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1 Inleiding 
 
 
Zorg aan Zet is een breed maatschappelijk debat over de zorg van morgen. De campagne verzamelde 
zoveel mogelijk ideeën en meningen van zorgorganisaties, zorgverleners, patiënten en gebruikers, 
van de man in de straat. Wat vinden burgers belangrijk? Waar knelt het schoentje? Wat willen we in 
de toekomst en hoeveel hebben we daarvoor over?  
 
Het debat draait rond zes centrale vragen: 
 

• Hoe zorgen we ervoor dat we ziekte en kwetsbaarheid als een normaal deel van het leven 
gaan beschouwen? 

• Hoe zullen we onze zorg blijven betalen? 
• Hoe kunnen mensen de juiste zorg krijgen? 
• Hoe kunnen we alle zorg die mensen nodig hebben goed op elkaar afstemmen? 
• Hoe zorgen we dat er voldoende zorgpersoneel is? En hoe kunnen we maken dat zij 

voldoende tijd hebben voor warme, kwaliteitsvolle zorg? 
• Hoe ga je van een systeem dat mensen geneest en behandelt naar een systeem dat mensen 

gezond houdt? 
 
Waarom een participatietraject? Zorg is complex en gelaagd. Alleen door de input van een grote 
diversiteit aan ervaringen en perspectieven kunnen we zicht krijgen op wat er leeft in de 
samenleving, wat de noden zijn en waar we in de toekomst naartoe moeten. Want het zijn die 
persoonlijke ervaringen die zorg tastbaar en concreet maken. 
 
Het maatschappelijk debat loopt in verschillende fasen.  In een eerste fase – het breed 
maatschappelijk debat - werd een groot online debat opgezet samen met vele offline “zorg aan zet”-
events. In een tweede fase worden alle Vlaamse provincies aangedaan (Avonden van de zorg) 
waarbij het resultaat van de eerste, brede ideeënfase de input vormt voor een gesprek over te 
nemen beleidsmaatregelen.  In een derde en besluitende fase stellen we de resultaten van de Zorg 
aan Zet campagne voor aan een publiek van stakeholders en beleidsmakers tijdens het Zorg aan Zet-
festival. 
 
Dit rapport vormt een inhoudelijke analyse van de ideeën die door de vele duizenden deelnemers 
zijn gegeven – op ons online participatieplatform of tijdens één van de vele tientallen Zorg aan Zet-
gesprekken – tijdens de eerste, brede publieksconsultatiefase. 
 
 

2 Online en offline debat in cijfers 
 
Tussen dinsdag 29 januari en vrijdag 29 maart verzamelden we via de website 
https://www.zorgaanzet.net  duizenden ideeën: zowel online (rechtstreekse input op 
www.zorgaanzet.net) als onrechtstreeks via de zeer vele live-debatmomenten. Iedereen kon op deze 
manier deelnemen aan deze debatten.  
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Burgers konden op verschillende manieren op de website deelnemen aan het debat : door zelf 
ideeën in te geven, te reageren op ideeën van anderen, ideeën te ‘liken’/steunen of te delen op 
social media via de hashtag #zorgaanzet. Door gebruik te maken van moderatie vooraf van de ideeën 
en moderatie nadien van de reacties (op aangeven van gebruikers die konden melden dat reacties de 
regels schonden) werd de kwaliteit van het debat gewaarborgd. De moderatie gebeurde aan de hand 
van een set van regels die ook op de website gepubliceerd stond. Ideeën of reacties die deze regels 
niet respecteerden werden door de moderatoren teruggezonden naar de betreffende indieners. 
Daarbij kreeg de inzender telkens de reden opgegeven waarom de betreffende bijdrage niet op de 
website werd gepubliceerd. Deelnemers kregen ook steeds de vraag om een nieuwe bijdrage in te 
dienen of de bestaande aan te passen conform de regels in het debat. 
 

 
De website werd bezocht door 18.964 individuele gebruikers in meer dan 26.600 sessies wat 
resulteerde in bijna 108.000 verschillende bekeken pagina’s met een gemiddelde duur van 3 
minuten. Ongeveer 3.750 individuele deelnemers gaven on- of offline hun ideeën in.  Dit resulteerde 
in totaal in 4.255 ideeën met meer dan 2.431 voorkeursstemmen.   
 
Mensen en organisaties werden uitgenodigd om ook zelf een Zorg aan Zet gesprek te organiseren. Ze 
konden hiervoor trouwens ondersteunend materiaal vinden op de website (templates, werk-fiches, 
tips & tricks, …). De website voorzag daartoe vijf hiervoor speciaal ontworpen methodieken die door 
iedereen konden gedownload worden. De uitnodiging werd verspreid via de website maar ook via 
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mailings aan een brede groep van organisaties en naar de door het platform geregistreerde 
deelnemers. Op die manier hebben we zoveel mogelijk mensen met diverse achtergronden trachten 
te betrekken.   De resultaten van al die debatten, waar naar schatting tussen de 3.000 tot 4.000 
personen aan deelnamen, werden ook ingevoerd via de website.  
 

3 Inhoudelijke resultaten van fase 1 
 
3.1 Aanpak analyses 
 
De bijdragen op het online platform werden verzameld in een database en er werden thematische 
codes aan toegekend. 
 
