 100 hectare 
groot zijn, een immense groene vlakte. 
Wij zorgen ervoor dat alle patiënten uit-
zicht hebben op het groen, zelfs als ze in 
bed liggen. Hiervoor maken we de borst-
wering van de ramen zo laag mogelijk.

Als een wolk boven het polderlandschap
We hebben er ook voor gekozen om de 
loopafstanden zo kort mogelijk te hou-
den, zowel voor de patiënten als voor de 
artsen en de medewerkers. 

Er komen poliklinieken op elke verdie-
ping, altijd aan een verblijfsafdeling ge-
koppeld. Het principe is: de zorg moet bij 
de patiënt komen, niet omgekeerd.

Uiteraard kiezen we voor een ‘groen’ en 
energievriendelijk gebouw. Het ontwerp 
dateert al van 2006. Het was toen erg 
vooruitstrevend, maar de tijd staat niet 
stil natuurlijk. Gelukkig kunnen we bij-
sturen tot op het laatste moment, midden 
2012, wanneer de bouw effectief start. In 
elk geval zullen we een stuk strenger zijn 
dan de VIPA-normen opleggen, zowel 
wat isolatieniveau als energieverbruik 
betreft.

Kenmerkend aan het gebouw is het vele 
glas. We willen hiermee buiten naar bin-
nen trekken. Overal zal er daglicht zijn: in 
alle gangen, in alle kamers, in alle ruim-
tes voor medewerkers zijn buitenramen 
voorzien. Dat is uniek. Hiervoor hebben 
we wel extra oppervlakte moeten creëren. 
We zullen uitkomen op ongeveer 110m² 
per bed. Dat is veel, maar zeker niet uit-
zonderlijk.

Het gebouw ziet eruit als een wolk, een  
nevel die boven het polderlandschap 
hangt. De gelijkvloerse verdieping is hele-
maal in glas en zal alleen het centrale ont-
haal en een zorgstraat met winkels, een 
cafetaria en enkele diensten omvatten. 
Zo zorgen we ervoor dat je op de beneden-
verdieping als het ware dwars door het 
gebouw heen kunt kijken, zodat het open 
zicht op het golflandschap behouden 
blijft.

De bouw van het ziekenhuis is overi-
gens maar een eerste stap. We willen evo-
lueren naar een totale zorgcampus, met 
bijvoorbeeld ook een zorghotel, een kin-
derdagverblijf, voorzieningen voor oude-
ren enzovoort. Maar dat is voorlopig nog 
toekomstmuziek.”

Bouwen
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Flexkamers  
om pieken op te vangen 
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Bouwen

AZ Groeninge lag vroeger verspreid over 
vier campussen in Kortrijk. Aan de rand 
van de stad, in de Kennedylaan, verrijst 
een gloednieuw ziekenhuis. De eerste 
bouwfase is klaar en is ondertussen pre-
cies één jaar in gebruik. 

Directeur infrastructuur en masterplan Jo 
Dendauw: “Fase 2 van het bouwproject zal 
tegen eind 2016 klaar zijn, fase 3 is voor 
2020-2025. Die timing hangt nauw samen 
met het zorgstrategisch plan. Fase 2 heb-
ben we vorig jaar grondig hertekend. In 
juni 2010 werden de nieuwe VIPA-normen 
van kracht. Alle lopende projecten moes-
ten worden bijgestuurd. De ‘buitenbouw’ is 
ongewijzigd gebleven, maar binnenin zijn 
heel wat aanpassingen gebeurd. In fase 1 
moesten we werken met 80m² oppervlakte 
‘per bed’, in fase 2 konden we tot 110m² 
gaan. Dat verschil kan tellen. We hebben 
de extra ruimte prioritair aangewend voor 
ruimere kamers en meer eenpersoonska-

az groeninge in kortrijk

mers. Bovendien hebben we een nieuw 
soort kamers ingevoerd: de flexkamers. 
Door het schrappen van de meerpersoons-
kamers in de nieuwbouw, is het immers 
moeilijker om winterpieken met een over-
vloed aan patiënten op te vangen. Vroeger 
gebeurde dat net op die meerpersoonska-
mers. Met de flexkamers kiezen we nu voor 
drie extra grote eenpersoonskamers per 
afdeling van dertig bedden, met de moge-
lijkheid om er tweepersoonskamers van 
te maken op piekmomenten. Per afdeling 
zorgen we dus voor een marge van 10%.

Bouwstap 2 omvat vijf projecten: twee 
nieuwe ziekenhuisblokken; een parkeer-
gebouw met zeven lagen voor 2.500 wa-
gens; een congrescentrum in Villa Het No-
tenhof met vergaderzalen, een auditorium 
met 220 plaatsen en een polyvalente ruim-
te; de vervollediging van het CLT-gebouw 
voor de catering, de logistiek en de tech-
nieken; de renovatie van een oude hoeve 

achter het ziekenhuis tot een ‘huis voor 
beweging’ waar therapie en begeleiding 
kan worden gegeven. Na bouwstap 2 is zo-
wat 90% van de diensten gecentraliseerd 
in het nieuwe ziekenhuisgebouw. Daarna 
volgt bouwstap 3 met enkel nog de centra-
lisatie van de Sp-bedden.

Het nieuwe ziekenhuis zal uiteindelijk 
pas na 2020 helemaal klaar zijn, maar de 
eerste plannen dateren van 2000. Toen al 
hadden we veel aandacht voor duurzaam 
bouwen, nog voor de hype uitbrak. Het 
VIPA zet vooral in op flexibele gebouwen, 
die mee met de tijd en met nieuwe techno-
logieën kunnen evolueren. AZ Groeninge 
past perfect in dat plaatje. De structuur is 
erg stevig, maar binnenin kan je vrij ge-
makkelijk de ruimtes herinrichten.

