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Op zoek buiten de grenzen...

Beste zorgprofessional,

Bij de start van 2012 wens ik u alvast een boeiend jaar toe met erg veel zorg op 
maat en nieuwe initiatieven. Ook ZORG Magazine vat 2012 ambitieus aan en 
brengt het komende jaar maar liefst 12 nummers uit in drie deelsectoren. Dit wil 
concreet zeggen dat er telkens 4 nummers verschijnen voor de ouderenzorg/
gehandicaptenzorg, de thuiszorg en de ziekenhuizen met telkens een andere 
inhoud en andere doelgroep. Vanzelfsprekend blijft relevant wetenschappelijk 
onderzoek de basis van elke publicatie. Meer hierover kan u lezen op pagina 
19 van dit nummer.

Intussen zoeken we samen met u naar oplossingen voor prangende 
problemen  zoals het rekruteren van kwalitatief hoogstaande zorgverleners. 
Het afgelopen jaar verschenen in de media meerdere verhalen over het 
rekruteren van verpleegkundigen in het buitenland. Er werd gesproken van 
wantoestanden, braindrain en deontologische dilemma’s. ZORG Magazine 
ging ook in dit nummer op zoek naar good practice en ondervond dat 
rekruteren in het buitenland onder de juiste voorwaarden, wel degelijk een 
aanvulling kan zijn op het lokaal rekruteringsbeleid van een zorgorganisatie. 
In vele nieuwe Europese lidstaten staat de gezondheidszorg immers onder 
druk. Financiële besparingen zijn de regel in gans Europa. Ziekenhuizen en 
ouderenvoorzieningen worden gesloten en verpleegkundigen moeten in 
sommige landen zelfs betalen om aan de slag te kunnen. Geen wonder dat 
sommige verpleegkundigen over de grenzen kijken en op zoek gaan naar die 
plaatsen waar ze hun dromen wel kunnen realiseren.    

Natuurlijk is rekruteren in het buitenland complex, men moet dan ook met 
tal van factoren rekening houden: administratie, taal, verschil in normen 
en waarden, huisvesting... Ook de cliënt wordt niet vergeten, want zit een 
autochtone resident in uw zorgorganisatie te wachten op een Roemeense of 
Poolse verpleegkundige? Uit onderzoek blijkt dat etniciteit wel degelijk een 
beperkte rol speelt in een zorgrelatie. Maar taal, waar de media het afgelopen 
jaar erg veel nadruk op legde, bleek een veel minder belangrijke factor dan 
gedacht. Leeftijd en ervaring worden door zorgvragers immers als veel 
belangrijker ervaren. Natuurlijk is communicatie van belang. In dit nummer 
stellen Manu Keirse en Jan De Lepeleire hun boek, ’Aan weerzijden van de 
stethoscoop’ aan u voor. 
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INHOUD EM Group wordt verdeler en 
implementator van Plan Expert 

planningssoftware
EM Group, gevestigd te Sint-
Niklaas, is gekend voor zijn 
totaaloplossingen in het domein van 
datacaptatie en –controle en dit meer 
specifiek  in de niche domeinen van 
tijdsregistratie, personeelsplanning 
(Rostar Cas), toegangscontrole en 
camerabewaking. 

Op basis van de opgedane expertise 
(oa. met Rostar Cas van Paralax, 
marktleider in Nederland) heeft EM 
Group een overeenkomst gesloten 
met de firma Time Gala voor het 
verdelen, installeren en implementeren 
van de planningsoftware PlanExpert 

in België en Nederland. PlanExpert 
richt zich vooral tot instellingen 
actief in de gezondheidszorg 
die hun uurroosterplanning 
wensen te optimaliseren dankzij 
gespecialiseerde planningsoftware. 
Momenteel werken in België een 50-tal 
zorginstellingen met PlanExpert. In 
heel Europa zijn dat er ruim 2500.
PlanExpert is overigens ontwikkeld 
door de Duitse firma GeoCom die 
de distributierechten voor België en 
Nederland heeft toevertrouwd aan de 
firma Time Gala (van Peter Coppens) 
die nu dus een partnership aanging  
met EM Group (www.emgroup.be).

Ook zorgorganisaties kiezen voor 
een duurzaam beleid

Steeds meer zorgorganisaties 
hechten belang aan doorgedreven 
duurzaam ondernemen. Kurt Stabel, 
directeur van woonzorgcentrum 
Buitenhof te Brasschaat geeft aan 
dat hij zich niet enkel bekommert om 
de zorg voor de bewoners, maar ook 
over een gezonde leefomgeving en 
dit al van bij de start in 2005. 

Van waterzuivering tot ecologische 
schoonmaakproducten
Zo   beschikt de voorziening over 
een eigen waterzuiveringsinstallatie 
met een maximum capaciteit van 
7m3 per dag en maakt het voor de 
schoonmaak uitsluitend gebruik van 
Ecover© producten. Kurt Stabel geeft 
aan dat de recuperatie van regenwater 
voor sanitaire doeleinden, goed is 
voor een besparing van 20% op het 
totale waterverbruik. Daarnaast nam 
hij in 2009 ook een zonneboiler in 
gebruik. 

Woonzorgcentrum Buitenhof kiest 

voor de professionele productlijn 
van Ecover voor interieur en sanitair. 
De toelevering wordt verzekerd 
door BOMA, Benelux-partner 
van Ecover voor de professionele 
markt. Boma ontwikkelt en verdeelt 
al meer dan 35 jaar professionele 
schoonmaakproducten, -materialen 
en -machines met toegevoegde 
waarde. 

Het bedrijf, met Benelux-
distributiecentrum te Antwerpen, 
ontwikkelt functionele product-
concepten die via nuttige e-tools 
kunnen worden besteld. Een 
doordacht gebruik van die producten 
en diensten spaart het milieu en 
levert elke zorgorganisatie, naast 
tijdwinst en economische besparing, 
een perfect schoonmaakresultaat op. 

Meer informatie over een 
doorgedreven duurzame benadering 
van de schoonmaak en hygiëne in 
zorgorganisaties via www.boma.eu.
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De Koning Boudewijnstichting 
organiseerde op 7 december een 
conferentie te Brussel met als titel: 
‘Migratie,: de oplossing voor het 
personeelstekort in de zorg- en 
gezondheidssector?’.  Op deze 
boeiende en drukbijgewoonde 
conferentie werden studieresultaten 
voorgesteld, maar kwamen 
ook werkgevers, experten en 
rekruteringsbureaus aan het 

woord. Het publiek bestond uit 
zorgprofessionals, bedrijven, 
leidinggevenden uit de zorgsector en 
academici. De meeste aanwezigen 
op de conferentie kwamen uit 
Wallonië en Brussel. Dat hoeft ons 
niet te verbazen, het verhaal van 
het rekruteren in het buitenland  
komt ook grotendeels uit deze 
regio. Vanzelfsprekend is het een 
stuk makkelijker om buitenlandse 

verpleegkundige in het Franstalig 
gedeelte van België in te zetten, de 
taalbarrière is daar heel wat lager. 

Johan Wets en Tom De Bruyn, 
beiden onderzoekers bij HIVA 
(Katholieke Universiteit Leuven) 
openden het debat met een heel 
aantal cijfers. Zo gaven ze aan dat 
de meeste zorgverleners van binnen 
de Europese Unie komen, in de 

De tekorten aan gekwalificeerde zorgverleners in de zorgsector werden reeds vele 
malen beschreven. Om deze tekorten het hoofd te bieden wordt er: stevig geïnvesteerd 
in het aantrekkelijker maken van het beroep, het actief rekruteren binnen de eigen 
arbeidsreserve en wordt er gerekruteerd in het buitenland. In de media focust men 
vandaag vooral op het laatste aspect. 

Dossier: Rekruteren in het buitenland

Referenties
 � 1.  Wets & De Bruyn (2011) Migratie: de 

oplossing voor het personeelstekort in de 

zorg- en gezondheidssector? Een uitgave 

van de Koning Boudewiijnstichting.  

media wordt er volgens hen een 
heel ander beeld geschetst. Het gaat 
vooral over zorgverleners uit onze 
buurlanden (Nederland, Frankrijk 
en Duitsland). deze van buiten 
de Europese Unie komen vooral 
uit Congo en in mindere mate uit 
Rwanda en Marokko. Tom de Bruyn 
van het HIVA schetst het rekruteren 
van buitenlandse zorgverleners als 
een eerder nieuw verschijnsel, maar 
ook een kleinschalig verschijnsel. 
In de vraag en aanbod studie 
van onderzoeksbureau Ablecare 

in opdracht van Docendo vzw 
en de Federatie onafhankelijke 
Seniorenzorg bleek dat slechts 4% 
van de verpleegkundigen in Vlaamse 
woonzorgcentra gerekruteerd 
werden vanuit het buitenland. 

Johan Wets van het HIVA belichtte 
ook het ethische aspect van 
rekruteren in het buitenland. Want 
stuikt de lokale gezondheidszorg 
niet in elkaar als je gekwalificeerd 
personeel gaat weghalen in sommige 
landen? We zien vandaag al een heel 

aantal ethische codes opduiken, 
zoals deze van de Europese Unie, 
regionale ethische codes... ZORG 
Magazine gaat in een uitgebreid 
dossier op zoek naar good practice 
en een antwoord op deze en meer 
vragen. 

Dossier rekruteren in het buitenland
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“Link2Care doet veel meer 
dan enkel rekruteren in 
het buitenland.”
De media was het afgelopen jaar erg hard voor de bedrijven die buitenlandse 
verpleegkundigen rekruteren in het buitenland. Het rekruteringsverhaal is complex 
en  bevat vele hindernissen, maar het kan ook op een menselijke, deontologisch 
verantwoorde wijze gebeuren. Link2Care wenst zich te onderscheiden en opteert om 
het rekruteringsproces opnieuw uit te vinden met aandacht voor de noden en behoeften 
van alle partijen. ZORG Magazine sprak met Igor Van Assche, afgevaardigd bestuurder 
van Link2Care.

ZORG Magazine: Hoe is Link2Care 

ontstaan? 

Igor Van Assche: “Link2Europe bestaat 

sinds september 2007, in eerste instantie 

richtte het bedrijf zich op logistiek en 

de industrie. Wegens de grote vraag 

werd er ook uitgeweken naar de 

gezondheidszorg. Natuurlijk is dat een 

veel complexer verhaal waarbij kennis, 

vaardigheden en attitudes een cruciale 

rol spelen. Wanneer we spreken over 

kennis, gaat dat vanzelfsprekend niet 

enkel over de Nederlandse taal, maar 

ook over kennis van de gezondheidszorg, 

verpleegkundige technieken… We 

hebben onze eerste in het buitenland 

gerekruteerde verpleegkundige in 

Vlaanderen geplaatst einde 2008. Nadien 

werd ons bedrijf benaderd door Assist nv 

(a Vebego company), en werd er een joint 

venture aangegaan. Deze overeenkomst 

werd in mei 2010 gesloten en kreeg de 

naam Link2Care.”

ZORG Magazine: Waarom opteert 

Link2Care specifiek voor het rekruteren 

van arbeidskrachten uit Europa en niet 

uit gans de wereld?

Igor Van Assche: “Andere bureaus 

zijn van meet af aan gaan rekruteren 

in gans de wereld, ze hebben zich 

evenwel vast gereden in een kluwen 

van administratieve verplichtingen. 

Link2Care beperkt zich inderdaad tot 

Europa en dit omwille van verschillende 

redenen. Eén ervan is de erkenning van 

de diploma’s binnen de Europese Unie 

De regelgeving zorgt ervoor dat bepaalde 

diploma’s onmiddellijk gelijkgesteld zijn 

en andere weer niet. Procedures om 

een buitenlands diploma gelijk te laten 

stellen zodat verpleegkundigen hier 

volwaardig aan de slag kunnen, duren 

zo’n 3 tot 6 maanden en dan weet je 

soms nog niet wat het resultaat is. Zo 

werden in het verleden na onderzoek, 

Filippijnse verpleegkundediploma’s niet 

gelijkgesteld met Vlaamse diploma’s.”

“Daarom blijven we in Europa. We 

volgen dan een procedure tot erkenning 

(om het beroep van verpleegkundige te 

mogen uitvoeren) via het ministerie van 

volksgezondheid, in theorie duurt dat 

maximaal 3 maanden. Maar ook hier zien 

we de termijnen oplopen, in 2009 was 

dat immers nog drie weken, daarna 6 

weken en intussen zitten we al ruim aan 

3 maanden. Ons kantoor beperkt zich tot 

die kandidaten die al gelijkgesteld zijn om 

een betere timing te kunnen garanderen 

voor onze klanten. Een tweede en derde 

reden heeft te maken met het verkrijgen 

van een arbeidsvergunning en het feit 

dat het deontologisch correcter is om in 

Europa te rekruteren.”