Het coderen van de berichten en reacties op het online platform gebeurde door een team van 
codeurs. Zij wezen aan elk van de berichten en reacties één van de codes uit het codeboek toe. De 
codelijst werd opgesteld door de codeurs en op basis van de inhoud van de berichten (‘bottom-up’). 
Er werd gedeeltelijk ook in groep gecodeerd en regelmatig overlegd om subjectieve verschillen in 
codering tussen codeurs te vermijden. Indien nodig werden bepaalde codes door het team 
herbekeken en opnieuw gecodeerd i.f.v. betere analyses en inzichten.  
 
Vervolgens werden machinelearning-technieken gebruikt om automatisch associaties tussen 
woorden uit de teksten en de aangeduide codes te leren. Dit classificatiemodel werd dan gebruikt 
om ontbrekende codes te suggereren voor bepaalde berichten. De codeurs bepaalden uiteindelijk of 
deze ook effectief werden toegewezen. 
 

 
 
 
In totaal werden er dan 2.039 eenheden tekst (bijdragen) gecodeerd en dit leverde in totaal 4.199 
thematische codes op.  Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen input van een individu of een 
organisatie. Sommige eenheden hadden geen inhoud die gerelateerd was aan een van de 6 
basisvragen. Deze kregen een code ‘niet van toepassing’ mee. In totaal werden er 121 verschillende 
inhoudelijke codes opgesteld, die op hun beurt gegroepeerd werden in 10 inhoudelijke clusters.  
 
 
Lijst van clusters (in afnemende orde van frequentie van voorkomen in het debat): 
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Cluster 

Totaal aantal 
codes binnen 
kerngebied 

1. Zonder gemotiveerd personeel geen goede zorg 640 
2. Maak de zorg terug menselijk, holistisch en vraaggestuurd 505 
3. Verdeel de middelen correcter  496 
4. Zorg voor verbindingen tussen het actieve deel van de samenleving en het 

kwetsbare deel. 415 
5. Verhoog de gezondheidskennis en -vaardigheden bij het brede publiek. 310 
6. Maak nabije zorg laagdrempeliger en werk hindernissen tussen 

zorgniveaus en zorgsectoren weg. 258 
7. Focus in alle beleidsdomeinen en in alle levenssferen op een gezond en 

betekenisvol leven.  246 
8. Anders, beter en meer horizontaal samenwerken voor een efficiëntere 

zorg. 149 
9. Upgrade het patiëntendossier. 118 
10. Sta open voor innovatie in de zorg, maar behoud alleen wat werkt. 54 

 
Vaak overlappen de clusters met elkaar. Heel veel ideeën en concrete suggesties passen immers 
onder meer dan één cluster. 
 
Tijdens De Avonden van de Zorg wordt verder gewerkt op deze clusters. De clusters zijn een manier 
om de eerste resultaten uit het debat overzichtelijk weer te geven. Ze maakten het ook mogelijk om 
de voorstellen tijdens de Avonden van de Zorg gemakkelijker ter bespreking voor te leggen. 
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3.2 Inhoudelijke bespreking van de 10 clusters 
 
Hieronder vindt u een bespreking van de 10 clusters. We volgen hierbij de volgorde bepaald door het 
gewicht (het aantal keer dat een code binnen de cluster werd toegekend). We geven telkens een 
beknopte samenvatting, met vervolgens een overzicht van de codes en het % van de ideeën dat een 
dergelijke code kreeg. Dit geeft een indicatie van hoeveel aandacht er binnen het maatschappelijk 
debat was voor dit element.  Tenslotte vindt u de voornaamste elementen beschreven, geïllustreerd 
door een aantal letterlijke quotes uit het online debat.  
 
3.2.1 Zonder gemotiveerd personeel geen goede zorg. 
 
Zorgverleners slagen er naar eigen zeggen hoe langer hoe minder in om het soort zorg te geven dat 
ze zouden willen geven: warme en kwaliteitsvolle zorg. Het ontbreekt aan tijd, middelen en 
personeel. En het lijkt er niet op te beteren. Verpleegkundigen, huisartsen, zorgkundigen staan 
bovenaan de lijst van de knelpuntberoepen. De instroom dekt niet langer de uitstroom.  
 
Maar naast de oproep voor meer mensen en bijgevolg meer tijd, worden er nog heel wat andere 
suggesties gedaan om het werken in de zorg aantrekkelijker én werkbaarder te maken. Gaande van 
initiatieven die betrekking hebben op het aantrekken van extra personeel door middel van het 
opzetten van campagnes, organiseren van meeloopdagen, het makkelijker toelaten van mensen met 
een buitenlands diploma, … tot het inzetten op het werkbaarder maken van de job door meer 
teamwerk, meer autonomie, een andere manier van (samen-)werken. Heel wat suggesties 
vertrekken van de vaststelling dat men nog zit met een te starre arbeidsorganisatie en te 
hiërarchische cultuur. 
 