De koeling van de patiëntenvleugels ge-
beurt via ondergrondse horizontale bui-
zen waarin de lucht gekoeld wordt tot op 
13°C. Gratis koeling, en bovendien is hier-
mee de typische ‘ziekenhuisgeur’ uit het 
gebouw gebannen. Voorts is er een groen 
dak, zorgen de schuine gevelelementen 
voor licht zonder te hoge temperaturen en 
is overal voor energiezuinige verlichting 
gekozen. Het gebouw is bovendien uitste-
kend geïsoleerd, wat ook al een groot ver-
schil maakt.”
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Commu
nicatie

niets is zo moeilijk als een mentaliteit of een heersende cultuur veranderen. az damiaan uit  
oostende kreeg het echter voor mekaar met een sterke en aansprekende campagne over patiënt-

veiligheid. zo sterk zelfs dat de campagne op 1 april de hoofdprijs kreeg op het congres van de 
bVic, de belgische Vereniging voor interne communicatie. Stafmedewerker willy Sibiet en project-

medewerker nathalie bailleul geven tekst en uitleg bij hun aanpak.

“Patiëntveiligheid is de jongste jaren een 
hot item”, vertelt Willy Sibiet. “Op vraag 
van de overheid organiseerden ook wij 
een tijd terug een nulmeting over veilig-
heidscultuur. We scoorden daarop niet erg 
goed. Onze medewerkers bleken weinig 
geneigd om incidenten te rapporteren en 
ze hadden ook niet het gevoel dat het ma-
nagement daar erg op aanstuurde. Er was 
dus werk aan de winkel, want patiëntvei-
ligheid maakt expliciet deel uit van onze 
missie en onze visie. Maar blijkbaar werd 
dat te weinig uitgedragen.”
“We wilden het thema patiëntveiligheid 
sterk op de kaart zetten”, zegt Nathalie 

Bailleul, projectmedewerker kwaliteit en 
patiëntveiligheid. “Bij artsen en zorgmede-
werkers, maar ook bij alle andere collega’s. 
Tenslotte is patiëntveiligheid het werk van 
iedereen. Omdat we het grondig wilden 
aanpakken, hebben we aan verschillen-
de communicatiebureaus ideeën en een  
offerte gevraagd. Uiteindelijk zijn we in 
zee gegaan met het agentschap Ghost.”

Campagne in fasen
“In een eerste fase hebben we gewerkt op 
de awareness om het probleem onder de 
aandacht te brengen”, vervolgt Nathalie 
Bailleul. “Dat hebben we gedaan met een 

postercampagne. Op de posters prijkten 
foto’s van eigen medewerkers van alle be-
roepsgroepen, met als tekst ‘Als het gaat 
over patiëntveiligheid, zijn we allemaal 
specialist’.”

“Foto’s van eigen medewerkers verhogen 
de betrokkenheid”, verklaart Willy Sibiet. 
“Overal zag je de posters hangen, je moest 
echt met je ogen dicht lopen om ze niet op te 
merken. En net omdat het collega’s waren 
op de foto’s, werden de posters snel onder-
werp van gesprek. Precies wat we wilden! 
Een maand later volgde de tweede fase in 
het communicatieproces, met een zoge-

az damiaan wint hoofdPrijS met interne camPagne oVer PatiëntVeiligheid

“Allemaal specialist”

Nathalie Bailleul en Willy Sibiet: “We zijn erin geslaagd 
om op een positieve en leuke manier campagne te  
voeren, zonder opgeheven vingertje.”
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Op de campagneposters prijkten 
foto’s van collega’s. Dat verhoogt 
de betrokkenheid.

naamde call for action. Elke medewerker 
kreeg een persoonlijke brief, getekend 
door de algemeen directeur, met de vraag 
naar suggesties om de patiëntveiligheid te 
verbeteren. Ook hier was de teneur heel po-
sitief en zeker niet belerend of betuttelend. 
Toegegeven, de respons viel wat tegen, al 
kwamen er wel enkele goede suggesties 
uit. En nogmaals belangrijk: er werd over 
gepraat in het hele ziekenhuis.”

“In een derde fase zijn we dan dieper 
beginnen te werken”, vertelt Nathalie. 
“We hebben vijf thema’s geselecteerd, in 
lijn met de overheidscampagne en met 
ICURO: handhygiëne, bloedtransfusie, 
patiëntenidentificatie, dossiervorming en 
thuismedicatie. Voor elk thema lieten we 
conform de huisstijl een logo ontwerpen 
dat voortdurend terugkeerde op heel wat 
dragers. Er werd een speciale editie van 
het personeelsblad aan gewijd en per the-
ma maakten we een brochure. Om de me-
dewerkers te betrekken, organiseerden we 
een rebuswedstrijd, waarvan je de oplos-
singen kon vinden in de brochures en in 
het personeelsblad. Er waren twee prijzen 
te winnen: één voor de winnaar die het 
dichtst de schiftingsvraag benaderde en 
één voor de dienst met het hoogste aantal 
deelnemers aan de wedstrijd. Uiteindelijk 

namen zowat 400 medewerkers deel, on-
geveer één derde van het ziekenhuis.”

Apotheose
“In de week van de patiëntveiligheid be-
leefden we uiteindelijk de apotheose”, 
vertelt Willy Sibiet. “Elke medewerker 
kreeg een pin met de tekst ‘Patiëntveilig-
heid, daar zorgen we samen voor’. 

De hele week liep er een teamwedstrijd 
onder de titel ‘Fata Morgana’. Per thema 
was er een opdracht, telkens in twee ver-
sies: een versie voor zorgmedewerkers en 
een voor niet-zorgmedewerkers. Liefst 32 
afdelingen hebben hieraan meegedaan. In 
totaal kon je vijf ‘schildjes’ behalen en zes 
afdelingen slaagden daarin met glans. On-
der die winnaars hebben we een prijs van 
750 euro en een prijs van 250 euro verloot, 
te besteden aan een teambuilding.”

“Ook dit jaar zetten we de campagne voort 
met dezelfde thema’s”, zegt Nathalie Bail-
leul. “Nu gaan we een stap verder, met in-
terne audits en aandacht voor indicatoren. 
Om de interne campagne in goede banen 
te leiden, doen we opnieuw een beroep op 
het externe bureau.”
“Alles samen kostte de voorbije campagne 

25.000 euro”, zegt Willy Sibiet. “Dat is een 
pak geld, maar het is de investering waard. 
Ook al moet de nameting nog plaatsvin-
den, ik ben ervan overtuigd dat het thema 
nu volop leeft bij onze medewerkers. We 
zijn erin geslaagd om op een positieve en 
leuke manier campagne te voeren, zonder 
opgeheven vingertje. 