“Link 2 Care geeft 
goede nazorg, maar 

er moet ook een
grote graad aan 

zelfstandigheid zijn 
bij de kandidaten.”

ZORG Magazine: De Koning 

Boudewijnstichting organiseerde 

recent een studiedag over het 

rekruteren van arbeidskrachten uit het 

buitenland, u zat daar ook in het panel, 

deontologie kwam daar ruimschoots 

aan bod. Hoe kijkt u naar dat ethische 

aspect? 

Igor Van Assche: “Wetenschappers 

en sceptici spreken weleens van 

een ‘braindrain’, omdat goede 

verpleegkundigen worden weggehaald 

uit landen waar de gezondheidszorg het 

al moeilijk heeft. In de landen waar wij 

rekruteren worden ziekenhuizen gesloten 

en verpleegkundigen op straat gezet. 

Om te mogen werken moet je er vaak 

een grote som geld betalen. Het ethische 

aspect is zeker een aandachtspunt, 

maar onze redenering is dat we niemand 

verplichten om naar hier te komen. Dat 

idee past perfect in een Europa met vrij 

verkeer van diensten, goederen, arbeid 

en mensen... We geven geen valse 

beloften of onheuse contracten.“

ZORG Magazine: Wat zijn de 

beweegredenen van deze 

verpleegkundigen, is het een puur 

financieel verhaal?

Igor Van Assche: “Geld speelt natuurlijk 

een rol, oudere verpleegkundigen 

willen een betere toekomst voor hun 

eigen kinderen. Deze wat oudere 

verpleegkundigen denken bijvoorbeeld 

ook aan ons gunstige pensioenstelsel. 

Jongere verpleegkundigen daarentegen 

zien vaak geen toekomstperspectieven in 

eigen land. Ze vinden geen werk met hun 

verpleegkundediploma, ze moeten zelfs 

betalen om te mogen werken, de jobinhoud 

is te weinig technisch. Voeg daarbij de 

sombere toekomstperspectieven en 

de levensstandaard en velen gaan op 

zoek naar concrete oplossingen. Een 

tewerkstelling in het buitenland komt aan 

zeer veel wensen tegemoet.”

ZORG Magazine: Zijn deze 

verpleegkundigen ook ambitieus en 

willen ze hier ook carrière maken?

Igor Van Assche: “Zeker en vast, er zijn er 

die eens ze de taal goed kennen ook meer 

willen. Vele van deze verpleegkundige 

hebben immers heel wat in hun mars, en 

denken en werken zelfs op academisch 

niveau. Een aantal anderen stellen 

zich tevreden met een vaak minder 

verantwoordelijke job hier dan de functie 

die ze in hun thuisland hadden.” 

ZORG Magazine: Hebben zij ginds een 

goed beeld van wonen, leven en zorg 

hier in Vlaanderen?

Igor Van Assche: “Wij trachten ze 

zo correct en zo uitgebreid mogelijk 

te informeren, maar dit blijft een 

aandachtspunt. Ze geloven de gekregen 

informatie niet altijd en luisteren ook 

niet altijd naar ons. De ‘cost of living’, 

verloning,... zijn aspecten waar we 

meermaals moeten bijsturen. Zo vragen 

we om in de beginfase zeker geen familie 

te laten overkomen, spaarzaam te zijn en 

weinig geld uit te geven. Er moet immers 

geld gespaard worden voor bijvoorbeeld 

een huurwaarborg. Link2Care maakt 

zich sterk dat traject goed te begeleiden, 

maar de kandidaten moeten hun rechten 

en plichten kennen. Wij geven goede 

nazorg, maar er moet een grote graad 

van zelfstandigheid zijn bij hen.“

ZORG Magazine: Hoe gaat het 

rekruteren praktisch in zijn werk?

Foto boven: Igor Van Assche (afgevaardigd bestuurder, Link2Care)

Igor Van Assche werkte 15 jaar lang voor Vedior als sales en project manager. In 
september 2007 richtte hij Link2Europe op, een bureau dat succesvol arbeids-
krachten rekruteert in het buitenland voor diverse sectoren. 

Dossier rekruteren in het buitenland Dossier rekruteren in het buitenland
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Igor Van Assche: “Link2Care werkt 

met een traject waarbij we permanent 

opleiden, werven en plaatsen, kortom een 

continue doorstroming. We acteren  deels 

proactief en deels op vraag van klanten. 

We werken daarbij steeds een partnership 

uit met de voorzieningen die opteren om 

ook in het buitenland verpleegkundigen 

te rekruteren. Onze dienst vult de 

bestaande lokale rekruteringsstrategie 

aan. We hebben ook veel ervaring in de 

landen waaruit we rekruteren. We hebben 

permanent twee eigen kantoren in Polen 

en Roemenië. Ik heb zelf alle nieuwe 

Europese landen bezocht om na te gaan 

of er potentieel aanwezig is. Verder zijn 

we aanwezig op een heel aantal beurzen 

waar vooral Engelse en Scandinavische 

bedrijven zich profileren. De Belgische 

gezondheidszorg profileert zich 

duidelijk onvoldoende om buitenlandse 

verpleegkundigen aan te trekken. Andere 

landen zijn daar echt actief mee bezig, 

zowel de overheid, zoals in Denemarken, 

als de voorzieningen zelf.”

ZORG Magazine: Hoe worden de 

verpleegkundigen in de nieuwe 

lidstaten van de Europese unie bereikt? 

Igor van Assche: “In Roemenië en 

Polen zijn er contacten met scholen, er 

worden ook advertenties geplaatst. De 

afgelopen tijd werden er ginds meerdere 

ziekenhuizen gesloten en ook dan worden 

er de nodige contacten gelegd. Een groot 

permanent netwerk is belangrijk om een 

continue toestroom te garanderen. Het is 

erg afhankelijk van land tot land. In Polen 

moet je bijvoorbeeld zelf actief op zoek, 

in Roemenië is het aanbod groter en gaat 

het om tientallen kandidaten per maand 

die willen nagaan wat de mogelijkheden 

zijn. In Boekarest waren er bijvoorbeeld 

recent 4000 bezoekers op een beurs, 

eenzelfde beurs in Portugal trok laatst 

een 500-tal mensen. Het gaat dan zeker 

niet alleen om verpleegkundigen, maar 

ook dokters, specialisten...”

“ Landen waar we in de nabije toekomst 

zeker mensen van gaan rekruteren en 

ook een eigen kantoor gaan opstarten 

zijn Bulgarije en Hongarije.  Landen 

die we verder willen onderzoeken 

zijn Griekenland en Portugal. In deze 

landen zitten op dit ogenblik erg veel 

verpleegkundigen zonder werk.”

ZORG Magazine: Rekruteert Link2Care 

alleen schoolverlaters of ook ervaren 

verpleegkundigen? 

Igor Van Assche: “Beiden, maar we 

promoten in eerste instantie België omdat 

België niet het eerste land is waar ze naar 

toe willen. Ze kiezen vaak voor Engeland 

omdat de taaldrempel minder hoog is, 

vaak kennen ze er ook al iemand. Over 

het algemeen valt het op dat het voor de 

meeste kandidaten niet uitmaakt in welk 

land ze terechtkomen. De nazorg en de 

ondersteuning die wij als kantoor bieden 

is uniek, Engelse bedrijven doen dat 

bijvoorbeeld helemaal niet. 

ZORG Magazine: In welke setting 

komen de in het buitenland 

gerekruteerde verpleegkundigen 

vooral terecht?

Igor Van Assche: “Vooral in 

woonzorgcentra, we plaatsen niet 

zoveel verpleegkundigen op urgente-

afdelingen in de ziekenhuissetting. Als 

ze in een ziekenhuis gaan werken, dan 

is het meestal op technische diensten. 

Velen stellen zich ook de vraag of de 

kandidaten na het doorlopen van het 

ganse traject ook daadwerkelijk blijven? 

“We werken steeds 
een partnership uit 
met voorzieningen 

en vullen de 
bestaande lokale 

rekruteringsstrategie 
van onze klanten 

aan.”

Dossier rekruteren in het buitenland Dossier rekruteren in het buitenland

De Quick reponse barcode is een tweedimensionele datamatrix, die 

de “oude” streepjescode overtroeft. De QR-code linkt uw gsm of 

smartphone rechtstreeks met een internetlocatie. Hiervoor heeft u uw 

gsm camera en internet nodig.

Enkel op gsm’s met Apple software, Android en Windows mobile is 

deze applicatie te gebruiken.

Hoe gaat u te werk? Download 

eerst de gratis applicatiesoftware 

(zoekterm: QR-scan), na activering 

hiervan richt u uw camera op de 

QR-code (rechts)  en uw gsm 

opent meteen de gekozen website, 

namelijk de online versie van ZORG 

Magazine.

Met de QR-code kan je meteen 

online ZORG Magazine lezen

Foto boven: Glenn Vandamme (links), account manager bij Link2Care en Igor 
Van Assche (rechts), afgevaardigd bestuurder.

80 tot 85% van de mensen die het ganse 

traject doorlopen, die blijven ook. 

ZORG Magazine: In de media was de 

afgelopen maanden veel te lezen over 

arbeidsmigratie in de zorgsector, het 

taalaspect kwam steeds naar boven. 

Hoe gaat u hiermee om?

Igor Van Assche: “We gaan de kandidaten 

grondig voorbereiden. Tijdens de 

hierboven aangehaalde wachttijd van 

drie maanden (om de erkenning te 

krijgen om het verpleegkundige beroep 

te mogen uitoefenen in België) gaan we 

al met afstandsleren Nederlands geven in 

hun thuisland nog voor ze afreizen naar 

België. Dit is zeker niet makkelijk en vergt 

erg veel van de kandidaten. Het taaltraject 

is meteen ook een selectietraject, als 

mensen niet de juiste inspanningen 

doen, dan stopt het meteen voor hen 

zelfs voor ze kunnen afreizen naar hier. 

Op dit ogenblik boeken we het meest 

succes met een combinatietraject van 

online zelfstudie met ‘blended learning’. 

Dit wordt volledig georganiseerd door 

een erkend taalinstituut. Zij hebben 

een pakket samengesteld voor ons dat 

volledig gericht is op de zorgsector. 

We streven ernaar om de kandidaten 

minstens een niveau B2 te laten behalen 

na het doorlopen van het traject. Maar 

daar waar het bij velen stopt, gaat 

Link2Care verder. We organiseren 

immers nog gedurende drie extra 

maanden twee dagen taallessen, dit 

terwijl ze op de werkvloer al aan de slag 

zijn. Intussen worden ze geconfronteerd 

met bijvoorbeeld nieuwe technieken 

en materialen, zorgdossiers..., dit bij 

voorkeur bij de klant. Na drie tot zes 

maanden slagen we erin om een niveau 

van Nederlands af te leveren waardoor 

mensen zelfstandig kunnen werken.”

ZORG Magazine: We hebben het al 

uitgebreid gehad over het taalaspect, 

doen jullie nog verdere begeleiding?

Igor Van Assche: “Ja, vanzelfsprekend, 

een basispakket bij Link2Care bevat 

zoals eerder aangegeven veel meer 

dan enkel het rekruteren van de 

verpleegkundigen. Het gaat ook om 

administratieve zaken (zoals het openen 

van een bankrekening, het regelen van 

huisvesting, het in orde maken van 

ziekteverzekering...), het geven van 

Nederlandse les, de werving en selectie. 

Eigenlijk is het echt maatwerk, Link2Care 

wenst op lange termijn in een partnership 

samen te werken met voorzieningen en 

bespreekt steeds samen met de klant de 

voorwaarden, de inhoud van het traject 

en de facetten die de voorziening zelf op 

zich wil nemen en datgene wat wij doen 

in het traject. We bieden een totaalpakket 

in een transparante vorm.”

“Rekruteren in het buitenland is en blijft 

voor vele voorzieningen een extra bron 

om voldoende verpleegkundigen aan te 

werven. Ik leg de nadruk op extra omdat de 

binnenlandse markt belangrijk is en blijft. 

De extra verpleegkundige handen op de 

werkvloer die Link2Care op korte termijn 

kan realiseren kunnen een meerwaarde 

betekenen voor leidinggevenden, de 

zorgequipe én vanzelfsprekend ook de 

bewoner of cliënt en hun omgeving.” 