Link met codes 
 

Code 

% t.o.v. 
totaal 
bijdragen 

% t.o.v. totaal 
cluster 

Aantrekkelijkheid zorgberoepen verhogen 2,8% 14% 
Verloning Verpleeg- & Zorgkundigen 2,4% 12% 
Meer/voldoende personeel 2,3% 12% 
Opleiding universiteit/hogeschool/HBO 2,2% 11% 
Werkbaar werk - Zorgpersoneel 2,1% 10% 
Beroepsprofiel - functieclassificatie - 
Verpleegkundige/Zorgkundige 1,6% 8% 
Promoten zorgberoep 1,5% 8% 
Administratieve vereenvoudiging 1,1% 6% 
Arbeidsvoorwaarden (niet-loon) zorgverstrekkers 1,1% 5% 
Opleiding bijscholing zorgprofessionals 1,0% 5% 
Balans tussen zorg en administratie/registratie 0,8% 4% 
Maatschappelijke waardering 0,5% 3% 
Respect voor personeel in de zorgsector 0,3% 2% 
Aantrekken van buitenlandse werknemers in de 
zorg 0,1% 1% 
Opleiding -omscholing/zijinstromers 0,1% 1% 
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Belangrijke elementen geïllustreerd met quotes 
 
Er wordt sterk gepleit om de aantrekkelijkheid van de zorgsector te verhogen en ook voldoende 
open te staan en flexibel te zijn als het gaat om het laten instromen van specifieke groepen zoals 
mensen met een buitenlands diploma. 
 

Er is nog veel arbeidspotentieel dat spijtig genoeg niet meer mee kan in de professionele wereld waar 
iedereen 120 % moet kunnen renderen. Als arbeidsarts word ik wekelijks geconfronteerd met mensen die 
om medische redenen ongeschikt verklaard worden omwille van ziekte of beperkingen. Zij komen op de 
werkloosheid en vinden geen job meer op onze arbeidsmarkt. Zij zouden graag nog werken, maar in een 
omgeving die niet stresserend en uitputtend is. Met een aangepast statuut (cfr. stadswacht met 
supplement op hun uitkering?) zouden zij ingezet kunnen worden op zeer veel plekken die nu niet als 
betalende job gezien worden, zoals ook ondersteunende activiteiten in de zorg.  

 
Ervaringsdeskundigen hebben een grote meerwaarde in de zorg. Zorgen voor goede omkadering, faire 
verloning, en voldoende plekken. Zoals de mantelzorger veel mogelijk maakt in de thuiszorg zo zouden 
ook naast verpleegkundigen en zorgkundigen (in instellingen) een nieuwe vorm van zorgpersoneel aan 
de slag kunnen. Zij zorgen zoals vrijwilligers voor een warme ondersteuning.  
 
Door meer openheid te tonen tegenover migranten die vaak, mits een gepaste vorming, daaraan kunnen 
bijdragen. 

 
Waarom geen flexi-jobs in de zorg? Als jongeren wordt het leven steeds duurder. In de zorg zijn er tal 
van medewerkers die voor/na de uren bijwerken. Waarom hier geen gebruik van maken en de mensen in 
de sector houden, zo kunnen zij die dit wensen meer dan 100% in eigen sector werken, met een 
belastingvoordeel. 

 
 
Zonder meer personeel, geen warme zorg en dat is niet enkel ten koste van de patiënt, maar ook ten 
koste van het personeel dat op die manier motivatie verliest en uitgeput raakt en zo dreig je in een 
vicieuze cirkel te raken. 
 

Verzorgend personeel zit op zijn tandvlees omwille van de onderbezetting en hoge werkdruk. Zorg voor 
meer personeel (alle echelons!) op de vloer om de zorg te dragen, geef de verzorgende meer vrije tijd 
want goed uitgerust en gedragen kunnen ze meer aan. 

 
Ondertussen weten we heel goed hoeveel mensen kunnen verzorgd worden op een menslievende 
holistische manier door één zorgdrager. Gemiddeld is dat 1 voor 6 à 7. Waarom is in België één 
zorgdrager nog altijd verantwoordelijk voor 11 à 12 zorgvragers?  Zorg eerst dat er voldoende personeel 
is voor het zorgwerk, zorgwerk dat zich mag richten op de gehele persoon en zijn netwerk.  
 

Er zijn ook heel wat reacties die aangeven dat de beperkte tijd die er is, nog te vaak gebruikt wordt 
voor zaken die efficiënter kunnen. Er zijn heel wat ideeën die pleiten voor administratieve 
vereenvoudiging zodat zorgpersoneel hier niet te veel tijd mee verliest. 
 

Op papier scoor je zo goed. Maar de realiteit is anders want er is geen tijd meer voor een warm woordje. 
En de meeste van die geregistreerde zaken worden later nooit meer bekeken. Er wordt meer tijd 
gestoken in het registreren en controleerbaar maken van de prestaties dan in de uitvoering ervan. Dit is 
één van de redenen dat er geen tijd meer is voor een 'warme' zorg. Ofwel moet er minder geregistreerd 
worden en bv. alleen werken met enkele at random controles of er moet meer personeel komen.    

 
Ook aan de arbeidsvoorwaarden kan nog heel wat verbeterd worden, zo wordt gesteld. Men wijst 
hierbij naar de verloning, maar zeker ook naar elementen als talentgericht werken, opleidings- en/of 
leermogelijkheden, carrièreperspectieven, taakverdeling,… 
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Talentgericht werken. Zorgzame ondersteuning voor alle actoren. Levenslang leren én supervisie en 
intervisie. Zorg op maat en op vraag van de klant – is het beste wat je kan geven en de warmste 
appreciatie die je terug kan krijgen. 
 