Een extern bureau als partner maakt een 
verschil, vooral op het gebied van ideeën, 
het stroomlijnen van de campagne, het 
opbouwen ervan en de visuele vertaling. 
Natuurlijk kun je niet voor elke campagne 
zo breed uitpakken. Je moet je objectie-
ven bekijken en dan heel gericht beslis-
sen wat je zelf kunt doen en wat je beter 
uitbesteedt. Communicatiediensten in 
ziekenhuizen worden in elk geval alsmaar 
professioneler. De bekroning door de be-
roepsvereniging BVIC is daarvan nog maar 
eens een bewijs.”

Voor de volledigheid geven we nog mee 
dat de tweede prijs van de BVIC behaald 
werd door de stad Mechelen met een cam-
pagne over administratieve vereenvou-
diging. De derde prijs was voor ZNA met 
de campagne ‘Kom eens nuchter naar het 
werk’, die medewerkers ertoe aanzette om 
een prediabetestest te laten uitvoeren.
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De kracht 
van verhalen en herinneringen

oP zoek naar zin

OUDEREN
ZORG

Met de opleiding ‘Op zoek naar zin’ 
wil wzc Sint-Vincentius uit Kortrijk 
de veerkracht van chronisch zieke 
ouderen verhogen, zodat ze meer zin 
krijgen in het leven. Daarvoor worden 
herinneringen opgehaald en wordt 

Een verhaal  
uit een doosje
‘Op zoek naar zin’ brengt ouderen in kleine groepjes samen om op een gestruc-
tureerde manier hun leven te herinneren. Dat gebeurt aan de hand van twaalf 
thema’s: je eigen naam, geuren van vroeger, het huis waar je woonde, normen 
en waarden, handen, foto’s, vriendschap, levenslijn en keerpunten, leeftijd, le-
vensbeschouwing en zingeving, verlangen, identiteit.
Bij elk thema heeft wzc Sint-Vincentius een passende doos samengesteld, met 
telkens een aantal voorwerpen die de herinneringen oproepen. Zo bevat de 
doos ‘geuren van vroeger’ onder meer motteballen, koffie en bruine zeep. Daar-
naast worden de deelnemende bewoners ook uitgenodigd om zelf voorwerpen 
of foto’s mee te brengen.

stilgestaan bij het eigen levensverhaal. 
De resultaten zijn erg bemoedigend. 
Het project kreeg onlangs ook de pu-
blieksprijs op de Innovatiebeurs van 
de vormingswerkgroep van Caritas 
West- en Oost-Vlaanderen.

De opleiding werd intussen al enkele 
keren met succes herhaald in wzc Sint-
Vincentius. Drie zorgmedewerkers treden 
op als begeleiders: Kathleen Vercruysse, 
Doris Doornaert en Christine Polfliet, die 
niet bij het gesprek aanwezig kon zijn. 
Waren wel mee op het appel: directeur 
Johan Himpe en zorgcoördinator Eveline 
Breye. 

“De directe aanleiding was een dame van 
90 jaar die zat te treuren”, vertelt zorgas-
sistente Doris Doornaert. “Die mevrouw 
had niets meer om naar uit te kijken, ver-
telde ze mij. Het leek wel alsof wachten 
op het einde het enige was dat nog restte. 
Dat maakte indruk op mij. Hoe kunnen 
wij het leven van die oude mensen terug 
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zin geven, vroeg ik me af. Zo is de bal aan 
het rollen gegaan.”

“We hebben hierover raad gevraagd aan 
ethicus Linus Vanlaere”, zegt directeur 
Johan Himpe. “Hij bevestigde dat één op 
de vier oudere mensen kampt met symp-
tomen van een depressie. Bij één op de 
tien bejaarden is er zelfs sprake van een 
echte depressie. Vragen naar zingeving 
hebben daar veel mee te maken. Linus 
wees ons op de Nederlandse cursus van 
het Trimbos-instituut ‘Op zoek naar zin’, 
gemaakt op maat van jonge, thuiswonen-
de Nederlandse senioren. Hij stelde voor 
dat wij een hertaling zouden maken van 
die cursus, op maat van oudere senioren 
in de context van een woonzorgcentrum 
of een serviceflat.”

Sleutelmomenten

“De Nederlandse cursus telt twaalf sessies, 
waarin elke keer een ander onderwerp 
aan bod komt”, vervolgt Johan Himpe. 
“Omdat het een gevalideerde opleiding 
betreft, met bewezen waarde dus, zijn we 
zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke 
concept gebleven. In essentie komt de 
opleiding erop neer dat je met een groep 
oudere mensen terugkeert naar het verle-
den, op zoek naar belangrijke sleutelmo-
menten. De cursus zet de mensen aan het 
denken. Eerst heel oppervlakkig, maar 
na enkele keren dieper en dieper, tot we 
bij fundamentele dingen aanbelanden. 
Die herinneringen bezorgen de ouderen 
vaak een goed gevoel. Ze dragen bij tot de 
aanvaarding. Terugkijken op je leven laat 
zien dat het niet zinloos is geweest, wel 
integendeel. Vandaar ook de titel van de 
opleiding: ‘Op zoek naar zin’.”
“Dat die gesprekken in een groep van zes 
tot acht mensen plaatsvinden, draagt bij 
tot hun succes”, meent woonzorgassi-
stente Kathleen Vercruysse. “Herinnerin-
gen worden graag gedeeld. Het ene ver-
haal brengt het andere met zich mee. Er 
wordt gelachen, maar ook gehuild. Veel 
van die oudere mensen hebben hetzelfde 
meegemaakt, of toch iets gelijkaardigs. Ze 
hebben in dezelfde tijd geleefd. Een tijd 
die wij ons nauwelijks nog kunnen voor-
stellen, maar die wel een band schept 
tussen leeftijdsgenoten onder elkaar. Ook 
dat gevoel van verbondenheid maakt deel 
uit van het zin verlenen.”

“Niemand van de deelnemers wordt ver-
plicht om over zijn leven te vertellen”, 
verduidelijkt zorgcoördinator Eveline 
Breye. “Gewoon komen luisteren kan in 
principe ook. Alhoewel iedereen op de 
duur wel loskomt als het ijs eenmaal ge-

broken is. We zijn ook geen psychologen. 
Als we merken dat een bewoner echt aan 
een depressie lijdt, schakelen we natuur-
lijk professionele hulp in. De drempel 
voor onze opleiding is heel laag. Je kunt 
de opleiding zonder problemen ook in 
andere woonzorgcentra overnemen. Het 
enige wat je nodig hebt, zijn mensen die 
graag zo’n opleiding begeleiden. Je moet 
bereid zijn er wat tijd voor vrij te maken 
en een eind op weg te gaan met de bewo-
ners, mee te stappen in hun verhaal.”