Meer info via: www.link2care.eu.
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Een andere herkomst?
De invloed van etniciteit op de 

zorgrelatie
In vele zorgorganisaties werken vandaag reeds zorgverleners en andere medewerkers van 

een andere herkomst. Dit kunnen in het buitenland gerekruteerde arbeidskrachten zijn, maar 

evengoed allochtone medewerkers. In het interview met Igor Van Assche werd er vooral gefocust 

op het wervings- en selectieaspect, maar vanzelfsprekend heeft het inzetten van zorgverleners 

met een andere herkomst ook invloed op uw cliënten en hun omgeving. Zitten uw bewoners 

wel te wachten op een zorgverlener van Roemeense herkomst en hoe gaan ze op deze nieuwe 

medewerkers reageren? In opdracht van GasthuisZusters Antwerpen voerde het Antwerpse 

Minderhedencentrum de8 en de onderzoekslijn DIZO (Diversiteit in Zorg) van de Artesis 

Hogeschool Antwerpen een onderzoek uit naar de invloed van etniciteit op de zorgrelatie. Ook 

het Zorgbedrijf OCMW Antwerpen en het woonzorgcentrum Goudblomme namen hieraan deel. 

Dit verhelderend onderzoek toont aan dat taal inderdaad belangrijk is, maar dat bewoners zelfs 

meer belang hechten aan leeftijd en ervaring. 

Onze samenleving, en dus ook de 
zorg, kleurt meer en meer. Ook de 
zorgverleners in de zorgvoorzieningen 
worden alsmaar diverser. De 
samenstelling van de leden van de 
zorgequipe kent onder invloed van 
verschillende factoren een aantal 
wijzigingen. Momenteel kennen we 
bijvoorbeeld een stijgend aantal 
zorgverleners met een allochtone 
achtergrond in woonzorgcentra. Zij 
dragen zorg voor het merendeel 
autochtone ouderen die daar wonen.

Inleiding
De verhouding van het aantal 
allochtone personeelsleden ten 
opzichte van de autochtone 
personeelsleden loopt sterk uiteen. 
Het personeelsbestand in sommige 
voorzieningen is erg homogeen 
(1.6% allochtone medewerkers), 
in andere voorzieningen is het 
personeelsbestand veel diverser 
samengesteld (52.7% allochtone 
medewerkers). (Declercq et al., 2006)

bewoners met een gemiddelde 
leeftijd van 86 jaar. De man/
vrouw-verhouding bedroeg 20/80. 
89 bewoners verbleven in een 
eenpersoonskamer, 11 beschikten 
over een tweepersoonskamer. 49 
bewoners uit zes woonzorgcentra 
werden ook kwalitatief bevraagd, 
gebruikmakend van een agogisch 
activerende focusgroep.

Aanwezigheid divers personeel
De meerderheid van de respondenten 
getuigt over de aanwezigheid van 
allochtoon personeel. Dit wil niet 
zeggen dat ze allemaal al door 
allochtonen werden verzorgd. 
De bewoners vermoeden dat het 
profiel van de zorgverlener over het 
algemeen vrouwelijk, jong en van 
verschillende herkomst is. Dit klopt 
deels met de reële diversiteitcijfers. 
De zorgverlener is inderdaad vooral 
vrouwelijk, met een volwassen leeftijd 
rond 40 jaar. De verhouding van 
allochtone personeelsleden/totaal 
aantal personeelsleden varieert van 
20 % tot 46 %. 

De verscheidenheid van herkomst 
wordt zeer breed gedefinieerd 
door de ouderen. De meesten 
denken in eerste instantie aan 
Marokkanen, Turken en zwarten als 
het over allochtonen gaat. Daarnaast 
vernoemen ze ook de volgende 
nationaliteiten als “vreemdeling”: 
Thais, Russisch, Pools, Engels, 
Chinees, en Vietnamees. Ze 
maken geen bewust onderscheid 
tussen Europese en niet-Europese 
allochtonen: een vreemdeling is 
iedereen die geen Belgische roots 
heeft.

Invloed op de zorgrelatie?
Voor de meeste bewoners maakt 
de origine van de zorgverlener 
helemaal niets uit. Dit blijkt zowel 
uit de focusgroepen als uit de 
steekproef, waarbij tachtig procent 
van de respondenten deze stelling 
beaamt. Een deel van deze bewoners 
koppelen er wel enkele voorwaarden 

aan vast: de afkomst van de 
hulpverlener maakt voor hen niets 
uit als hij/zij Nederlands spreekt, 
bekwaam en beleefd is. Deze 
terughoudendheid ten aanzien van 
allochtone zorgverleners wordt door 
het bevraagde personeel bevestigd. 
Nieuwe allochtone zorgverleners 
zouden het moeilijk hebben in de 
eerste maanden, omdat ze zich 
moeten bewijzen tegenover de 
bewoners.

Beïnvloedende factoren
Volgens de zorgverleners heeft taal 
een veel belangrijkere invloed op 
de relatie dan origine of herkomst. 
Taal, zowel mondeling als schriftelijk, 
is belangrijk in de zorgrelatie en 
in de werkrelatie tussen collega 
zorgverleners. Er wordt eveneens 
benadrukt dat de inspanning 
van “beide kanten” moet komen. 
Autochtonen moeten trager spreken 
en allochtonen moeten beter 
articuleren. Autochtone bewoners 
mogen er geen machtsspel van 
maken. Het belang van taal wordt wel 
genuanceerd bij de verzorging van 
personen met dementie. Voor deze 
groep blijkt het non-verbale contact 
belangrijker. Slechts een minderheid 
minimaliseert het belang van taal in 
de zorgrelatie.

De bewoners blijken echter meer 
belang te hechten aan de leeftijd 
en de ervaring van de zorgverlener. 
Ze menen dat de kwaliteit van de 
verzorging stijgt met de ervaring/
leeftijd. Tijdens de gesprekken 
was het soms onduidelijk of de 
ontevredenheid over de verzorging 
lag aan de onervarenheid of 
aan het allochtoon zijn van de 
zorgverlener. De twee factoren 
werden samen vernoemd. Taal wordt 
door de bewoners niet expliciet 
aangehaald als een factor die de 
zorgrelatie beïnvloedt, maar eerder 
als een element van algemene 
irritatie tegenover allochtonen 
in het algemeen en allochtone 
zorgverleners in het bijzonder. 

Een vijftiental respondenten uit de 
steekproef leggen wel de link tussen 
gebrekkige taalbeheersing en het 
verschil in verzorging.

Een minderheid van de bewoners 
meent dat etniciteit van de 
zorgverlener een verschil kan maken 
in de verzorging. 

Besluit
Kortom, etniciteit, als één van de 
factoren die mee de persoonlijkheid 
als zorgverlener vormen, blijkt een 
beperkte invloed te hebben op de 
zorgrelatie. Het geheel aan ervaring, 
vriendelijkheid en communicatie zijn 
veel belangrijker voor de zorgrelatie.

Het is belangrijk om personeel 
kaders en ondersteuning aan te 
reiken waarmee ze kunnen omgaan 
met vooroordelen. Ook investeren in 
een taalbeleid dat de communicatie 
en dus de zorgrelatie bevordert 
is aangewezen. Een belangrijke 
uitdaging voor zorgorganisaties ligt 
erin om een diversiteitsbeleid te 
ontwikkelen dat op de verschillende 
niveaus van de voorziening 
inspeelt. Hierdoor kunnen zowel de 
aanwezige menslievende kwaliteiten 
zoals aandacht, tijd, persoonlijk 
contact, luisteren, als de aanwezige 
professionele kennis en kunde bij 
zowel allochtone als autochtone 
zorgverleners ten volle benut worden.

Dit onderzoeksproject gaat  met 
andere woorden na of etniciteit een 
invloed heeft op de zorgrelatie, hoe 
deze interactie verloopt tussen 
zorgverleners onderling, alsook 
tussen zorgverleners en bewoner. 

Onderzoeksopzet
Een combinatie van drie 
methoden is gekozen om 
antwoord te kunnen bieden aan 
de twee  eerder geformuleerde 
hoofdonderzoeksvragen Er werd 
geopteerd voor: een mondelinge 
bevraging van de bewoners, een 
agogisch activerende focusgroep 

Het volledige onderzoek 

‘Veelkleurige zorg’ is gratis te 

downloaden via volgende link: 

www.diversiteitswijzer.be.

Referenties
 � 1.  Veelkleurige Zorg, Over de invloed 

van de herkomst van zorgverleners op 

hun relatie met bewoners van woon- en 

zorgcentra. Saloua Berdaï & Els Haüser. 

 � 2. Declercq et al. (2006) De 

ontwikkeling van een vormingsprogramma 

over de zorg voor allochtone ouderen 

in woon- en zorgcentra en rust- en 

verzorgingstehuizen. Leuven 

met bewoners en een focusgroep 
met personeel. In dit artikel beperken 
we ons tot de visie van de bewoners 
ten aanzien van personeelsleden van 
andere herkomst.

Bewoner versus zorgverleners van 
allochtone herkomst
Er werden bewoners bevraagd  
met een semi-gestructureerde 
vragenlijst die ontwikkeld werd op 
basis van literatuuronderzoek en 
na overleg in een expertengroep. 
De vragenlijst bevat verschillende 
facetten met betrekking tot het 
leven in een woonzorgcentra, zoals: 
kennis over het aanwezige personeel 
en de daarbij horende ervaringen, 
aspecten gelinkt aan het contact 
met het zorgverlenend personeel, 
de interesse van het zorgverlenend 
personeel in het levensverhaal van de 
bewoner, de zorgmomenten,... 

De steekproef in de zeven bevraagde 
woonzorgcentra bestond uit 100 

Dossier rekruteren in het buitenland Dossier rekruteren in het buitenland
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Een uurrooster in al haar facetten

Bij het op punt stellen van een uurrooster, dient u als planner met veel zaken rekening te houden. 

Dit boek geeft een overzicht van de tendensen die zich momenteel afspelen in de zorgsector als 

het gaat over het opmaken van een dienstrooster. Vanuit een wetenschappelijke optiek wordt er 

stilgestaan bij het waarom een goed uitgebalanceerd rooster belangrijk is voor het individu en de 

organisatie. Er worden enkele nieuwe trends beschreven zoals het zelfroosteren in al haar facetten. 

In een tweede deel omschrijven de auteurs hoe stap voor stap een uurrooster opgemaakt kan 

worden en wordt er stilgestaan bij mogelijke hulpmiddelen bij het opmaken van een rooster. Op de 

volgende pagina kan u de inhoud van dit boek in detail bekijken. 

Voorbeelden en invulpagina’s

In dit boek vindt u ook voorbeelden en handige invulpagina’s om ook voor uw setting een aantal 

berekeningen te maken. 

Bestel online via www.zorganderstv.be

1.  Inleiding    
 
2.  Opzet van dit boek    
 
3.  Theoretisch kader    
 
3.1. Inleiding      
3.2. Plannen      
3.3. Historiek van het uurrooster   
3.4. Huidige situatie, continue zorg… of toch   
 niet?   
3.5. De kwaliteit van zorg vrijwaren  
 

4.  Uurroosterplanning in de zorg   
 
4.1. Inleiding     
4.2. De complexiteit van uurroosters  
4.3. Gevolgen van uurroosters   
4.4. De invloed van een roosters op de turnover 
4.5. Fysieke en psychische klachten ten gevolge  
 van shiftwerk 
4.6. Nachtwerk     
4.7. Ploegenstelsel & gezondheidsklachten 
4.8. De leeftijd als cruciale factor   
4.9.	 Een	beweging	naar	meer	flexibiliteit	 	
 

5.  Jezelf in vraag stellen als basis voor een  
 kwalitatief uurrooster 

5.1. Rol van de planner   
5.2. Balans brengen tussen vraag en   
 aanbod 

6.  Zelfroosteren, droom of werkelijkheid  
 
6.1. Historiek van het zelfroosteren   
6.2. Waarom overstappen op zelfroosteren? 
6.3. Hoe voer ik zelfroosteren in?   
6.4. Een superrooster creëren   
6.4.1. Wat met niet populaire diensten?  
6.4.2. Greep houden op het rooster   
6.4.3. Is ruilen ook een vorm van zelfroosteren? 
 A. Ruilen     
 B. Repeterend rooster    
 C. Voorkeurrooster    
 D. Intekenrooster    
 E. Matching
 F. Volledig zelfroosteren

7.  De theorie omgezet in de praktijk  
 
7.1. ‘Fixed’ of ‘Flexible’?    
7.2. Cyclisch of niet-cyclisch roosteren  
 A. Cyclische day-off scheduling   
 B. Niet-cyclisch verroosteren    
7.3. Basisvereisten om rekening mee te houden 

8.  Aan de slag      
 
8.1. Enkele wettelijke bepalingen  
8.2. Een cyclisch variabel rooster voorbereiden 
8.3. Basisgegevens verzamelen / Oefeningen  
8.4. Verpleegkundige permanentie gedurende 24u 
8.5. In kaart brengen van de huidige bezetting 
8.6. In kaart brengen van de huidige bezetting/  
 Oefening 
8.7. Algemeen overzicht van de bezetting   
8.8. Vergelijk huidige bezetting en gewenste bezetting
8.9. Het in kaart brengen van de gewenste aanwezig - 
 heid 
8.10. Het in kaart brengen van de gewenste 
 aanwezigheid 

9.  Het effectief opmaken van een basisrooster  
 
9.1. Opmaak van een cyclisch rooster  
9.2. Opmaak van een effectief rooster    
9.3. Jezelf opnieuw in vraag stellen   
9.4. Tips 
       
10.  Automatiseren, of niet? 
10.1. Inleiding     
10.2. Types hulpmiddelen     
10.3. Een pakket aanschaffen en implementeren
10.4. Enkel een troef voor grote organisaties?  
 