Het lijkt er vandaag soms op dat er niet ernstig meer kan gepraat worden over een forse loonsverhoging 
voor het zorgpersoneel. Nog steeds verwacht men dat de return hoofdzakelijk dient gehaald te worden 
uit de aanmoedigende waardering en schouderklopjes die men occasioneel krijgt. Gemakshalve wordt 
voorbijgegaan aan de perceptie die een maatschappij heeft als het over "geld" gaat. Hoe hoger de 
verloning, hoe hoger het aanzien van de job.  

 
Opvallend zijn een aantal ideeën die inspelen op de “mentaliteit”, maatschappelijk maar ook op de 
interne organisatiecultuur. Er wordt gepleit voor meer respect voor de diverse zorgberoepen zowel 
maatschappelijk als binnen de zorg zelf. 
 

Studenten vertellen dat ze regelmatig tijdens stages opmerkingen te horen krijgen als “Kon je nu geen 
ander beroep kiezen, je weet niet waar je aan begint”. Dit motiveert echt niet. Ze vertellen ook dat ze 
graag met zorg en warmte onthaald worden op stage, dat geeft je energie om met evenveel warmte en 
zorg naar de patiënten toe te gaan. Een zorgberoep wordt in onze maatschappij nog vaak gezien als 
billen vegen en wassen. Het beroep positiever in de kijker zetten zou vb. kunnen door meeloopdagen te 
organiseren.  

 
Er is geen respect voor verpleegkundigen, ook niet van artsen zelf. Een mentaliteitswijziging is nodig. 
Artsen en verpleegkundigen moeten werken als team. Verpleegkundigen moeten gelijke zeggenschap 
krijgen in raden van bestuur. Mensen willen niet gaan werken in de zorgsector omdat er in het algemeen 
een lage achting is ten aanzien van het werk in de zorg. Behalve voor artsen.  

 
Investeren in de opleiding voor leidinggevenden in de zorg: het accent ligt te veel op de "managerrol" en 
te weinig op het respecteren en motiveren van de werknemers. Gevolg is dat veel leidinggevenden een 
autoritair beleid voeren en werknemers gedemotiveerd geraken. Burn-outs zijn geen goede reclame voor 
het beroep! 

 
 

3.2.2 Maak de zorg menselijk, holistisch én vraaggestuurd. 
 
Achter elke patiënt, cliënt of bewoner schuilt een mens. Zoek in de zorg naar die mens en behandel 
die persoon op een geïntegreerde manier door niet enkel de lichamelijke maar ook de geestelijke, 
sociale en existentiële noden aan te pakken. Bovendien begint en eindigt warme en goede zorg bij 
zorg die aangepast is aan de behoeften van de zorgvrager. Vertrekken vanuit de vraag: “Waarmee 
kunnen wij u helpen en wat zou voor u, in uw situatie, goede zorg zijn?”.  Elementen die in dit 
perspectief vaak naar voor komen zijn die van directe communicatie, open luisteren, interdisciplinair 
samenwerken, patiënt als mens centraal zetten, … 
 
Link met codes 
 

Code 

% t.o.v. 
totaal 
bijdragen 

% t.o.v. totaal 
kerngebied 

Ruimte voor warme zorg - patiënt als mens 2,10% 13% 
Zorg op maat voor de patiënt 2,00% 13% 
Geïntegreerde zorg (Interdisciplinaire 
samenwerking) 

1,80% 12% 

Communicatie met patiënten - communicatiestijl  1,60% 10% 
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Empowerment van de patiënten 1,50% 10% 
Psychische, mentale gezondheid 1,40% 9% 
Zorprofessionals meer tijd voor de patiënt 1,20% 8% 
Communicatie  met patiënten over inhoud 
zorg/behandeling 

0,90% 6% 

Dialoog patiënt-zorgverlener-omgeving 0,90% 6% 
Alternatieve zorg / geneeskunde 0,60% 4% 
Grenzen aan genezen 0,50% 3% 

Zelfredzaamheid 0,50% 3% 
Zorgprofessionals meer tijd om te luisteren 0,40% 2% 
Herstelgerichte zorg 0,30% 2% 

 
 
Belangrijke elementen geïllustreerd met quotes 
 
Heel wat aandacht gaat naar de patiënt als mens en het organiseren van de zorg mét en rond de 
patiënt en de nood hierin te investeren en zich anders te gaan organiseren.  
 

Als zorgorganisaties zo gaan samenwerken dat dit ten goede komt aan de zorgvrager, zijn we op de 
juiste weg. Als zorgorganisaties zo gaan samenwerken dat dit ten goede komt aan de organisaties zelf, 
zijn we op een doodlopende weg. 

 
Ik ben ervan overtuigd dat investeren met tijd en middelen in een eerste kennismaking, een echt gesprek 
en het in kaart brengen van de problematiek de basis vormt voor een duurzame vertrouwensband. Een 
band die net heel belangrijk is om de juiste zorg op de juiste plek en het juiste moment te kunnen 
aanbieden. Mensen met een kwetsbaarheid en zorgnood weten nog te vaak niet waar ze heen kunnen 
wanneer ze een acuut probleem hebben. Een vertrouwenspersoon die bij de eerste noodkreet een 
vertrouwensband wist te creëren ... ik ben er haast van overtuigd dat dat een investering is die zichzelf in 
latere fasen terugverdient. 