“In het begin is het dikwijls niet gemak-
kelijk. Mensen van 85 tot zelfs 95 jaar 
vertellen niet zo vlot over hun gevoelens. 
Dat hoorde niet, vroeger. Maar als de 
herinneringen eenmaal komen, genieten 
ze ervan. Door de gesprekken leer je als 
zorgkundige de bewoners een stuk beter 
kennen. Soms komen we zelfs sluimeren-
de depressieve gevoelens op het spoor, 
wat ons toelaat om meer zorg op maat 
aan te bieden”, vertelt Doris.

“Mensen die naar een woonzorgcentrum 
of een serviceflat verhuizen zijn bijna 
per definitie erg kwetsbaar”, zegt Johan 
Himpe. “Ze stellen zich vragen bij hun 
verdere leven. Wat zit ik hier nog te doen? 
Moet ik hier nog wel zijn? Daaronder 
gaat een groot gevoel van hopeloosheid 
schuil, een gevolg van een verminderde 
veerkracht. Wij proberen die veerkracht 
opnieuw te versterken. Door de nadruk 
te leggen op de eigen identiteit van de 
bewoners, op hun eigen verhaal, op wat 
hen uniek maakt. Het is een verhaal van 
normen en waarden, van omgaan met het 
leven.”

“Wie zijn thuis moet verlaten en in een 
vreemde omgeving terechtkomt, heeft 
inderdaad een grote verlieservaring”, be-
vestigt Eveline Breye. “Elke bewoner laat 
iets achter. Een hoofdstuk wordt afgeslo-
ten. Door te focussen op het eigen levens-
verhaal, stellen we de identiteit van elke 
bewoner toch weer centraal. Bovendien 
zien ze dat er andere mensen zijn die nog 
interesse hebben voor hun verhaal, voor 
wat ze denken en voelen. Die verhalen le-
ren ons trouwens ook erg veel. Wij vinden 
alles zo vanzelfsprekend, maar er zijn 
andere tijden geweest! Die oude mensen 
hebben vaak heel wat meegemaakt. Dat 
opent ons de ogen en we krijgen nog meer 
waardering voor die mensen.”

“Dat klopt”, beaamt Kathleen. “Het geeft 
de zorg een extra dimensie. We maken 
meer tijd voor de mensen, we zien ze 
openbloeien. Je kunt je zelfs afvragen wie 
er het meest heeft aan die opleiding: de 

Doelstellingen 
behaald
Met het project ‘Op zoek naar zin’ 
stelde wzc Sint-Vincentius vier doel-
stellingen voorop.
1. Het welbevinden bij chronisch 

zieke ouderen verhogen en  
depressie voorkomen.

2. De cursus ‘Op zoek naar zin’ 
aanpassen aan een residentiële 
setting en de opleiding herhaalde-
lijk geven.

3. Deskundigheidsbevordering van 
medewerkers, zodat meerdere  
zorgmedewerkers met kennis 
en kunde deze cursus kunnen 
begeleiden.

4. De verspreiding van de ervaringen 
en de overdracht van de kennis 
door het bekendmaken van de aan-
gepaste cursus binnen de ouderen-
zorg.

Laatstgenoemde doelstelling werd 
verwezenlijkt door het project voor 
te stellen op de Innovatiebeurs van 
Caritas West- en Oost-Vlaanderen.  
En door dit artikel, uiteraard.

bewoners of de begeleiders? Ook als de 
opleiding al lang achter de rug is, zien we 
dat de mensen dichter bij elkaar staan. 
Het sociaal contact tussen de bewoners 
neemt toe. Dikwijls hebben ze elkaar goed 
leren kennen. De verhalen kunnen bij mo-
menten immers heel intiem worden. Dat 
schept een band die lang blijft nawerken. 
En waar mensen gelukkiger van worden. 
Daar was het ons om te doen.”

“Een opleiding duurt ongeveer een jaar: 
twaalf sessies, ongeveer één per maand. 
Nadien komen de mensen vragen om dat 
nog te doen. En dat kan natuurlijk, maar 
dan met een lossere context in praatgroe-
pen of aan de koffietafel. We proberen er 
op die manier een vervolg aan te breien, 
zodat de resultaten langere tijd doorwer-
ken”, besluit Johan Himpe.

Voor meer informatie over de cursus ‘Op 
zoek naar zin’ kunt u terecht bij zorgco-
ordinator Eveline Breye – eveline.breye@
gvo.be of 056 22 59 35.
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Prof. dr. dirk buyenS Van Vlerick leuVen gent management School

Prof. dr. dirk buyens is niet alleen voorzitter van het ‘competence 
centre People and organisation’ aan de Vlerick leuven gent  

management School, hij is ook bestuurder van woonzorgcentrum 
de Vliet in zele. de perfecte partner voor een gesprek over strategie 

en professionalisering, over het groeiende belang van marketing 
én over de zinvolheid van werken in de zorgsector.

“Ouderenzorg  
is geen paar schoenen dat je koopt”

Zit de professionalisering van de oude-
renzorg in een stroomversnelling?
Prof. Dirk Buyens: “Ik denk van wel. Daar 
zijn diverse redenen voor. Ten eerste ver-
tegenwoordigt de ouderenzorg een gigan-
tische budget aan overheidsmiddelen. 
Bovendien neemt de maatschappelijke 
relevantie van de ouderenzorg toe. En dan 
is er nog het pijnpunt van de schaarste 
aan medewerkers. Die laat zich voelen in 
de hele zorgsector, maar het hardst in de 
ouderenzorg. Als antwoord op die ont-
wikkelingen grijpt men terug naar econo-
mische principes als schaalvergroting en 
strategische keuzes. Dat veronderstelt een 
professionalisering.

Verandert daarmee ook de rol van een 
raad van bestuur?
We zien in elk geval dat zorginstellingen 
externe bestuurders aantrekken om die 
professionalisering te ondersteunen: col-
lega’s uit de sector of mensen met een 
bepaalde professionele kwalificatie. De 
inbreng vanuit die beide hoeken kan een 
versterking betekenen van de equipe.