11.  Besluit       
 
12.		 Bibliografie	

Bestel vandaag een exemplaar voor u en uw collega 

planners via www.zorganderstv.be.

Jaar uitgave: 2011

Eerste druk. 

Aantal pagina’s: 226 

ISBN: 9789081802109

Basisprijs: 35€ (btw & verzending inclusief)

Ontdek op de website van ZorgAndersTv ook de 

interessante kortingen als u meerdere exemplaren 

wenst te bestellen.

Nieuwe uitgave

Met handige 
invulpagina’s

Inhoud

Uurroosterplanning in 
Vlaamse woonzorgcentra: 

tussen regelgeving en flexibiliteit
van Hilde Taillieu en Michael Van Buggenhout
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Anders vzw brengt zorg in beeld via ZorgAndersTv 

De kracht van beelden

Anders vzw gelooft heel sterk in de kracht van beelden. Dat één 
beeld soms meer zegt dan duizend woorden is voor ons geen 
cliché. Wij willen vooral zaken uit de zorgsector in beeld brengen 
die anders onopgemerkt voorbijgaan. Initiatieven en nieuwe 
werkmethodes die het verdienen om in een positief daglicht gesteld 
te worden. Met ZorgAndersTv hebben we de ideale tools in handen 
om beelden naar de mensen toe te brengen.

Communicatie en imago van de sector verbeteren  

De ideale zorgorganisatie van tegenwoordig sloopt de muren 
rond zich en daar wil ZorgAndersTv een steentje toe bijdragen.

Participatie vanuit de zorgsector in de programmatie van 
ZorgAndersTV  

ZorgAndersTv zorgt voor meer zichtbaarheid. Iedere 
zorgorganisatie kan eigen initiatieven in de kijker stellen. Manieren 
van werken, innovaties, zorg voor medewerkers, zorg voor 
vrijwilligers en mantelzorgers, feestelijkheden,…. ZorgAndersTv 
zorgt dat het algemeen bekend wordt. Op die manier draagt ook 
de zorgvoorziening een steentje bij tot positieve beeldvorming. 
ZorgAndersTv maakt zelf reportages maar kan ook aangeleverd 
beeldmateriaal uitzenden op vraag van organisaties. 

Op de website kunnen activiteiten opgenomen worden in  onze 
zorgagenda en ons zorgnieuws. Zorgorganisaties kunnen via ons 
ook vacatures bekend maken. De vacatures zijn zowel zichtbaar 
via de website als via televisie op de digitext pagina’s. U kan bij 
ons ook terecht voor een jobreportage. Zo krijgt de organisatie de 
kans om op een andere manier in beeld te komen Hierdoor wordt 
het verhaal, de sfeer en de zorgzaamheid nog meer in de verf 
gezet bij geïnteresseerde kandidaten. 

Een greep uit het aanbod 

Vroegtijdige zorgplanning in AZ Maria Middelares, Jobspot in wzc 
Brembloem te Evergem, Hoe word ik zorgkundige, Mantelluisteren, 
we volgen studenten,  reportage in wzc Hortensia in  Menen, Mobiele 
tandartsenpraktijk, Geriatrisch dagziekenhuis, Werkgelegenheid in 
de zorgsector, een interview met Minister Jo Vandeurzen, Dag van 
de Verpleegkunde,…

ZorgAnders-midden januari 2012 definitief.indd   1 5/01/12   08:34

REKRUTERING & SELECTIE
Met onze eigen rekruteringskantoren (Polen, 
Roemenië en Bulgarije) gaan wij op zoek naar de 
gewenste profi elen. Wij werven en selecteren bij 
voorkeur Bachelors of Masters in de verpleegkunde. 
Dit kunnen jong afgestudeerden zijn maar evengoed 
verpleegkundigen met 3 tot 5 jaar beroepservaring.

CONTACTEER ONS
Wilt u ons uniek stageconcept beter leren kennen of 
wilt u meer informatie over internationale rekrutering 
binnen de zorgsector?

Glenn Vandamme (Account manager)

T: +32 472 666 189 
E: glenn@link2care.be

BEGELEIDING
Alvorens naar België af te reizen worden de kan-
didaten intensief voorbereid met een taalcursus 
Nederlands. Pas na een taaltest, positieve evaluatie 
en erkenning van het diploma komen ze naar België.

Hierna volgt een aangepast stagetraject van 3 maan-
den, waarbij de verpleegkundigen ‘on the job’ verder 
kunnen werken aan hun taal en integratie. 

Link2Care zorgt voor een intensieve begeleiding, 
een warm onthaal, de volledige administratie, 
huisvesting en vooral de hulp van onze eigen native 
speakers. Deze native speakers helpen de verpleeg-
kundigen in hun kleine en grote vragen, waardoor de 
samenwerking vlotter verloopt.

LINK2CARE is een internationaal opererend bedrijf actief in werving en selectie van verpleeg-
kundigen, zorgkundigen, artsen en andere paramedische beroepen. Wij rekruteren voornamelijk 
binnen de Europese Unie.

LINK2CARE richt zich op het rekruteren van verpleegkundigen uit Roemenië, Polen, Bulgarije en 
Griekenland. De bevolkingspiramide in deze landen verschilt sterk van de onze waardoor de nood 
aan verpleegkundigen minder groot is, bovendien zijn er nog voldoende afgestudeerden die geen 
gepaste baan vinden. Wij willen samen zorgen voor een warme toekomst in België.

Maatschappelijke zetel

Luchthavenlei 7B • 2100 Deurne (Belgium)
T: +32 3 225 33 22  •  F: +32 3 225 33 32
E: info@link2care.be  •  W: link2care.be
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Een stagiair moet je verdienen!
Een goede stage kan heel wat gevoelens losweken bij jongeren. Alleen wordt er soms nog te weinig aandacht 
besteed aan de manier waarop stagiairs begeleid worden. 
Het provinciebestuur West-Vlaanderen, RTC en RESOC willen met hun project een dialoog op gang brengen en 
nieuwe initiatieven in het leven roepen om de kwaliteit van stagebegeleiding te verbeteren.
 

14 februari Kwaliteitskringen 

16 februari Aan de slag met ‘Pluk De dag’, studienamiddag voor onderwijs -en zorgsector over het 
gebruik van de docureeks ‘Pluk De dag’ in vormingen over dementie 

1 maart Workshop: ‘doeltreffend onderhandelen’

10 maart De dag van de startende zorgprofessional

10 april Kwaliteitskringen

Reportages 
Toekomst

Aramark, catering & vending 

ZorgAndersTv ging op bezoek bij het OCMW 
woonzorgcentrum De Meers in Waregem om er een 
kijkje achter de schermen te nemen bij Aramark. 
Aramark verzorgt al jarenlang de catering en 
vending  in de zorgsector. 

Een strikt dieet, wijzigende gezondheidstoestand, 
persoonlijke voorkeuren, … Gezonde, evenwichtige 
en lekkere maaltijden zijn heel belangrijk in de 
ouderenzorg. ZorgAndersTv sprak met enkele 
bewoners om af te toetsen hoe belangrijk die 
maaltijden juist zijn en welke maatstaf gehanteerd 
wordt voor maaltijden op maat. 

Om te zorgen voor die maaltijden op maat staat 
er een volledig team paraat. Elke bewoner heeft 
andere noden en voorkeuren. Door een combinatie 
van goede communicatie tussen diëtiste, chef-
gerant en het verplegend personeel onderling 
en het gebruik van de juiste technologie worden 

Care Solutions, software op maat
Dat software een oplossing kan bieden voor nog 
meer zorg op maat, bewijst Care Solutions in het 
vernieuwend woonzorgconcept Triamant in Sint-
Truiden. Door de immense hoeveelheid informatie 
over de bewoners te verwerken en te implementeren 
in de praktijk, kunnen de zorgverleners zich ten 
volle wijden aan de bewoners zelf. 

ZorgAndersTv interviewde de verschillende 
zorgverleners over hoe ze de software gebruiken 
als informatietool binnen de praktijk. Het 
gebruiksgemak en de vele mogelijkheden zorgen 
duidelijk voor een grote meerwaarde. 

De grote kracht van het computerprogramma 
Zorgdossier schuilt daarnaast ook in de centrale 
databank die alle nodige informatie en updates 
meteen zichtbaar maakt voor de zorgverlener 
die in contact staat met de bewoner. De interne 
communicatie verloopt zo nog efficiënter en de 
moduleerbaarheid en compatibiliteit van het 
programma bewijzen hun nut voor de praktijk.

de menu’s juist samengesteld en verwerkt. Door 
een goede wisselwerking tussen de verschillende 
zorgverstrekkers en het team van Aramark worden 
nieuwe evoluties goed opgevolgd en kan het 
verplegend personeel zich volledig wijden aan de 
bewoners zelf. 

In de kijker, Flanders Smart Hub  
Dat er in de zorgsector genoeg innovatie en ondernemerschap leeft, krijgen we te zien in de reportage voor 
Flanders Smart Hub, het innovatieplatform van de provincie Vlaams-Brabant. 

ZorgAndersTv: uw organisatie in beeld aan een kleine prijs! 
Tot eind februari kunnen wij het verhaal van uw zorgorganisatie in beeld brengen vanaf 1500€ !  Met deze 
tijdelijke voordeelactie willen wij uw organisatie een extra duwtje in de rug geven voor 2012. 

Wij brengen uw organisatie op een positief-realistische manier in beeld en denken samen met u na over 
hoe we uw boodschap het best kunnen visualiseren. Events (opening, info-avond, festiviteiten, uitstap, 
tentoonstelling, … ) en innovatieve projecten zijn soms een goed hulpmiddel om uw boodschap nog eens 
in de verf te zetten. 

Comcasa: aangepaste tarieven voor zorginstellingen 
Een online webshop met een ruim assortiment aan materialen, producten en diensten voor de 
zorg, is een vernieuwend initiatief dat een grote meerwaarde kan bieden voor de hele sector. Ook 
zorginstellingen kunnen voortaan bij Comcasa terecht om producten te bestellen. 

Voorjaarsacties

Kwaliteitsverbeteringsmethodes à la Lean Six Sigma implementeren in de 
gehandicaptenzorg, een vernieuwend softwareprogramma op maat van de patiënt in 
het UZ Leuven, telecommunicatie voor diabetes type 2 patiënten ontwikkeld met de 
hulp van de studenten van de KU Leuven, vernieuwende visies die het “probleem” 
van de vergrijzing in een ander daglicht stellen, … 

ZorgAndersTv kon vaststellen dat de uitdagingen in het huidige zorglandschap met man en macht worden 
aangegaan! Een aanrader voor iedereen die op de hoogte wil blijven van innovaties in de zorgsector. 

Voor zorginstellingen gelden er speciale voordeeltarieven. Het volledige 
assortiment is online te bekijken via www.comcasa.be. Meer info via +32 
479 073 146 of via mail naar info@comcasa.be. 
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ZORG Magazine gaat voor nog 

meer zorg op maat in 2012!

Na de lancering van ZORG Magazine voor de 
zorgsector (ouderenzorg / gehandicaptenzorg), 
stroomden de inschrijvingen binnen. Het aantal 
lezers steeg spectaculair evenals de interesse 
vanuit het onderwijs, zorgorganisaties en 
bedrijven. Tijd dus om u nog meer op uw 
wenken te bedienen.

Vanaf januari 2012 verschijnt ZORG 
Magazine maar liefst 12 keer. 4 Keer voor 
zorgprofessionals  uit de ziekenhuizen, 4 
keer voor de thuiszorg en 4 keer voor de 
ouderenzorg.

Tot einde januari kan u als lezer ons online 
laten weten of u ZORG Magazine voor de 
(ouderen)zorg wenst te blijven ontvangen of 
u wenst over te schakelen op de thuiszorg of 
het nummer voor de ziekenhuizen.

Wenst u meerdere nummers te ontvangen, 
ook dat is geen probleem. via dezelfde online 
tool kan u ook meerdere nummers aanvragen.  