 
Sla de stap zelf- en samenredzaamheid niet over, ondersteun in zelfzorg, creëer een buddysysteem en 
benut de informele zorg. 
 

Hierbij wordt ook gepleit om ruimte te geven aan de concrete noden, behoeften en beslissingen 
van de persoon zelf en hen hierbij, indien nodig, te ondersteunen en dit ook regelmatig te 
herbekijken en te bespreken. 
 

Een context creëren waarbinnen de persoon met een zorgbehoefte, indien hij dat wenst, zelf de leiding 
neemt over het zorgproces. Inzetten op de veerkracht van de persoon met een zorgbehoefte, maar ook 
op die van zijn omgeving (mantelzorger). 
Men moet ook preventief werken (niet alleen in crisissituaties): ondersteuning geven aan wie zelf zijn 
zorg nog kan beredderen, om hem/haar in staat te stellen dit zo lang mogelijk vol te houden. Om de 
persoon met een zorgbehoefte toe te laten om sterker te worden in het beoordelen, omgaan met en 
aanpakken van de zorgsituatie, is er nood aan informatie (bijvoorbeeld een elektronisch 
patiëntendossier). 

 
Wat is het belangrijkste volgens de patiënt in deze omstandigheden? Neem tijd om dat te achterhalen. 
Betrek de patiënt (als hij/zij dat wenst) bij de behandelingskeuze en maak tijd voor een gesprek. De 
beslissing kan misschien nog even wachten? Een voor een buitenstaander op het eerste zicht praktische 
probleem kan voor ouderen zwaar wegen, als een aanslag op hun zelfredzaamheid ervaren worden en 
een rol spelen in de behandelingskeuze. 

 
  Een patiëntenrechtencommissaris of een familie-van-zorgbehoevendencommissaris 



10 
 

 
Door op regelmatige basis te herbekijken waar het geld naartoe gaat. Is de situatie nog hetzelfde? Is het 
nog nodig dat geld naar die zorg gaat? Of is ondertussen een andere zorg belangrijker? 
 

 
Er wordt ook gehamerd op het belang van het zien van de mens in al zijn complexiteit en 
samenhang. Heel wat ideeën die oproepen aandacht te hebben voor welbevinden, psychisch welzijn, 
… maar ook eigen waarden en normen evenals de specifieke leefsituatie en de consequenties ervan.  
 

Holistische ondersteuning bieden in plaats van enkel symptomatisch te benaderen. Kijken naar de mens 
achter de aandoening en ook oog hebben voor wat zinvol is. 

 
Mensen gezond houden, doen we door naar de mens zelf, zijn context en toekomstperspectief te kijken. 
Door met hen in gesprek te gaan en hen mee keuzes te laten maken. Gezondheid heeft ook met 
welbevinden en eigenwaarde te maken. Dan is "welke zijn mijn behoeften?' de uitgangsvraag! 

 
Door rekening te houden met wat mensen zelf belangrijk vinden. Dit is belangrijk omdat de zorg zo meer 
kans op slagen heeft gezien er aan de juiste doelen gewerkt wordt. Mensen zijn dan meer gemotiveerd. 
Het is ook belangrijk niet alleen rekening te houden met de eigen levensdoelen, maar ook met de 
waarden, normen en voorkeuren van de persoon en de persoonlijke levenssituatie qua haalbaarheid. 

 
Zo wordt er ook regelmatig gewezen op de specifieke situatie m.b.t. het levenseinde en de grenzen 
aan genezen. 
 

De juiste zorg verlenen betekent ook vroeger schakelen van cure naar care. Er zijn immers grenzen aan 
genezen. De acute sector kaapt heel veel middelen weg omdat we niet tijdig de boog maken van 
levenskwantiteit naar levenskwaliteit. Denk maar aan de populatie zwaar hulpbehoevende, multi-
pathologische ouderen die we hierdoor laten aangroeien. Niet zelden tegen de zin van de ouderen zelf in. 

 
3.2.3 Verdeel de middelen correcter. 
 
Het toekennen en verdelen van middelen is in de eerste plaats een politiek vraagstuk. Maar ook 
zorgorganisaties, zorgverleners én zorggebruikers kunnen zich niet aan de verantwoordelijkheid 
onttrekken om gerechtvaardigde zorgkeuzes te maken.  
 
Heel wat voorstellen gaan dan ook over hoe de middelen voor zorg objectiever en transparanter 
verdelen. Daarbij wordt sterk gewezen op het belang van de toewijzing op basis van de werkelijke 
zorgbehoefte, eerder dan op basis van machtsverhoudingen tussen de verschillende 
belanghebbenden. 
 
Link naar codes 
 

Code 

% t.o.v. 
totaal 
bijdragen 

% t.o.v. totaal 
kerngebied 

Financiering gezondheidszorg 3,50% 22% 
Financieringsmechanismen patiëntkant 3,10% 20% 
Financiële sturing zorgactoren 2,20% 14% 
Meer middelen voorzien in de zorg/spaarzaam 
omspringen met middelen die er zijn 

1,10% 7% 

Onnodige onderzoeken 1,20% 7% 
Solidariteit & sociale rechtvaardigheid  1,00% 7% 
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Verloning Arts/specialist 1,10% 7% 
Kostprijs behandeling / medicijnen 0,70% 4% 
Commercieel belang industrie 0,50% 3% 
Controlemechanismen t.a.v. de zorgbehoevende  0,30% 2% 
Farma industrie 0,40% 2% 
Financiële vergoeding 
mantelzorger/vrijwilliger/stagair 

0,40% 2% 

Verzekering 0,20% 1% 
 
Belangrijke elementen, geïllustreerd door quotes 
 
In eerste instantie wordt gepleit voor voldoende financiering van de gezondheidszorg, door o.a. het 
genereren van extra middelen.  
 