Op het congres GPS 2021 werd gepleit 
voor een slimme samenstelling van de 
raad van bestuur: een financieel expert, 

een communicatiespecialist… Anderen 
vinden dat bestuursleden in de eerste 
plaats geëngageerde mensen moeten 
zijn, die geloven in de missie van de 
organisatie. Financieel advies en com-
municatiediensten kun je kopen, klinkt 
het dan.

Elk bestuurslid moet vierkant achter 
de missie en de visie van de organisa-
tie staan. Dat is het belangrijkste. Maar 
eenmaal die voorwaarde vervuld is, kan 
je best mensen kiezen die daarbovenop 
nog een zekere expertise in huis hebben. 
Je kunt inderdaad alles kopen wat je aan 
advies en diensten nodig hebt, maar met 
de juiste relaties in huis kan dat dikwijls 
sneller en goedkoper. Een sterk netwerk 
kan een organisatie alleen maar ten goede 
komen.

De ouderenzorgsector is in volle evolu-
tie. Maakt dat de uitdaging extra aan-
trekkelijk voor een bestuurder?
Het is in elk geval een boeiende sector. 
Maar tegelijk heel complex. Het duurt 
een tijdje voor je als externe bestuurder 
iets zinnigs te zeggen hebt over de oude-
renzorg. De financiering is complex, het 
systeem van de zorgtegraden is een klu-
wen, de ‘techniciteit’ ligt hoog. Maar bij 
al die ontwikkelingen kan je natuurlijk 
wel terugvallen op kennis en ervaring uit 
andere sectoren. Op het vlak van verande-
ringsmanagement, kostenmanagement, 
insourcen of outsourcen, het sluiten van 
partnerships enzovoort. Hier kan de erva-
ring van externe bestuurders het verschil 
maken.

Op welke terreinen kan de ouderen-
zorg nog leren uit de privésector?
De ouderenzorg is in wezen een service 
industry, een dienstverlenend bedrijf. 
Medewerkers spelen een cruciale rol in 
dat soort organisaties. In de ouderenzorg 
hebben die medewerkers een moeilijke, 
maar tegelijk erg zinvolle opdracht met 
een grote verantwoordelijkheid. Hoed af 
voor al die mensen! Het werk is niet slecht 
betaald, maar ook niet overdreven goed. 
En toch zie je dat grote engagement. Privé-
bedrijven kunnen hieruit nog wat leren.

Een valkuil voor de woonzorgcentra ligt in 
hun kleinschaligheid. Als een hoofdver-
pleegkundige in een ziekenhuis de orga-
nisatie verlaat, dan valt dat relatief een-
voudig op te lossen, er zijn immers nog 
vele andere hoofdverpleegkundigen. In 
een woonzorgcentrum is dat anders. Als 
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GPS 2021

Prof. dr. Dirk Buyens: “Enerzijds 
moeten we het thema van de toekomst 
van de ouderzorg op een strategische 
manier benaderen, anderzijds moeten 
we straks onze eigen vader en moeder 
naar een woonzorgcentrum brengen. 
Die dubbele invalshoek maakt het 
debat erg complex, vooral omdat je pas 
op latere leeftijd de draagwijdte van 
die beslissingen ten volle begrijpt.”

de hoofdverpleegkundige daar opstapt, 
dan is de impact groter. Als kleine orga-
nisatie ben je meer afhankelijk van een 
aantal sleutelfiguren. In de privésector is 
dat net zo: kleine en middelgrote organi-
saties zijn kwetsbaarder. Maar daar kan je 
aan werken. Bijvoorbeeld door te zorgen 
voor een betere borging, zodat de kennis 
en de ervaring in de organisatie zit en niet 
bij één of twee sleutelfiguren. Vooral op 
het gebied van kwaliteitszorg is dat enorm 
belangrijk. Best practices moet je intern 
doorgeven in een organisatie, zodat ze 
niet verloren gaan als er plots iemand 
wegvalt.

De komende jaren zijn heel wat bij-
komende plaatsen nodig in de residen-
tiële ouderenzorg. Hebt u de indruk 
dat bestuurders daar volop mee bezig 
zijn?
Ja, het thema leeft sterk en er worden 
plannen gesmeed. Soms is het met de 
‘trein der traagheid’, maar dat soort dos-
siers vergt nu eenmaal tijd. Daarnaast is 
er het wetgevende kader, dat een weer-
spiegeling vormt van de maatschappe-
lijke evoluties. De regelgeving verandert 
geregeld. Ook strategisch trouwens: 
welk ouderenzorgbeleid willen we in de 
toekomst? Het antwoord daarop is niet 
statisch, maar verandert voortdurend. 
Het aantal ouderen met dementie neemt 
toe. Die mensen zijn in hun  thuissitu-
atie vaak moeilijk op te vangen. Dat kan 
leiden naar een specialisatie binnen de 
residentiële ouderenzorg. En misschien 
komen er nog specialisaties? Gaan we 
voor elke specialisatie aparte voorzienin-
gen bouwen? Of krijgen we voorzieningen 
zoals ziekenhuizen, met verschillende af-
delingen? Om maar te zeggen: er beweegt 

van alles en het is koffiedik kijken hoe de 
toekomst eruit zal zien. Uiteindelijk zal 
de maatschappelijke kijk op ouderenzorg 
ook het investeringsbeleid sturen.

Het beleid is een weerspiegeling van 
wat er leeft in de maatschappij, zegt 
u. Hebben we geen nood aan een meer 
expliciet maatschappelijk debat over 
de ouderenzorg?
Ja, misschien wel. Het beleid heeft de nei-
ging om af en toe het geweer van schou-
der te veranderen en te veel wispelturig-
heid is niet goed. Maar ik zie niet meteen 
wie dat maatschappelijk debat dan moet 
voeren. Enerzijds moeten we het thema 
van de toekomst van de ouderzorg op een 
strategische manier benaderen, ander-
zijds moeten we straks onze eigen vader 
en moeder naar een woonzorgcentrum 
brengen. Die dubbele invalshoek maakt 
het debat heel complex, vooral omdat je 
pas op latere leeftijd de draagwijdte van 
die beslissingen ten volle begrijpt. Als 
jongvolwassene kijk je op een totaal an-
dere manier naar de ouderenzorg dan als 
50-jarige. Bovendien is elk maatschappe-
lijk debat hoe dan ook tijdsgeboden.