HET ONAFHANKELIJK PROFESSIONEEL TIJDSCHRIFT VOOR DE ZORGSECTOR

DOSSIER: Uurroosterplannen 
in een woonzorgcentrum

 � Optimale flexibiliteit met een Flexpool 10
 � Geneesmiddeleninformatie in de zorg 20
 � ZorgAndersTv: zorg op maat in beeld 24
 � De hitte een stap voorblijven 28

HET ONAFHANKELIJK PROFESSIONEEL TIJDSCHRIFT VOOR DE THUISZORG

DOSSIER: Technologie haalt 
thuiswonende ouderen uit isolatie

 � Valdetectie in assistentiewoningen 9
 � Abbeyfield, kleinschalig wonen 17
 � De zelfstandige thuisverpleegkundige 21
 � Geneesmiddelendistributie ook aan huis     31

HET ONAFHANKELIJK PROFESSIONEEL TIJDSCHRIFT VOOR DE ZIEKENHUIZEN

DOSSIER: Radiotherapie, 
de toekomst is vandaag al realiteit

 � Het motiveren van werknemers 10
 � De leerwerkplaats als ideale stage               22
 � ZorgAndersTv: zorg op maat in beeld 26
 � Catering in ziekenhuizen 29

Schrijf nu in via 
www.zorganderstv.be

ZorgAndersTv is een initiatief van

Bekijk ZorgAndersTv 

 op de website of via Telenet!

Z

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en 

maak kans op een welkomstgeschenk

 op
surf naar

www.zorganderstv.be 

info@zorganderstv.be

of kijk via telenet digitale televisie

 ! Druk op “extra”

 ! Ga naar “diensten”

 ! Klik op ZorgAndersTv

B

Contact ZorgAndersTv
Hilde Taillieu 

Mail: hilde@andersvzw.be
GSM: 0479 625 004

ZorgAndersTv:

 ▪  Bouwt mee aan het positief imago van de 
zorgsector. 
 ▪  Informeert iedereen over wat er leeft 
binnen de zorgwereld.
 ▪  Bewijst via getuigenissen dat er een 
alternatief bestaat voor gestandaardiseerde 
zorg; zorg op maat
 ▪  Laat zowel zorgprofessionals, als 
mantelzorgers en vrijwilligers aan het woord. 
 ▪  sensibiliseert zowel jongeren als 
volwassenen om te kiezen voor de zorgsector. 
 ▪  Functioneert als “brug” tussen enerzijds de 
verschillende zorginstanties onderling, maar 
anderzijds ook tussen onderwijs, instellingen 
en overheid.
 ▪  Kaart pijnpunten binnen de sector aan en 
zoekt mee naar een oplossing.
 ▪  zet innovatieve ideeën of activiteiten extra 
in de kijker.
 ▪  Is een aanspreekpunt voor iedereen die met 
“welzijn, gezondheid en zorg” te maken heeft.

Wij kunnen voor u:

 ▪  Uw organisatie, activiteiten, producten of 
diensten in de kijker zetten door middel van 
een reportage. 
 ▪  Vacatures plaatsen of een jobvideo laten 
maken. 
 ▪  Nieuws van uw zorgorganisatie in onze 
zorgagenda opnemen. 
 ▪  Een reportage op dvd aanleveren zodat u ze 
kan gebruiken als didactisch materiaal. 
 ▪  Uw team ondersteuning bieden door onze 
vorming en begeleiding. 

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief
en blijf op de hoogte van de activiteiten van 

ZorgAndersTv en nieuws uit de zorgsector. 

Andersvzw is een vereniging zonder winstoogmerk. Wij zijn 
steeds op zoek naar partners om ons communicatieplatform 
verder uit te bouwen. 
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Opinie: 

Privémiddelen in de 
zorg, vriend of vijand?

Dat beseft ook Vlaams Minister voor 
welzijn Vandeurzen. Hij besliste 
vorige week 100 miljoen extra te 
injecteren in de bouw en renovatie 
van ouderenzorginfrastructuur. De 
Minister heeft bovendien beloofd in 
2012 even vrijgevig te zijn. Maar ook dit 
subsidiefeestje zal eerder vroeg dan 
laat aflopen. Extra middelen en extra 
infrastructuur zullen nodig zijn in een 
economische en budgettaire context 
die de reflexmatige inschakeling van 
de overheid en de sociale zekerheid 
namelijk onmogelijk maken.
 
Een cultuuromwenteling die de 
oudere emancipeert en centraal 
stelt, en waarbij de senior ook 
voor zichzelf zorgt, zal door de 
dynamische en kapitaalkrachtige 
babyboomgeneratie worden 
gedreven. Senioren zullen daarbij 
geholpen worden door een 
beschikbaar inkomen dat 12,5 
procent boven het nationale 

inbegrepen, moeten van de 
voorgestelde belastingverhoging 
worden vrijgesteld om dergelijke 
initiatieven van de grond te krijgen. 
Uiteraard dient deze gunstmaatregel 
tijdig geëvalueerd te worden, zeker 
wanneer de markt voor zulke 
beleggingen zelfdragend wordt. 
En daarnaast moet werk gemaakt 
worden van een regulerend kader 
dat de sociale ondernemer fiscale 
zekerheid biedt, en de gebruiker 
sociale zekerheid garandeert. 

Uiteraard moet het gat in de 
begroting ook dichtgefietst worden 
via nieuwe inkomsten. Maar 
laten we deze halen daar waar 
ze het minst maatschappelijke 
brokken maken. Door een deel 
van de zorginfrastructuur door 
kapitaalkrachtige babyboomers en 
medioren te laten financieren komen 
meer middelen vrij voor zij die niet 
anders kunnen dan op de overheid 
terugvallen. De ontwikkeling van 
erkende initiatieven moet je vanuit het 
beleid reguleren en aanmoedigen, niet 
afstraffen. Beschouw de spaargelden 
van de babyboomgeneratie, de rijkste 
uit onze vaderlandse geschiedenis, 
dus als een financieringspartner voor 
iedereen, en niet als het voorrecht 
van enkelen. 

Het komt er op aan onze structuren, 
instellingen en financierings-
mechanismen oordeelkundig aan 
te passen aan de tektonische 
verschuivingen van een verouderende 
maatschappij. Wanneer we daarin 
slagen, dan zal de vergrijzing zich in 
de ouderenzorg langs haar beste kant 
laten zien: een leeftijdsvriendelijkere 
en rijpere samenleving, die solidariteit 
effectiever en doelgerichter 
organiseert. 

Brieuc Van Damme (zie foto), is 
econoom in het Itinera Institute, 
gastdocent aan de UGent en tevens 
auteur van het boek ‘Het grijze goud’ 
(Uitgegeven bij Roularta in 2010). 

gemiddelde ligt en de voorbije twintig 
jaar spectaculair steeg. Via slimme 
financiële con-structies kan een 
deel van de infrastructuurbehoefte 
met andere woorden door de 
babyboomers zelf gefinancierd 
worden. 

Verschillende initiatiefnemers 
ontwikkelden bijvoorbeeld een 
systeem van obligaties met 
woonrecht. Dat werkt zo: de 
obligatiehouder ontvangt een 
jaarlijkse rente zolang hij niet in 

Het Itinera Institute is een groep academici die vanuit hun respectievelijke 

onderzoekspecialisaties aan de universiteit op lange termijn nadenken over de 

sociale en economische uitdagingen (en oplossingen!) voor ons land. Ze noemen 

zichzelf een onafhankelijke denktank. Onafhankelijk omdat ze noch rechtstreeks 

noch onrechtstreeks gelieerd zijn aan, of afhankelijk zijn van een belangengroep, 

een politieke partij, een middenveldorganisatie of de overheid. Hun financiering 

komt dus vanuit de privé. Dat kunnen bedrijven, particulieren of fondsen zijn. 

Iedereen die het wil kan een bedrag aan Itinera schenken, maar niemand mag 

meer dan 5% van het budget vertegenwoordigen. Dat is belangrijk, net om die 

financiële onafhankelijkheid te garanderen.

 

De onderzoekers – vooral economen, maar ook juristen en politicologen – werken 

ideeën uit rond 9 cruciale thema’s voor de welvaart van ons land. In het kader van 

het thema vergrijzing kwam de denktank in november 2010 naar buiten met het 

boek “Het Grijze Goud – Hoe babyboomers van ouderenzorg een succesverhaal 

kunnen maken”. Auteur Brieuc Van Damme: “In de brede publieke opinie blijft 

ouderenzorg vooral geassocieerd met een levensfase van hulpbehoevendheid 

en groeiende isolatie van de oudere generaties uit onze naaste omgeving. Dit 

nogal treurige beeld zal in de nabije toekomst grondig veranderen. Met het 

boek wijzen we op de nood aan hervormingen om ons systeem klaar te stomen 

voor deze veranderende sociale realiteit. Omwille van de moeilijke budgettaire 

situatie wacht de sector een uitdagende periode. Ook dat wilde ik onderstrepen 

door te proberen constructief strategische oplossingen voor te stellen”.

 

Itinera komt in februari naar buiten met een studie over het personeelstekort van 

de zorgsector. Blijf op de hoogte door u gratis in te schrijven op de nieuwsbrief 

via www.itinerainstitute.org .

Op enkele eenzame vergrijzingsnegationisten na is iedereen het er over eens 
dat de demografische verschuivingen ons systeem voor een enorme uitdaging 
plaatsen. Door de nakende verdubbeling van de groep zorgbehoevende ouderen 
komt de toegankelijkheid van onze ouderenzorg in gevaar, want bij ongewijzigd 
beleid moeten we vanaf vandaag netto iedere week 1 rusthuis bijbouwen, 40 jaren 
lang. Dat dit geen sinecure wordt illustreert de evolutie van de woongelegenheden 
in woonzorgcentra de voorbije jaren. Die zijn in 10 jaar tijd met slechts 2,8% 
gegroeid, met wachtlijsten tot gevolg.

                 Auteur: Brieuc Vandamme 

zijn serviceflat woont. Wanneer 
hij op oudere leeftijd beslist in zijn 
appartement te trekken, heeft hij 
het recht deze te bewonen. Een 
belegging die kosteloos overgaat in 
een woonoplossing op maat dus.

Publieke zorgverstrekkers en 
mutualiteiten werken gelijkaardige 
denkpistes uit. Aan interessante 
initiatieven geen gebrek; aan een 
regulerend kader dat misbruiken 
voorkomt en een coherente 
beleidsvisie die slapend geld 
wakker maakt daarentegen wel. 
Zo staat een verhoging van de 
roerende voorheffing op Di Rupo’s 
verlanglijstje. Deze zou lineair 
opgetrokken worden van 15 naar 
20%, en dus ook obligatiehouders 
treffen die vandaag willen investeren 
in hun zorg voor morgen. 

Kortom, erkende zorginitiatieven, 
zij die op spaargeld draaien 
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Modern 
incontinentie-
afval
management

Woonzorgcentra en centra voor gehandicaptenzorg willen welbehagen creëren, een gevoel van 
thuiskomen voor zowel cliënten als hun omgeving. Het woonaspect komt meer dan ooit op de 
voorgrond en zorgt voor de nodige impulsen om een aantal aspecten grondig te herbekijken en 
te optimaliseren. De betrokkenheid van familie in het ganse proces is belangrijk en sommige 
voorzieningen bouwen bewust een ‘family-centred approach’ in (Andersen et al., 1992). Algemene 
hygiëne is hierin een belangrijke factor. Rodgers (1997) beschreef in een artikel de ervaringen 
van mantelzorgers bij de opname van een familielid. Hieruit bleek dat deze familieleden de 
kwaliteit van zorg in de voorziening vaak inschatten op basis van enkele typische variabelen. 
De soms typische geur die op afdelingen hangt heeft een erg grote impact op de toch wel erg 
belangrijke mening van deze mensen schreef Harnett (2009) in het Journal of Aging Studies. 
Geurhinder reduceren of neutraliseren is dan ook een terecht aandachtspunt in voorzieningen.

Hoe erg is het gesteld in onze 

voorzieningen en is geur en geurhinder 

niet een erg subjectief gegeven? Volgens 

Lindvall en Radford (1993) is hinder 

‘a feeling of displeasure associated 

with any agent or condition believed to 

affect adversely an individual or group’. 

Glasbergen (1994) definieert hinder dan 

weer als ‘een discrepantie tussen een 

waargenomen omgevingstoestand en de 

maatstaven die men hanteert om deze 

toestand te beoordelen’. En dat laatste 

is hetgene dat de omgeving van de 

cliënt en ook onze werknemers dagelijks 

doen. Onderzoek wijst uit dat wanneer 

er sprake is van een gebiedseigen geur, 

de kans op hinder als kleiner wordt 

ervaren. Maar… is de typische geur van 

incontinentieafval een gebiedseigen geur 

in zorgvoorzieningen?