Betaalbare zorg door een rechtvaardig belastingbeleid: geen cadeaus aan multinationals en 
farmabedrijven meer en geen subsidies voor klimaatonvriendelijke organisaties en bedrijven. Maak de 
omslag van belasting op werk naar belasting op goederen. Het klimaat redden en ondertussen de zorg 
betaalbaar houden is belangrijk. 

 
En als we nu eens het principe 'de vervuiler' betaalt toepassen op zorg? Een voorbeeld: alcoholindustrie 
verdient geld maar schuift de maatschappelijke kost die voortvloeit uit alcoholgebruik/-misbruik door. 
Een deel van de taks op dit soort producten zou kunnen gebruikt worden om zorgvragen te financieren. 

 
Het is onrealistisch te denken dat de financiering van onze zorg 100% kan blijven komen van 
overheidssubsidies. Daarom pleit ik voor een gedeeltelijke samenwerking met privézorgbedrijven voor de 
betaalbaarheid van onze zorg. Doe dat niet en je krijgt op den duur Amerikaanse toestanden waarbij 
alles gaat afhangen van de privé met alle rampzalige gevolgen vandien. Een publiek private 
samenwerking komt de betaalbaarheid en de kwaliteit ten goede! 

 
Anderzijds zijn er heel wat ideeën over het beperken van de kosten. 
 

Voer het Kiwimodel (openbare aanbesteding voor geneesmiddelen) in voor terugbetaling van alle 
medicatie. 
 
Gebruik sociale bijdragen en overheidsgeld alleen voor de betaling van zorgverstrekkers die 
conventietarieven respecteren. 

 
Heel wat voorstellen gaan ook over de verloning en het statuut van artsen. 
 

Een van de belangrijkste paradigmashifts die onvermijdelijk moet plaatsvinden is de wijziging van het 
statuut en de verloning van artsen binnen ziekenhuizen. Om 2 elkaar tegenwerkende krachten in 
ziekenhuizen in 1 missie, visie en strategisch beleid om te buigen moeten artsen in dienstverband 
werken. Ik ken geen enkel bedrijf waar de CEO moet gaan bedelen bij zijn werknemers (artsen via de 
financiële regeling) voor geld.  

 
In het oude China werd de arts betaald als mensen gezond bleven. Het systeem omgooien: dokters 
krijgen betaald als ze mensen gezond houden, niet wanneer iemand ziek is. Bij ziekte, stopte de betaling. 
Een terugkeer naar een dergelijk systeem wordt deels gerealiseerd door de forfaitaire geneeskunde. Een 
balans tussen forfait en prestatie kan helpen. 

 
Een alternatief verzekeringssysteem met de focus op welzijn en gezondheid in tegenstelling tot 
ziekte, zo wordt gesuggereerd.  
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Waarom betalen we pas als we ziek zijn? Kunnen we niet naar een systeem van een welzijnsverzekering 
gaan waar we betalen om ons gezond te houden? Dat kan met een combinatie van een personal coach 
programma (al dan niet op afstand), continue tracking met wearables die aangeven wanneer je moet 
bewegen, calorimeters die je helpen om gezond te eten en slimme rollators die je turnles geven. De 
digitalisering in de zorg biedt de mogelijkheid om een beter evenwicht te vinden tussen de zorg ter 
plaatse en de zorg op afstand. Beiden zijn warm, persoonlijk en snel. Nieuwe opportuniteiten dienen zich 
alvast aan. Niet alleen in de manier waarop we zorg aanbieden, vanuit verschillende actoren. Maar ook 
in de manier waarop we de uitdagingen in de sector, waaronder ook de zoektocht naar verzorgenden, 
samen digitaal en sociaal kunnen aangaan. 

 
Verder een oproep om in te zetten op betaalbare zorg en ook het structureel financieel 
ondersteunen van preventieve maatregelen.  
 

Thuiszorg zal in de toekomst extra nodig zijn, omdat de rusthuizen voor de gewone mensen niet meer 
betaalbaar zullen zijn door hun klein pensioen. Dus moeten ze thuiszorg extra promoten. 
 
Om de zorg betaalbaar te houden zou men nog meer moeten inzetten op het niet nodeloos toepassen 
van bepaalde dure onderzoeken, voornamelijk op radiologische diensten. Dit verkort ook wachttermijnen 
naar diagnoses toe. 

 
Gezonde voeding betaalbaar maken voor iedereen, ongezonde voeding (vet- en suikerrijk) duurder 
maken dan de gezonde voeding. Hierin de multinationals die bakken geld verdienen aan deze 
verslavende voeding dwingen tot aanpassingen.  