Het aanbod aan ouderenzorg is kleiner 
dan de vraag. Missen ouderenzorgvoor-
zieningen op die manier de prikkel die 
uitgaat van ‘gezonde concurrentie’?
Neen. Voorzieningen die het puur econo-
misch niet goed zouden doen, komen so-
wieso in de problemen. Eerder vroeg dan 
laat worden ze ter verantwoording geroe-
pen. Bovendien speelt de concurrentie op 
een ander niveau, bijvoorbeeld op het ge-
bied van kwaliteit. Vandaar het groeiende 
belang van enquêtes allerhande. Op die 
manier doet zelfs een stukje marketing 

zijn intrede in de ouderenzorg. Wat bie-
den we de bewoners aan? Hoe ervaren de 
bewoners onze dienstverlening? Dat zijn 
pertinente vragen. Vergelijk het met de si-
tuatie van de gemeenten: het is niet omdat 
elke gemeente een monopolie heeft, dat 
de burger alles pikt. De mensen worden 
mondiger, ook de bewoners. Zorg is trou-
wens een high involvment-product; het is 
geen paar schoenen dat je koopt, het gaat 
altijd om iemands vader of moeder.

Zullen communicatie en marketing aan 
belang winnen in de ouderenzorg?
Ongetwijfeld. De behoefte aan profile-
ring zal nog toenemen. Als er al geen 
nood is aan marketing om ‘klanten’ te 
vinden, dan des te meer om ‘personeel’ 
aan te trekken. Je imago als organisatie, 
je branding of corporate identity worden 
van doorslaggevend belang, ook voor de 
arbeidsmarkt.

Wat was eigenlijk uw persoonlijke  
motivatie om bestuurder van een 
woonzorgcentrum te worden?
De zoektocht naar zingeving. Ik heb de in-
tellectuele behoefte om te begrijpen hoe 
de zorgsector in mekaar zit, maar daar-
naast is er die bezieling die uitgaat van 
de zorg. Ik heb een grote bewondering 
voor medewerkers in de ouderenzorg. 
Telkens opnieuw zetten zij zich in om 
de laatste levensfase van mensen meer 
kwaliteit van leven te geven, goed besef-
fend dat hoe hard ze ook hun best doen, 
elk verhaal onvermijdelijk eindigt met de 
dood. Het risico op burn-out is groot als 
je niet het gezonde evenwicht vindt tus-
sen warm en oprecht engagement ener-
zijds en professionele afstand anderzijds. 
Tegelijk is niets zo zinvol als werk in de 
zorgsector.
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boek

twee managementboeken krijgen de jongste tijd heel wat aandacht. 
en terecht. maar valt er ook voor de ziekenhuizen, de woonzorgcen-
tra en andere zorgorganisaties iets uit te leren? zeker en vast. zowel 
De Conversation Manager van Steven Van belleghem als Het Conver-
sity Model van clo willaerts stemmen tot nadenken en tot handelen.

de conVerSation manager en het conVerSity model

Luisteren, praten en innoveren

en ervaringen uitgewisseld. En dat gebeurt 
allemaal op een veel grotere schaal dan tot 
voor kort voor mogelijk werd gehouden. 
Net zoals in de gesprekken in de super-
markt of op familiefeestjes, spelen niet 
alleen rationele elementen, maar vaak 
ook emotionele. Van Belleghem geeft een 
sprekend voorbeeld: “Mensen die net een 
diagnose van een arts hebben vernomen, 
komen dikwijls onwetend thuis. Patiën-
ten zijn op een dergelijk moment teleur-
gesteld in de empathie van de arts. Wel, 
die rol wordt vandaag overgenomen door 
lotgenoten op gespecialiseerde discussie-
platformen. Ze vinden steun op fora waar 
patiënten meer details over hun ziekte 
geven. Ervaringen die op dergelijke fora 
worden gedeeld, leiden soms zelfs tot een 
verandering van therapie. Het delen van 
emoties beïnvloedt het beslissingsproces 
van consumenten.”

Hebben we dan vanuit de organisaties to-
taal geen controle meer op de communi-
catie? Niemand heeft de controle, stelt het 
boek. Iedereen staat op gelijke voet. Van 
Belleghem pleit daarom voor een Conver-
sation Manager die luistert naar de con-
sumenten (lees: zorgvrager), die feedback 
vraagt, die de discussies volgt en er ook 
aan deelneemt, die meepraat.

Onlangs verscheen bij dezelfde uitgever 
het boek Het Conversity Model van Clo Wil-
laerts. Ook haar boek krijgt veel aandacht 
en bijval. Willaerts gaat nog een stapje ver-
der dan Van Belleghem. Haar ondertitel 
luidt: ‘Winst maken met social media’. Ook 
hier: staar u niet blind op de term ‘winst’, 
het gaat niet (louter) om financiële winst.
Het centrale punt in haar betoog is het 

conversitymodel. Dat model bestaat uit 
vier lagen: observatie, conversatie, con-
versie en innovatie. Samen helpen die een 
“betekenisvolle interactie met je klanten” 
uit te bouwen.

Het boek bevat heel wat praktische tips. 
Zo vindt u onder het item ‘conversatie’ 
ideeën om uw website relevant te maken, 
hoe u Facebook kunt inzetten of hoe u een 
YouTube-kanaal start. Maar conversatie is 
geen doel op zich. Er moet iets uit volgen: 
de conversie. “In dit boek heeft conversie 
niets te maken met het verkopen van spul-
len aan mensen, of ze daar nu iets aan 
hebben of niet. Ik laat liever zien hoe je 
mensen kunt helpen om te kopen wat ze 
echt willen. Door deze aanpak leer je na-
melijk je klanten beter kennen”, schrijft 
Willaerts. En dat brengt ons uiteindelijk 
bij de echte ‘winst’ waar de ondertitel naar 
verwijst. Voor Willaerts ligt de echte Return 
on Investment van social media in de inno-
vatie. Door te luisteren naar de mensen, 
door ermee te praten en door rekening te 
houden met de waardevolle feedback die 
je zo krijgt, kan je innovaties ontwikkelen 
die de kwaliteit van de dienstverlening 
steeds verder verbeteren.