Analyse van de afvalstroom

Zorggerelateerde afvalverwerking is voor 

veel zorgvoorzieningen een aanzienlijke 

kost. Vaak denken we in de eerste 

plaats aan het typische klinische afval: 

farmaceutische producten, spuiten en 

naalden of andere scherpe voorwerpen… 

Afval van zorgvoorzieningen wordt dan 

ook traditioneel opgedeeld in ‘zachte 

substanties’ en ‘scherpe voorwerpen’, 

waarbij deze laatste vanzelfsprekend 

in een afzonderlijke container worden 

geworpen. Wetenschappelijk onderzoek 

wijst uit dat er per bed 0,6 tot 5,9kg 

afval per dag wordt geproduceerd. 

Analyse van dit afval leert ons dat deze 

afvalberg vooral bestaat uit papier 

(30-38% van het gewicht), plastics 

(20-28%), algemeen restafval (6-10%), 

scherpe voorwerpen en naalden (1-2,5%) 

en afval van medicatiebedeling (0,4%) 

(Blenkharn,  2011). In woonzorgcentra 

en centra voor gehandicaptenzorg is de 

problematiek zodoende nog specifieker. 

Vlaamse onderzoeken zijn schaars maar 

de Vlaamse Onafhankelijke Afvalstoffen 

Maatschappij (OVAM) liet in 2003 een 

sorteeranalyse uitvoeren van het restafval 

bij 22 woonzorgcentra. In totaal werd 

bijna 3.000 kg restafval opgehaald. In 

tabel 1 kan u nagaan wat het aandeel was 

van elke fractie in de totale hoeveelheid 

opgehaald restafval. Incontinentiemariaal 

zorgt dus gemiddeld voor 41.2% van 

alle afval, in sommige voorzieningen 

(afhankelijk van de zorggraad) loopt dit 

op tot 80% van de totale afvalberg. Zoals 

eerder aangegeven speelt een sterke 

geurhinder de voorzieningen parten. 

Klachten en opmerkingen over geurhinder 

komen regelmatig voor. Gestockeerd 

incontinentieafval in combinatie met 

de relatief hogere temperaturen in vele 

voorzieningen zorgen volgens Blenkharn 

(2011) voor de nodige gevolgen. Het 

sterk koelen van de stockageruimten kan 

volgens de literatuur helpen, maar brengt 

een uitermate hoge energiekost met zich 

mee. Toch zijn auteurs het geenszins 

eens over hoeveel microbiologische 

activiteit kan gereduceerd worden met het 

voorzien van een lagere temperatuur. Het 

zo snel mogelijk verwerken van gebruikt 

incontinentiemateriaal is waarschijnlijk de 

meest efficiënte strategie aldus Blenkharn 

(2011). Hoog tijd om na te denken 

over efficiënte oplossingen inzake het 

verwerken van incontinentiemateriaal.

Een moderne aanpak

Er zijn voldoende motieven voor 

zorgvoorzieningen om te investeren 

in een modern milieubeleid. Ferubel 

publiceerde in 2005 een handleiding 

voor voorzieningen die het afvalbeheer 

en beleid in vraag wilden stellen. De 

belangrijkste zijn: het milieuvoordeel, 

anticiperen op (nieuwe) wettelijke 

maatregelen, economische voordelen, 

betere werkomstandigheden en 

werkomgeving alsook het imago en de 

kwaliteit van de dienstverlening. ZORG 

Magazine ging op zoek naar efficiënte 

oplossingen en vond er een aantal in de 

verwerking van incontinentiemateriaal 

na transport naar een gespecialiseerd 

recyclagecentrum. Maar vooraf in de 

voorziening en zelfs op de afdeling 

Bron: OVAM, 2003 

Geurhinder en afvalvolume reduceren gaan hand in hand.

Tabel 1. Sorteeranalyse 22 woonzorgcentra
Fractie kg %

Organische fractie- etensresten 565,0 19,5

Organische fractie – tuinafval 26,1 0,9

Papier en karton – niet verpakkingen 256,7 8,6

Papier en karton – verpakkingen 121,1 4,1

Glas- verpakkingen 29,9 1,1

PMD 71,6 2,5

KGA 5,7 0,3

Medisch afval 380,3 12,8

Overig metaal 23,2 0,8

Overig kunststof 179,6 6,2

Textiel 17,8 0,6

Incontinentiemateriaal 1221,4 41,2

Inerte materialen 14,6 0,6

Hout 9,4 0,4

Overige metalen 9,4 0,4

Totaal 2968,4

Figuur 1. Met één druk op de knop reduceert de Inkonaut incontinentiemateriaal-afval met 50%

Frisse lucht in de gezondheidszorg 
door efficiënt afvalmanagement
DE VOORDELEN IN EEN OVERZICHT:

Voor Na

Bron: Inkonaut©, 2011 
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kunnen er ook reeds een aantal stappen 

genomen worden. Zo is er sinds kort de 

Inkonaut op de markt. Het betreft een 

nieuwe mobiele vacuümverpakker van 

Duitse makelij die incontinentieafval snel 

en efficiënt gaat isoleren op de plaats 

van het gebruik. Opslag en transport 

gebeuren vanaf dat moment volledig 

geurvrij. Ook voor de zorgverstrekkers 

zijn er talloze voordelen, het risico op 

besmetting vermindert sterk en het toestel 

beschikt over een unieke hygiënefilter die 

de verspreiding van vacuümlucht en van 

ziektekiemen voorkomt.

Zoals eerder aangegeven bestaat het 

afval in een zorgcentrum voor een 

groot deel uit incontinentieafval. De 

verwerking van dat afval is voor vele 

voorzieningen een aanzienlijke kost. Een 

vacuümverpakker zoals de Inkonaut© 

zorgt voor een onmiddellijke halvering van 

het afvalvolume. Dirk Baert, invoerder/

verantwoordelijke van INKONAUT-

BENELUX, geeft aan dat de aanschaf van 

een dergelijk toestel dan ook kan leiden 

tot  een aanzienlijke besparing op de 

afvalverwerking waardoor de investering 

zich op zeer korte tijd terugbetaalt. Hij 

berekent graag voor elke leidinggevende 

hoeveel besparingen er kunnen 

gerealiseerd worden in elke voorziening. 

De mobiele vacuümverpakker is mobiel 

en robuust uitgevoerd in roestvrij staal. 

Via eenvoudige bediening met één 

startknop (zie figuur 3), start de Inkonaut© 

en werkt het toestel het volledige proces 

af. Na maximaal drie minuten is het afval 

gereduceerd tot de helft en luchtdicht 

afgeseald. (zie figuur 4) Zorgverleners 

kunnen na het starten van het proces 

onmiddellijk verder werken en hoeven 

niet bij het toestel te blijven wachten.

Besluit

Intussen beseffen vele voorzieningen dat  

geurhinder een belangrijk milieuprobleem 

is waarbij ook preventief kan opgetreden 

worden. De Inkonaut© is hierbij een 

belangrijke troef. Wanneer welzijn, 

afvalreductie, kostenbesparing en het 

vermijden van geurhinder hand in hand 

kunnen gaan, kan ook deze problematiek 

voorgoed uit de weg worden geruimd. 

Meer informatie over de Inkonaut© kan u 

bekomen via volgende contactgegevens:

INKONAUT-BENELUX

Hille, 8 -8750 Zwevezele

www.inkonaut-benelux.be

T: 051 48 43 34

F: 051 58 25 52
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Figuur 2. De dubbelwandige 
plastic zakken passen naadloos in 
de Inkonaut.

Figuur 3. Eenvoudige bediening: 
één druk op de startknop volstaat, 
waarna de Inkonaut het volledige 
proces zelf afwerkt.

Figuur 4. Na maximaal 3 minuten is 
het afval met de helft gereduceerd 
en lucht dicht afgeseald. De mede-
werkers hoeven niet bij het toestel 
te blijven wachten tot het volledige 
proces is voltooid.

Bron: Inkonaut©, 2011 

Bron: Inkonaut©, 2011 

Bron: Inkonaut©, 2011 

Reduceer uw 
incontinentieafval 

met 50%

voor

na

Hygiënische handling, 
opslag en transport.

Kiem- en geurvrije isolatie 
van incontinentieafval.

Tot 50% kostenbesparing 
op afvalverwerking

ElandiRElandiRElandiR
• Care-Division • dcg.baert@elandir-care.be • www.elandir-care.be

VOOR MEER INFO, DEMO OF TESTMODEL:

Een vacuümverpakker 

heeft tal van voordelen: 

onmiddellijke geurvrije 

isolatie van gebruikt 

incontinentiemateriaal, 

hygiënisch afvaltransport, 

50% besparing op afvalvolume 

en de isolatie van kiemen en 

potentiële ziekteverwekkers.
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Aan weerszijden 
van de stethoscoop
Over kwaliteit van zorg en communicatie

Jan De Lepeleire  
en Manu Keirse (red.)

Jan D
e Lepeleire  en M

anu Keirse (red.)      A
an w

eerszijden van de stethoscoop
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is in communicatie, betekent het 

centraal stellen van de patiënt dat de 

patiënt in de weg staat, dat men deze 

verbondenheid die communicatie vereist, 

ontloopt omdat men ze niet aankan. 

Communicatie is immers gebaseerd op 

het gemeenschappelijke. Het Latijnse 

communis betekent gemeenschappelijk. 

Dat heeft te maken met wederzijds 

vertrouwen.

Vertrouwen op de arts steunt op twee 

pijlers: vakmanschap enerzijds en 

aandacht en betrokkenheid anderzijds. 

Aandacht en betrokkenheid presenteren 

zich niet naast vakmanschap, maar gaan 

ermee gepaard. De vakman stelt de 

juiste vragen om tot vraagverheldering 

te komen, de betrokken arts heeft 

daarbij een aandachtige houding, heeft 

regelmatig oogcontact en laat zijn 

steun hartelijk en uitnodigend klinken 

(Theunissen & Meulepas, 1998). Dat dit 

niet zomaar een evidentie is, blijkt uit het 

volgende voorbeeld.

Geisler (1987), arts en hoogleraar, begint 

een boek over arts en patiënt met het 

volgende voorwoord: ‘In plaats van te 

luisteren, heb ik gesproken. Omdat ik 

niet de goede vragen stelde, kreeg ik 

verkeerde antwoorden. Ik heb mijn patiënt 

niet begrepen omdat ik de verschillende 

boodschappen die in het gesprek 

verborgen lagen, niet heb opgemerkt. 

In plaats van empathie op te brengen, 

heb ik mij professioneel opgesteld. 

Het gesprek met mijn patiënt was voor 

beiden onbevredigend omdat ik verkeerd 

begon, omdat ik het doel van de komst 

van de patiënt niet helder voor ogen had 

en omdat een concreet einde aan het 

gesprek ontbrak. Ik heb laten merken 

dat ik het druk had. Ik heb mijn patiënt 

als een zogenaamde moeilijke patiënt 

behandeld. Ik heb angsten miskend en 

nieuwe angsten opgeroepen. Ik heb niet 

ingezien dat de werkelijkheid van mijn 

patiënt en mijn werkelijkheid niet identiek 

zijn. Kortom, ik heb mij gedragen zoals 

veel van mijn collega’s. Daarmee heb ik 

kansen vergooid, hoop niet ingelost en 

mijzelf, wat het resultaat van mijn werk 

betreft, bedrogen.’

Het gesprek is het belangrijkste 

instrument waarover de arts beschikt. 

Het vormt het meest essentiële 

onderdeel van de communicatie met de 

patiënt en is daarom voor de huisarts 

en de specialist belangrijker dan de 

stethoscoop. Een medische ingreep, hoe 

deskundig ook uitgevoerd, wordt vaak 

als een mishandeling ervaren wanneer 

de begeleidende communicatie met 

de patiënt niet goed is. De waardering 

die de arts voor een dergelijke ingreep 

zou moeten krijgen, gaat dan volledig 

verloren (Wagener, 1996). Het vertrouwen 

winnen is allereerst belangrijk. Goethe 

zei ooit: ‘Als je het eerste knoopsgat 

overslaat, krijg je de jas nooit meer 

goed dicht.’ Dat geldt eveneens voor 

het allereerste contact van de arts met 

de patiënt. Het gesprek kan mislukken 

zowel door uiterlijke omstandigheden als 

door gesprekstechnische fouten.

In het boek “Aan weerszijden van de 

stethoscoop” van Jan De Lepeleire en 

Manu Keirse (red.), dat zoals eerder 

aangegeven, het eerste deel is van 

een vierdelige reeks, wordt een basis 

geboden voor een patiëntgerichte zorg 

en communicatie. 