 
De zorg moet betaalbaar blijven. Als men niet voldoende middelen heeft om de medicatie aan te kopen 
of om naar de dokters te gaan, wordt men alleen maar zieker en zieker en dan gaat het de 
gezondheidszorg uiteindelijk veel meer kosten. Iedereen heeft recht op betaalbare hulp. 
 
In België bestaat ook het forfaitaire betalingssysteem voor eerstelijnszorg. De wijkgezondheidscentra 
werken allen via dit financieringssysteem, maar ook andere praktijken. Het forfaitair betalingssysteem 
garandeert de financiële toegankelijkheid tot de zorgverstrekkers vanuit een solidariteit tussen meer en 
minder zorgbehoevenden. Daarenboven biedt het nog extra voordelen zoals het vergoeden van de 
opdrachten van de eerste lijn op een meer integrale manier. Dit bevordert interdisciplinair samenwerken. 
Daarnaast moedigt het zorgverstrekkers aan om patiënten gezond te houden en zelfredzaamheid te 
bevorderen. 
 

 
3.2.4 Zorg voor verbindingen tussen het actieve deel van de samenleving en het kwetsbare deel. 
 
We lijken steeds meer te evolueren naar een verdeelde samenleving: aan de ene kant de gezonde, 
actieve, hardwerkende Vlamingen, aan de andere kant de kwetsbare en zieke mensen. Het dreigen 
twee gescheiden werelden te worden. En toch, ook die hardwerkende Vlaming is kwetsbaar. Hij of zij 
kan van de ene dag op de andere ziek worden of geconfronteerd worden met de ziekte van een 
naaste. Hier worden zeer veel ideeën gegeven over het bespreekbaar maken van kwetsbaarheid en 
het concreet realiseren van inclusie en verbondenheid. Voorstellen gaan van het samenbrengen van 
jongeren en ouderen, zieken, door middel van stages tot het aanpassen van de regels met betrekking 
tot ziekteverlof. 
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Link met codes 

Code 

% t.o.v. 
totaal 
bijdragen 

% t.o.v. totaal 
cluster 

Sensibiliseren rond kwetsbaarheid 4,5% 35% 
Betrekken van omgeving bij zorgtaken 1,8% 14% 
Vrijwilligers 1,3% 10% 
Inclusie 1,3% 10% 
Mantelzorgers 1,0% 7% 
Communicatie van patiënten met hun directe 
omgeving 0,8% 6% 
Familie 0,7% 5% 
Arbeidspositie zorgbehoevende 0,7% 5% 
Sensibiliseren rond kwetsbaarheid - psychisch 
kwetsbaar 0,5% 4% 
Opleiding mantelzorgers/omgeving/patiënten 0,4% 3% 

 
 
Belangrijkste elementen, geïllustreerd met quotes 
 
Heel wat ideeën werden gegeven rond het bespreekbaar maken van kwetsbaarheid en het van 
jongs af aan mogen en durven kwetsbaarheden tonen. Hierbij wordt verwezen naar de rol van de 
media, het onderwijs, de opvoeding, ambassadeurs, praatgroepen … in het sensibiliseren. 
 

Taboe doorbreken en kwetsbaarheid durven/mogen tonen door: campagnes, infosessies, 
vermaatschappelijking van de zorg - normalisering: vb.: vroeger droegen de mensen een rouwbandje. De 
dag van vandaag is verdriet taboe. 
 
Afstappen van schuld en boete en van schaamte! Het is niet de schuld van iemand, of een persoon moet 
er niet voor boeten. Niemand kiest voor ongeluk. 
 
Lotgenoten moeten meer naar buiten komen met hun ziekte, zorgen dat er transparantie is. Het 
bespreekbaar maken van ziekte en kwetsbaarheid. "Je bent niet alleen" 
 

Het betrekken van de omgeving van mensen met zorgnoden als het gaat om concrete zorgtaken 
wordt als een grote meerwaarde gezien, zowel vanuit het perspectief van de zorgvrager, als van de 
zorgverlener, als maatschappelijk. Er wordt ook wel aangegeven dat hier ondersteuning en in 
bepaalde gevallen ook vormen van opleiding nodig zijn. 
 

Meer zorg in "eerste lijn". Zorg bieden in de "thuis" van mensen, met mensen rondom wonen die 
betekenisvol zijn. Dit is aantrekkelijker, kwalitatiever voor zorgverleners en patiënt. 

 
Iedereen zou z'n eigen verantwoordelijkheid moeten opnemen en zelf zorgen voor z'n naaste. We zijn 
bang voor aftakeling, oud worden, pijn. We moeten weer leren hiermee omgaan en het als een plicht en 
meerwaarde beschouwen om zorg te dragen. 

 
Samenwerking met mantelzorgers: laten nu vaak heel veel los bij opname maar misschien willen ze 
graag nog af en toe helpen bij maaltijden,wassen... 
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meer begeleiding en ondersteuning voor de familie wanneer patiënten ontslagen worden uit het 
ziekenhuis. 

 
Het creëren van omgevingen waarbij mensen met specifieke zorgnoden samen-leven met anderen 
en/of hen kunnen ontmoeten. 
 

Bouw samenwerkingen waardoor dagelijkse dienstverlening en zorg kunnen samengaan (broodje zorg 
bij de bakker, ...).  Mensen met kwetsbaarheid kunnen vaak door deze kwetsbaarheid geen beroep meer 
doen op dagelijkse diensten en worden daardoor vaak aan de kant van de samenleving gezet (bv. 
rusthuis, zorginstelling, ...). 