‘De Conversation Manager’ van Steven Van
Belleghem (2010) en ‘Het Conversity Model’ 
van Clo Willaerts (2011), beide uitgegeven bij 
Lannoo Campus.

De Conversation Manager heeft twee on-
dertitels: ‘de kracht van de hedendaagse 
consument’ en ‘het einde van de traditio-
nele adverteerder’. De vertaling van con-
sument naar patiënt, cliënt, bewoner of 
zorgvrager is snel gemaakt. Met adverteren 
hebben we in de zorg minder affiniteit. En 
toch, haak niet te vlug af, ook voor direc-
ties en communicatieverantwoordelijken 
in de zorg vallen hier interessante dingen 
te leren.

Waarover gaat het? Het internet heeft niet 
zozeer de consument veranderd, stelt  
Steven Van Belleghem, maar wel zijn 
mogelijkheden. En daardoor worden  
bepaalde dingen die er altijd al zijn  
geweest, plots enorm versterkt. Neem de 
mond-tot-mondreclame. Ook in woon-
zorgcentra en ziekenhuizen weten we dat 
wat mensen tegen elkaar in vertrouwen 
vertellen, een grote impact heeft. Goede 
ervaringen, slechte ervaringen, we vertel-
len het allemaal door aan familie, vrien-
den en kennissen en we beïnvloeden el-
kaar voortdurend.

Internet heeft de mond-tot-mondreclame 
naar een ander niveau getild. Aanvanke-
lijk werd internet vooral gebruikt als een 
informatief platform: bedrijven, zieken-
huizen en woonzorgcentra zetten informa-
tie op hun website die weleens nuttig zou 
kunnen zijn voor de ‘consument’. Vandaag 
is het internet een sociaal platform gewor-
den. Mensen communiceren online voort-
durend met elkaar via blogs, Facebook, 
LinkedIn, Twitter… Veel prietpraat en on-
zin, jawel. Maar ook meer en meer zinnige 
informatie. Via internet vinden gelijkge-
zinden elkaar, worden contacten gelegd 
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hilde kePPerS, zorgkundige woon- en zorgcentrum SalVator in haSSelt

moment 
opname

“Twintig jaar werk ik hier al als zorgkun-
dige in het centrum. Ik heb hier vroeger 
ook stage gelopen, tijdens mijn studies 
in het secundair als gezins- en sanitaire 
hulp. Ik ben hier dus al even, maar ik her-
inner me nog goed hoe het er hier aan toe-
ging toen ik startte. We waren met min-
der. En dat geldt zowel voor het personeel 
als voor het aantal bewoners.

Overdag hou ik me vooral bezig met het 
wassen en verzorgen van de mensen. ‘s 
Middags help ik met de lunch en in de 
namiddag staat er opnieuw verzorgend 
werk op het programma. Ik help ook de 
mensen die even willen slapen mee in 
bed.

Ik werk op drie gangen. Elke gang telt elf 
bewoners. We werken in teams van drie: 
twee zorgkundigen en één verpleegkun-
dige. Wij nemen vooral het wassen van 
de mensen op ons. Als er medicatie moet 
worden gegeven, is dat een taak voor de 
verpleegkundige. Moeten er wonden ver-
zorgd worden, doen zij dat ook. Wij mo-
gen dat ook wel, maar enkel de ‘kleinere’ 
wonden. We krijgen regelmatig bijscho-
ling, over dementie bijvoorbeeld.

Het omgaan met de bewoners bevalt me 
goed, zeker na al die jaren, alhoewel je 
met de ene persoon toch wat gemakkelij-
ker overeenkomt dat met de andere. Dat 
maakt vooral het contact met sommigen 
aangenamer. Op de zorg die we verlenen, 
heeft dat geen effect.

Als je dag na dag in contact komt met de-
zelfde mensen en hen verzorgt, word je 
na een tijdje echt wel ‘eigen’ met hen. Je 
leert hen kennen, ze vertellen al eens iets, 
en ze beginnen je te vertrouwen. Eigenlijk 
vertellen ze mij heel veel. Over hun fami-
lie, hun leven...

Als zorgkundige sta je dichter bij de men-
sen dan als verpleegkundige. Onze func-
tie is iets socialer. Het gebeurt dat ik voel 
dat ik echt een vertrouwenspersoon voor 
iemand ben geworden. Mensen hebben 

“Ik wil vooral goed zijn 
voor de mensen”

daar behoefte aan. Als ik er een week niet 
ben, door vakantie bijvoorbeeld, zijn er 
altijd bewoners die vragen waarom ik er 
niet ben en wanneer ik terugkom. ‘Komt 
die niet meer werken?’, vragen ze dan 
(lacht).

Deze job heeft natuurlijk ook minder 
mooie kanten. Sommige mensen worden 
ziek en zie je aftakelen, zelfs sterven. Ook 
dat blijft je bij, zeker van de mensen met 
wie je goed opschiet. Er zijn er die ik echt 
nooit zal vergeten.

Door te werken en te leven met onze be-
woners denk ik ook vaak aan mijn eigen 
oude dag, en nu vooral aan die van mijn 

ouders. Ik hou me altijd voor dat ik voor 
de mensen hier zo goed wil zorgen als 
voor mijn eigen ouders.

Dat ‘zorgen voor’ vergt trouwens enige 
ervaring. Die heb ik met mijn twintig jaar 
anciënniteit in overvloed. Als er een nieu-
we zorgkundige is, ben ik meestal degene 
die hem of haar inwerkt. Jongeren merken 
meestal vlug dat dit een job is die je niet 
mag onderschatten. Om vol te houden, 
moet je dit echt graag doen. Bij sommige 
nieuwkomers ontbreekt dat engagement 
weleens, maar er zijn natuurlijk ook veel 
goede nieuwe collega’s.

Mijn geheim? Willen ‘goed zijn’ voor de 
mensen. Die wil heb je echt nodig om het 
alleen al fysiek vol te houden. Elke dag  
mensen ondersteunen en verplaatsen, is 
best een zware job. Ook mentaal kan het 
belastend zijn. Maar over het algemeen 
valt het best mee. Ik ben er zeker van dat 
ik deze job nog jaren zal doen.”