Zoals het belangrijk is om een zorgvuldige 

procedure en handleiding te hebben voor 

een moeilijk technisch onderzoek in de 

geneeskunde, is het evenzeer belangrijk 

om over een handleiding te beschikken 

voor de wijze waarop men een relatie en 

het vertrouwen kan opbouwen. Deze zijn 

immers de ingrediënten die de bodem 

vruchtbaar kunnen maken, waarin de 

bevindingen en de voorstellen van de 

arts moeten worden geplant. In het 

boek wordt aandacht gegeven aan de 

motieven die patiënten al dan niet bij een 

arts brengen en aan de culturele context 

waarbinnen dat gebeurt. Er wordt een 

model voor het opstarten van een contact 

besproken, waarin men niet alleen de 

buitenkant, maar ook de binnenkant 

van de klacht te horen krijgt. Dat wordt 

genoemd: het spoor van de patiënt 

volgen. Na het volgen van het spoor van 

de patiënt wordt aangetoond hoe men via 

diverse strategieën het spoor van de arts 

kan volgen op de weg naar een correcte 

diagnose. Vervolgens wordt beschreven 

hoe men, door de wijze waarop men 

omgaat met de patiënt vóór, tijdens en 

na het klinisch onderzoek, de relatie van 

respect die werd opgebouwd tijdens 

de eerste twee fasen van het consult, 

kan verstevigen. Daarna wordt de band 

gelegd van de klinische bevindingen die 

men uit de anamnese en het klinisch 

onderzoek heeft verzameld, naar de 

beleving van de patiënt. Dat wordt het 

beleid genoemd. Hier sluit men op een 

zinvolle wijze aan bij de aanbreng van 

de patiënt zelf in de eerste fase van het 

consult. 

Er wordt extra aandacht besteed aan 

de wijze waarop informatie adequaat 

kan worden overgebracht. Met heel wat 

concrete suggesties en voorbeelden 

wordt aangetoond dat informeren 

meer is dan uitleggen, maar dat men 

door aandacht voor hinderpalen in het 

begrijpen kan maken dat informatie 

beter doordringt en wordt onthouden. 

Dat is immers toch de bedoeling van 

het informatieproces. Vervolgens wordt 

dieper ingegaan op een kritisch aspect 

van het informeren: het overbrengen van 

slecht nieuws. Ook al kan slecht nieuws 

wat inhoud en impact betreft zeer divers 

zijn, de wijze waarop dit wordt gebracht, 

bepaalt vaak hoe mensen dit zullen 

verwerken. De concrete communicatie 

wordt door mensen vaak een leven lang 

onthouden. Er worden twee modellen 

uitgewerkt om slecht nieuws in acute 

situaties en bij een fatale diagnose 

over te brengen. Tot slot worden 

aandachtspunten geboden voor het 

zinvol afronden en beëindigen van het 

consult. Zoals de opening van het consult 

de toon aangeeft van het verloop, kan de 

wijze waarop men een consult besluit, de 

toon aangeven voor wat daarna volgt.

Aan weerszijden van de 
stethoscoop
Jan De Lepeleire en Manu Keirse brachten recent een 

boek uit over de kwaliteit van zorg en communicatie.  

Luisteren naar mensen en praten lijken eenvoudig, 

maar in de context van de zorgverlening vraagt dit 

echter om gespecialiseerde vaardigheden. Vaak 

spelen er immers sterke emoties mee, zoals onmacht, 

angst, frustratie, ontgoocheling en verdriet. Vanuit de 

expertise van artsen en andere deskundigen biedt 

dit boek niet alleen theoretische modellen, maar ook 

een rijkdom aan praktische tips en adviezen. Het is 

het eerste deel van een reeks van vier en biedt een 

basis voor het opbouwen van een goed contact met 

de patiënt, waarin aandacht voor zijn beleving en 

inzicht in de problematiek hand in hand gaan. Het is 

een onmisbare handleiding voor al wie kwaliteit wil 

bieden in een humane gezondheidszorg. Ook al richt 

het boek zich in eerste instantie tot artsen, het bevat 

nuttige informatie voor allen die in de gezondheids- 

en welzijnszorg werkzaam zijn, als zorgverstrekker, 

opleider of beleidsmedewerker.

Moeten Jan De Lepeleire en Manu 

Keirse nog voorgesteld worden? Jan 

De Lepeleire werkt als huisarts en is als 

hoogleraar verbonden aan de Faculteit 

der Geneeskunde van de K.U.Leuven. 

Hij is voorzitter van de werkgroep 

coördinerende en raadgevende artsen 

binnen de Belgische Vereniging voor 

Geriatrie en Gerontologie. Medeauteur 

Manu Keirse werkt als hoogleraar aan 

de Faculteit der Geneeskunde van de 

K.U.Leuven. Daarnaast is hij voorzitter 

van de Federale Evaluatiecommissie voor 

Palliatieve Zorg, van het Hoger Instituut 

voor Gezinswetenschappen en van 

diverse andere voorzieningen in de zorg. 

ZORG Magazine brengt vandaag 

reeds een uitgebreide samenvatting 

van het boek ‘Aan weerszijden van de 

stethoscoop’. Want gezondheidszorg is 

per definitie samenwerken tussen mensen 

aan weerszijden van de stethoscoop: de 

zorgverstrekker enerzijds en de patiënt 

anderzijds. Dat lijkt op het eerste gezicht 

evident en duidelijk, maar of deze 

samenwerking ook tot gepaste resultaten 

leidt, hangt af van heel wat factoren. 

En zelfs nu er in de gezondheidszorg 

een ongelooflijke wetenschappelijke en 

technologische vooruitgang is geboekt, 

blijft communicatie de belangrijkste 

klinische procedure voor diagnose, 

behandeling en zorg voor patiënten. De 

mate van tevredenheid over de relatie 

met hulpverleners wordt bepaald door 

hoe patiënten zich door hen begrepen 

voelen en door de wijze waarop de 

communicatie verloopt. Als patiënten 

zich ontevreden voelen over de relatie 

(tonen onderzoeken aan) belemmert dit 

hun medewerking, gaan ze twijfelen aan 

de competentie van de zorgverstrekker, 

beïnvloedt dat het genezingsproces 

negatief en neemt het aantal klachten 

over zogenaamde medische fouten 

toe. Honderden wetenschappelijke 

onderzoeken hebben dat bevestigd.

Dit is een duidelijk argument om als 

hulpverlener uitdrukkelijke aandacht te 

besteden aan de wijze waarop men in 

communicatie treedt met de patiënt, en 

hoe men de beleving en de perceptie 

van de patiënt centraal kan stellen in 

de diverse medische en paramedische 

contacten. Voor wie echter niet vaardig 

 � Aan weerszijden van de stethoscoop 

van Jan De Lepeleire en Manu Keirse (Red.) 

wordt uitgegeven door uitgeverij Acco (ISBN: 

9789033484827), het boek kost 18,5€ en telt 

144 pagina’s. 

 � Meer informatie via www.acco.be  

Een boek over de kwaliteit van zorg en communicatie 
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Hoe maken ze het eigenlijk? 
Welbevinden en betrokkenheid als 
richtsnoeren voor een kwaliteitsvolle 
aanpak in woonzorgcentra.
Aandacht voor kwaliteitszorg in voorzieningen voor ouderen… het is niet nieuw. De focus 
ligt daarbij echter vaak op de kwaliteit van de medische en lichamelijke verzorging. Gelet 
op de stijgende levensverwachting en graad van zorgbehoevendheid van ouderen blijft dit 
belangrijk. In dit onderzoek in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant en in samenwerking 
met WZC Dijlehof, wordt het accent evenwel verlegd naar de beleving van de bewoners: 
Hoe is het voor hen om in een woonzorgcentrum te wonen, te leven? Hoe maken ze het?

    Auteurs: Charlotte Van Cleynenbreugel en Prof. Dr. Ferre Laevers

    m.m.v. Els Herbots en Julia Moons

Focus op beleving

De gangbare term ‘belevingsgerichte 

zorg’ sluit sterk aan bij de visie die 

wij voor ogen hebben (Gastmans en 

Vanlaere, 2005). Het CEGO (Centrum 

voor ErvaringsGericht Onderwijs)  heeft 

zich de voorbije 35 jaren in een brede 

waaier van contexten (van kinderopvang 

en onderwijs tot professionele vorming) 

zich toegelegd op het achterhalen 

van hoe kinderen en volwassenen een 

bepaalde context beleven om vervolgens 

de aanpak te optimaliseren. De toets-

steen bij uitstek voor alle situaties waarin 

mensen samen ‘kwaliteitsvol’ willen leven 

zijn de mate van ‘welbevinden’ en de 

‘betrokkenheid’. 

In welke mate slaagt men erin een klimaat 

te creëren waarin voor elke persoon het 

hoogst mogelijke niveau van welbe-

vinden bereikt kan worden – rekening 

houdend met het profiel van de betrok-

kene? Signalen zijn: zich thuis voelen, 

kunnen genieten, ontspannen zijn, plezier 

met elkaar beleven… Een hoge score op 

‘welbevinden’ volstaat echter niet om van 

‘kwaliteit’ te spreken. Een tweede crite-

rium is ‘betrokkenheid’. Hiermee gaan 

we na of mensen - rekening houdend 

met hun mogelijke beperkingen - mentaal 

actief kunnen zijn, op hun interesses 

aangesproken worden  en geboeid bezig 

kunnen zijn. Deze invalshoek is ook voor 

ouderen van belang. Niet alleen weten 

we dat stimuleren van het waarnemings-, 

denk- en zelfsturingsvermogen voor het 

behoud van hersenfuncties cruciaal is, het 

zelfbeeld en de beleving van de situatie 

worden er sterk door bepaald. Verveling 

op oudere leeftijd heeft een negatieve 

impact op levenskwaliteit. Bovendien zet 

de persoonlijke ontwikkeling zich voort 

in deze levensfase. Er ontstaat een inte-

gratie van de levenservaringen naar het 

levenseinde toe. De bekroning hiervan 

is – idealiter – het punt bereiken waarop 

men van dit leven afscheid kan nemen.

Drie methodieken 

Vanuit die dubbele bril werden op drie 

manieren gegevens verzameld. Door 

het observerend aanwezig zijn tussen 

en bij de bewoners, werden eerst 

meer dan honderd ‘critical incidents’ 

of gebeurtenissen die vanuit ‘de 

beleving van de bewoners’ betekenisvol 

zijn, geregistreerd. Bij de analyse 

daarvan vroegen we ons af wat in de 

aanpak bijdraagt tot welbevinden en 

betrokkenheid of deze in de weg staat. 

Een tweede traject brengt het individuele 

dagverloop van 15 bewoners minutieus 

in beeld – vanaf het wakker worden tot 

het slapen gaan worden ups en downs in 

de beleving geregistreerd. Door gericht 

te observeren, door in de huid van de 

bewoners te kruipen en na te gaan hoe 

ze hun dag ervaren, wordt moment na 

moment stilgestaan bij de impact van 

handelingen en aansprekingen. Dit geeft 

een overzicht van de knelpunten en 

sterke momenten doorheen de dag.

In een derde traject is de methodiek 

van het scannen op punt gezet. In op-

eenvolgende rondes worden een tiental 

bewoners achtereenvolgens gedurende 

2 minuten geobserveerd met betrekking 

tot welbevinden en betrokkenheid. De 

scanning geeft een scherp beeld van 

de kwaliteit van een bepaalde situatie of 

activiteit. 

Een verpleegkundige van de avondshift 

komt elke bewoner persoonlijk 

goedendag zeggen, geeft hen een dikke 

zoen en doet een praatje. Ze heeft echt 

aandacht voor elke individuele bewoner 

en wuift niet zomaar even vanuit de 

deuropening. Bewoners voelen deze 

oprechtheid aan, ze appreciëren dit. 

‘Oh ik ben blij dat jij terug bent uit 

vakantie!’ zegt een bewoner tegen de 

verpleegkundige.

Beleving van de medewerkers 

Het leven in een WZC wordt sterk 

bepaald door de wijze waarop en het 

engagement waarmee medewerkers hun 

opdracht vervullen. Hoe zij zich voelen in 

contacten met bewoners, collega’s en het 

afdelingshoofd, de mate van voldoening 

die zij uit het werk halen, het gevoel dat 

zij al dan niet hebben van belang te zijn 

op de afdeling, … beïnvloedt hun aanpak 

en omgang met bewoners, … en is dus 

een belangrijke schakel in de bevordering 

van het welbevinden en de betrokkenheid 

van de bewoners. De beleving van de 

medewerkers werd in kaart gebracht via 

de vragenlijst ‘Hoe maak ik het hier?’.