WV
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Leven op krediet berokkent de 
volksgezondheid ernstige schade

Frederik Coussée

opinie

Het internationale ratingbureau Standard 
& Poors kondigde enige tijd geleden aan 
dat het zijn oordeel over de kredietwaar-
digheid van ons land naar beneden zou 
bijstellen als er tegen de zomer geen nieu-
we regering is. Hoewel de optimist in mij 
de mogelijkheid van een regeerakkoord 
niet onmiddellijk naar de prullenmand 
verwijst, durf ik er toch niet veel geld op 
te verwedden. Daarvoor zijn de politieke 
tegenstellingen te groot.

Het snel-snel in elkaar flansen van een 
nieuwe federale regering zonder een con-
sensus over een langetermijnoplossing 
voor de fundamentele problemen van ons 
land, zou enkel een doekje voor het bloe-
den zijn. Ratingbureaus zouden snel in-
zien dat zo’n regering niet meer zoden aan 
de dijk brengt dan die in lopende zaken. 
Integendeel, nieuwe ministers zullen hun 
daadkracht in de verf willen zetten met 
nieuwe beleidsmaatregelen die extra uit-
gaven met zich meebrengen. In die zin zijn 
lopende zaken zelfs goed voor de federale 
begroting. De terughoudendheid die men 
aan de dag moet leggen, vermijdt dat de 
uitvoerende macht al te kwistig nieuwig-
heden uit de hoge hoed tovert.

Een en ander betekent wel dat we met z’n 
allen de huidige politieke impasse duur 
zullen betalen. Als de rating van ons land 
daalt, dan zal de federale staat meer inte-
rest moeten betalen op het geleende geld. 
Om zijn financiële verplichtingen na te 
komen, zit ons land steeds vaker verlegen 
om vers geld. Daarom geeft de federale 
overheid meerdere keren per jaar staats-
obligaties of ander schuldpapier uit. Zo’n 
uitgifte beloopt algauw enkele miljarden 
euro’s en dus scheelt een half procentje 
meer interest meteen een flinke slok op de 
borrel. Zo haalde de federale overheid op 
18 april nog bijna 3 miljard euro vers geld 
op tegen 4,25%. In de veronderstelling dat 
we plots 0,5% extra rente moeten betalen, 
is er sprake van een meerkost van 15 mil-
joen euro per jaar.

Iedere goede huisvader weet dat je elke 
euro slechts één keer kan uitgeven en dat 
gratis niet bestaat. Die extra rentelasten 
zullen dus in de zakken van de institutio-
nele beleggers en andere financiers belan-
den. Het is geld dat niet meer kan worden 
besteed aan initiatieven waarvan de bur-
gers of de bedrijven echt beter worden.

Dit alles is evenwel maar klein bier in ver-
gelijking met een ander recent rapport van 
Standard & Poors, dat de impact van de 
vergrijzing op onze staatsfinanciën onder 
de loep neemt. De studie waarschuwt voor 
een bankroet van ons land als de beleid-
voerders, ook binnen de sociale zekerheid, 
niet dringend actie ondernemen om orde 
op zaken te stellen. Niets doen maakt de 
kosten van de vergrijzing onbetaalbaar.

De studie vertrekt van de hypothese dat 
ons land tegen 2016 een begrotingseven-
wicht bereikt. Ook de Europese Commissie 
legt ons dit streefdoel op. Er zullen nog on-
populaire maatregelen genomen moeten 

worden om het huidige begrotingstekort 
van 4,1% van het BBP weg te werken.
Maar zelfs als dat lukt, zullen de kosten 
van de vergrijzing op middellange termijn 
zo’n vlucht nemen dat extra geld geleend 
moet worden om de pensioenen en de 
gezondheids- en welzijnskosten van onze 
ouderen te kunnen blijven betalen. Dat al-
les zou tegen 2050 resulteren in een staats-
schuld die stijgt van de huidige 100% naar 
185% van het BBP.

Met die vooruitzichten waarschuwt 
Standard & Poors dat de langetermijn-
rating van ons land in 2020 zal zakken 
van het huidige AA+ naar A. In 2025 zou 
het zelfs BBB worden. Dat betekent dat 
de kredietwaardigheid van ons land daalt 
van zeer goed naar zeer middelmatig. Het 
zal dus steeds duurder worden om op de 
internationale markten geld te lenen. 

Willen we onze welvaartsstaat vrijwaren, 
dan is dringend actie nodig. De overheids-
inkomsten moeten structureel omhoog en 
de kosten even structureel naar beneden. 
Dat zal zich uiteraard ook laten voelen 
in de zorgsector, die voor een belangrijk 
deel gefinancierd wordt vanuit de soci-
ale zekerheid. Megalomane kanker- en 
andere plannen, dure sociale akkoorden, 
ongebreidelde therapeutische vrijheid, 
de ongelimiteerde vrije keuze van de pa-
tiënt voor een zorgverstrekker... Het zijn 
allemaal evidenties die in de toekomst op 
de helling staan, want we zullen met het-
zelfde budget simpelweg meer zorg moe-
ten aanbieden. Geen prettig vooruitzicht, 
maar we moeten de waarheid onder ogen 
durven zien en actie ondernemen. De tijd 
dringt.

Frederik Coussée,  
stafmedewerker Zorgnet Vlaanderen
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Graag lichten wij onze visie 
persoonlijk aan u toe. 

Contacteer Bart Baert op 
0498 88 42 00. 

Assist 
Luchthavenlei 7B - Deurne

Assist Healthcare People
  Internationale rekrutering van verpleegkundigen. 

Flexpool “en “in house interim.

Assist Healthcare Facilities
  Advies, coaching, opleiding van medewerkers. 

(Tijdelijk) beheer van facilitaire processen van 
zorgorganisaties.

Assist Home Services
   Organisatie van verzorgende en verpleegkundige 

taken in de thuiszorg. Comfortzorg met diensten-
cheques.

Assist Social Integration
  Samenwerking met lokale partners uit de sociale 

economie.

In de huidige turbulente markt is het realiseren van betere zorg tegen lagere kosten belangrijker 

dan ooit. De Assist aanpak is daarbij uniek: we zoeken een langdurig samenwerkingsverband, 

waarbinnen we de verantwoordelijkheden met onze partners delen. In de praktijk wordt vaak een 

beroep gedaan op een combinatie van onze vier specialismen:

Helpt 
   de zorg vooruit