Wat kan welbevinden en betrokkenheid 

bevorderen?

Het activiteitenaanbod moet erg gedif-

ferentieerd zijn om aan de behoeften 

van zoveel mogelijk bewoners tegemoet 

te komen. Naast de fysieke en mentale 

mogelijkheden van bewoners moet ook 

rekening gehouden worden met hun 

interesses. Het is een uitdaging om een 

goed evenwicht te vinden in het activi-

teitenaanbod met voor elke bewoner wat 

wils. Een gevarieerd aanbod is echter 

niet alles. Er moet ook een doeltreffende 

communicatie rond zijn: Hoe worden 

bewoners op de hoogte gebracht van 

een aanbod van activiteiten? Worden 

alle bewoners gestimuleerd om deel te 

nemen?

Daarnaast zullen er soms ook organisato-

rische ingrepen gedaan moeten worden 

om obstakels voor een deelname aan 

activiteiten uit de weg te ruimen.

Het zijn niet enkel grote activiteiten die 

mensen kunnen uitdagen. Ook kleine 

prikkels, zoals het opblinken van appels, 

kunnen een grote invloed hebben op 

zowel het geboeid bezig zijn als zich 

goed voelen, het genieten. 

Waar er een positieve interactie ontstaat, 

hoe beperkt ook, flakkert niet alleen 

betrokkenheid op maar neemt ook het 

welbevinden toe. Voldoende beweging 

van het personeel in de woonruimte 

blijkt al een grote meerwaarde te zijn . Er 

zijn bewoners die echt lijken te wachten 

op iemand die langskomt en hen aan-

spreekt. Zeker voor de meer introverte en 

voor de hulpbehoevende bewoners is het 

belangrijk dat er tijd gemaakt wordt voor 

kleine activiteiten zoals een praatje, een 

glimlach en een zwaai,… 

Zo krijgen de bewoners voldoende 

prikkels met een grote impact op hun 

welbevinden en worden periodes van 

inactiviteit beperkter. Tevens is er zo meer 

contact tussen verzorgers en bewoners, 

waardoor spontaan contact steeds vlotter 

(en diepgaander) zal verlopen. Indien 

het personeel weinig actief aanwezig is, 

vervallen bewoners snel in het slapen, 

in het rondstaren, in het wachten op de 

volgende maaltijd. 

We ontdekken ook dat momenten van 

conflict waar bewoners in discussie gaan 

Op elke afdeling in een WZC wordt 

in de namiddag gestart met een 

pannenkoekenbak. Sommige bewoners 

helpen mee bakken, andere bewoners 

genieten van de geur en het zien van 

de bedrijvigheid rond het bakken. 

Vanaf 16 u. worden pannenkoeken 

uitgedeeld. Bij het slapengaan vertelt 

een dame dat ze geen avondeten heeft 

gekregen. Ze dacht dat ze haar zouden 

komen halen op haar kamer voor de 

pannenkoekenbak. Dit was niet gebeurd 

waardoor ze geen avondeten had 

gekregen. Onder het personeel wordt 

dit even besproken: “Moet je nu echt 

iedereen individueel gaan uitnodigen? 

Het was toch duidelijk gezegd. Ze weet 

toch om welk uur we eten.”

In een WZC wordt een verfactiviteit 

georganiseerd. Het is mooi weer dus 

de bewoners gaan buiten aan de 

tuintafels zitten. Bewoners genieten 

van het samenzijn, van het kiezen van 

de kleuren, van het verven en vooral 

van het resultaat. Jammer genoeg 

kunnen de bewoners in een rolstoel 

niet zelf een schilderij maken Omdat de 

tafels te hoog zijn. Al snel wordt er een 

lage tafel bijgehaald zodat ook deze 

bewoners mee kunnen genieten van de 

verfactiviteit. 
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met het personeel of medebewoners met 

hoge betrokkenheid gepaard. Op zo’n 

moment worden mentale capaciteiten 

ingezet om tot goede argumenten te 

komen, men geeft niet op … Hier kan je 

kwaliteiten van mensen zien.

Opvallend is dat vele bewoners nog 

greep willen hebben op wat rondom hen 

gebeurt, zeker als ze zelf betrokken partij 

zijn. Veel bewoners willen graag weten 

wie er die dag op de afdeling is, hoe hun 

dag er zal uitzien, wat ze te eten gaan 

krijgen,… Ze willen ook op de hoogte zijn 

van wat er allemaal voor hen geregeld 

wordt. Wanneer hen gezegd wordt: ‘Je 

hoeft je geen zorgen te maken, wij regelen 

het wel voor jou’, wordt hun behoefte 

om eventueel inspraak te hebben niet 

ingevuld. Een open communicatie over 

beslissingen/regelingen die gemaakt zijn 

helpt frustraties en argwaan hierover te 

vermijden. Je merkt meteen de opluch-

ting als er duidelijkheid komt.

Wanneer men bewoners observeert, 

kijkt vanuit hun perspectief, ontdekt men 

dus cruciale informatie die tot mogelijke 

interventies kan leiden. Bijvoorbeeld de 

interpretatie dat een bepaalde bewoner 

steeds “ononderbroken aandacht zoekt” 

kan meer verbergen. Gaat het niet 

eerder om iemand die nood heeft aan 

meer en kwaliteitsvol menselijk contact? 

Een bewoner in het WZC kan foto’s en 

dia’s digitaliseren en bewerken. Zou de 

bewoner ingeschakeld kunnen worden 

om de foto’s van activiteiten te bewerken 

of om een uitnodiging te maken voor een 

verjaardagsfeestje? … Dit zijn slechts 

kleine ingrepen, denkwijzen die het leven 

van de bewoners boeiend kunnen maken.

De bevraging ‘Hoe maak ik het hier?’ 

werd door medewerkers erg openhartig 

ingevuld. Over de afdelingen heen zijn 

het vooral de contacten met de bewoners 

die een hoge voldoening geven en een 

reden zijn waarom de medewerkers hun 

job graag uitoefenen. Het welbevinden 

van medewerkers wordt mede bepaald 

door de teamsfeer en het contact met 

het afdelingshoofd. De kwaliteit van 

deze contacten verschilt van afdeling tot 

afdeling.

Hoewel voor de interpretatie van 

de kwantitatieve analyses enige 

voorzichtigheid geboden is wegens 

slechts 34 bevragingen, blijkt uit de 

correlaties wel dat een medewerker die 

zich goed voelt in het team ook een 
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beter contact heeft met de bewoners, 

en omgekeerd. Deze samenhang laat 

ons nogmaals stilstaan bij het belang 

van een goede teamsfeer, niet alleen 

op de afdelingen maar ook in het hele 

WZC. Uit de analyses blijkt tevens dat 

hoe meer de medewerkers voldoening 

halen uit hun taken, hoe beter ze zich ook 

voelen in contact met de bewoners. De 

doelmatigheidsbeleving, het besef dat 

het eigen handelen impact heeft, werkt 

empowerend. Zo krijgen we door de 

bevraging een beeld van de beleving van 

de medewerkers en aangrijpingspunten 

voor verbetering. 

Een  zelfevaluatie-instrument

In de huidige benadering van 

kwaliteitszorg wordt evaluatie niet meer 

exclusief in de handen gelegd van ‘externe 

inspecteurs’, maar moet het door de 

setting zelf gebeuren. Het is de kern van 

een ’lerende organisatie’. Het onderzoek 

levert een blauwdruk van een instrument 

op voor zulk een zelfevaluatie (zie Figuur 

1). Het vindt daarmee aansluiting bij het 

kwaliteitsdecreet dat stelt dat WZC tegen 

juli 2013 aan zelfevaluatie moeten doen 

(Vandeurzen, 2011). Met het zelfevaluatie-

instrument worden indicatoren, schalen 

en werkwijzen aangereikt om op een 

gerichte manier naar zorg te kijken. 

Het accent ligt daarbij op de beleving van 

de bewoner. Kwaliteit heeft voor ons alles 

te maken met hoe het hier en nu met de 

bewoner gaat, hoe zij of hij het maakt. Een 

analyse van die beleving moet dan aan 

het licht brengen welke factoren in het 

profiel van de bewoner en in de aanpak 

lagere niveaus van welbevinden en 

betrokkenheid verklaren. Dan is het nog 

maar een kleine stap naar interventies: 

acties die bij de bewoners meer ‘genieten 

van het leven’ en ‘voldoening gevende 

mentale activiteit’ opleveren.

Zelfevaluatie veronderstelt een visie, 

een openheid in het WZC-team om de 

kwaliteit in vraag te stellen en om stil te 

staan bij de beleving van de bewoners én 

het personeel. Methodieken die doorheen 

dit onderzoek zinvol zijn gebleken, 

kunnen ook door de medewerkers 

zelf ingezet worden. Het zelfevaluatie-

instrument richt zich op drie dimensies: 

(1) de beleving van de bewoners, (2) de 

beleving van de medewerkers en (3) de 

kwaliteit van de leefomgeving in een 

WZC.

Tot slot

Het onderzoek toont op overtuigende 

wijze aan hoe relevant én vruchtbaar 

het is om vanuit welbevinden en 

betrokkenheid naar kwaliteit te kijken. 

Door het perspectief van de oudere in 

te nemen wordt men zich bewust van de 

enorme invloed van soms kleine aspecten 

in de aanpak. 

We kunnen concluderen dat van uiterst 

belang voor het welbevinden blijken: 

(1) de omgangsstijl van de 

zorgkundige (respectvol bij verzorging, 

eetmomenten…), 

(2) communicatie met de oudere over 

wat hij of zij emotioneel doormaakt, 

nabijheid geven en begrip tonen (weten 

wat hij of zij doormaakt), 

(3) een warm groepsklimaat door 

het bevorderen van interactie en 

verbondenheid en ,

(4) een actieve betrokkenheid van 

familie. 

Als betrokkenheid het doel is zijn de 

handvaten: 

(1) een stimulerende omgangsstijl 

(ouderen niet onderschatten, impulsen 

geven die communicatie en mentale 

activiteit uitlokken), 

(2) autonomie verlenen door de 

initiatieven van bewoners met beide 

handen aan te grijpen, 

(3) een voldoende ruim aanbod van 

activiteiten afgestemd op de individuele 

interesses en competenties, 

(4) zorgvuldige communicatie over het 

aanbod en begeleiding van keuzes.

Het spreekt dan ook voor zich dat de 

beleving moet meegenomen worden 

in een periodieke peiling naar kwaliteit. 

De blauwdruk van het zelfevaluatie-

instrument kan in een vervolgtraject 

gefinaliseerd worden. We willen daarmee 

de zorgsector een geïntegreerd kader 

bieden waarbinnen men stap voor stap 

kan groeien naar meer (levens)kwaliteit 

voor de bewoners, voor zichzelf en voor 

het team. ‘Harder werken’ is niet wat we 

van teams kunnen verwachten, maar 

wel dat ze anders gaan werken, namelijk 

vertrekkend vanuit de beleving van de 

bewoner. 

Die belevingsgerichte benadering is 

geen cosmetische ingreep. Door het 

welbevinden en de betrokkenheid van 

bewoners als richtsnoeren te nemen 

kunnen zorgkundigen, als team, snel 

ervaren hoe ze het verschil kunnen 

maken en wat ze voor bewoners 

kunnen betekenen. Dat brengt hen 

in een stroomversnelling die gepaard 

gaat met groeiende voldoening in 

het eigen werk, beroepsfierheid en 

competentieontwikkeling. 

Contactgegevens:

ExpertiseCentrum voor 

ErvaringsGericht Onderwijs

Schapenstraat 34 bus 3776

3000 Leuven

016/32.09.23

www.cego.be

Bewoner Tuur zegt tegen een andere 

bewoner: ‘Renaat*, laat ons gaan. We 

kunnen hier toch niet met twee blijven 

zitten.’ Renaat reageert niet. Tuur zegt: 

‘Voor u is dat anders dan voor mij. 

Ik moet naar huis.’ Renaat brabbelt 

onverstaanbaar. Tuur zegt: ‘Doe die vod 

(nl. zijn servet) af en haast u dat we weg 

zijn! Doe het voor mij. Heb medelijden 

met mij.’ Tuur zit gespannen op zijn 

stoel. Hij staart met een meelijwekkende 

blik naar Renaat tegenover hem.

*Renaat is een oude vriend van de bewoner. 

Hij ziet in de bewoner Renaat.
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Beleving 

bewoners

Beleving 

medewerkers

Beleving van de bewoners:

-> Beeld van de Bewoner
-> scanning
-> registratie dagverloop

Beleving van de 
medewerkers:

-> Bevraging
“Hoe maak ik het hier?”

Figuur 1. Blauwdruk zelfevaluatie-instrument
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