 
Zou het niet beter zijn dat een woning organisch kan meegroeien met de (zorg)behoeften. Woningen 
moeten modulair ontworpen worden en super gemakkelijk aan te passen. Waarom bijvoorbeeld niet 
meteen een (lege) koker voorzien voor een 1 persoonslift naar een verdiep of een 2de afzonderlijke 
inkom naar een zolder, die gemakkelijk kan ingericht worden voor een inwonende verzorgende, familie...  
enz. m.a.w. de architecten in spe dienen de ''kangoeroe gedachte'' mee op te nemen in hun opleiding en 
ontwerp. Organisch en modulair ontwerpen: DE UITDAGING! Ook goed voor de ''betonstop''. 
 
Jongeren in contact brengen met ouderen door hen vrijwilligerswerk te laten doen (gekoppeld aan het 
onderwijs, als verplicht vak), en dit in alle richtingen. 

 
Regelmatig wordt ook het belang van het focussen op de kwaliteiten van de mens met een 
zorgnood en hen niet te herleiden tot hun ziekte, beperking, kwetsbaarheid, … Een sterk pleidooi om 
volop in te zetten op inclusie. Dit vraagt flexibiliteit van mensen en systemen. 
 

Benader de mensen eerst vanuit hun levensverhaal, hun talent, hoe ze van betekenis kunnen zijn, en pas 
daarna vanuit hun zorgnood. Mensen willen iets terugdoen voor wat ze krijgen. Laat ze eerst geven, van 
meerwaarde zijn, van betekenis zijn. Daarna kan je bespreken wat daarvoor nodig is, bv. zorg en 
ondersteuning. Dan accepteren hulpbehoevenden dat gemakkelijker en durven ze al eerder hulp vragen. 
Deze benadering van mensen laat hen in hun kracht komen waardoor ze zich kunnen tonen in hun 
veelzijdigheid en rijkdom als mens. 

 
Lijden en ziek zijn betekenen nog te veel een onmiddellijke diskwalificatie in de maatschappelijke 
participatie. Een maatschappelijke perceptie die uitgaat van het beeld dat enkel de succesvolle mens erin 
meetelt gaat voorbij aan de verdiensten die ook zorgvragers gehad hebben en nog steeds hebben. 
Waarom kunnen media deze mensen niet een forum bieden in een dagelijkse rubriek? Via die weg zullen 
zij de lezers en volgers meer bewust maken van de onmetelijke verdiensten die deze mensen gehad 
hebben in het tot stand komen van onze huidige leefwereld met alle faciliteiten. 
 
Een positieve benadering van mensen die op de ‘ziekenkas’ staan door de invoering van het 
‘basisinkomen’. Ziek zijn hoeft dan niet langer te betekenen dat je betutteld en vernederd wordt. Eens 
chronisch ziek of gehandicapt is het zaak dat je jezelf positief benadert en dat er vanuit je mogelijkheden 
wordt gedacht en niet vanuit je beperkingen. De combinatie basisinkomen - flexibel werken is eenvoudig 
en staat los van ingewikkelde procedures, vervelende ondervragingen, èn is een besparing van een log 
controlerend overheidsapparaat. 

 
Voer een flexibeler systeem van ziekteverlof in, zodat je makkelijker gedeeltelijk ziek kunt zijn. 
 
Mensen die ziek zijn, werkloos of op pensioen en ertoe in staat zijn, inschakelen bij particulieren met een 
zorgnood, tegen een kleine vergoeding. Zo krijgen die mensen de zorg die ze nodig hebben en waarvoor 
nu ofwel niemand ofwel een betaalde zorg-aan-huis organisatie wordt ingeschakeld. Dit kan ook 
projecten zoals buddy projecten, die vaak nogal artificieel gepercipieerd worden, vervangen of 
aanvullen. 
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Hierbij wordt ook regelmatig verwezen naar de rol die ervaringsdeskundigen kunnen spelen. 
 

Werken met ervaringsdeskundigen binnen en buiten een zorginstelling  
 
Ervaringsdeskundigen professionaliseren en niet vrijblijvend deel laten uitmaken van het 
personeelskader. 

 
 
3.2.5 Verhoog de gezondheidskennis en -vaardigheden bij het brede publiek.  
 
We verwachten dat iedereen een actieve rol opneemt in de zorg voor eigen gezondheid en ziekte. 
Toch hebben veel mensen moeite om zelf die regie te voeren. Het ontbreekt hen aan kennis en 
vaardigheden om met gezondheidsinformatie om te gaan en de juiste keuzes te maken. Dat wreekt 
zich, want volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn het gebrek aan gezondheidskennis en –
vaardigheden dé bepalende factor van ongelijkheid in gezondheid, ziekte en volwaardige zorg.  
Hier ziet men een rol weggelegd voor de overheid, het onderwijs, de media, …   
 
De focus ligt hier vooral op preventie, maar ook het belang van zijn weg vinden binnen het 
zorglandschap komt hier duidelijk aan bod.  
 
 
Link met codes 
 

Code 

% t.o.v. 
totaal 
bijdragen 

% t.o.v. totaal 
cluster 

Preventie en gezondheid - 1 3,0% 31% 
Sensibiliseren rond gezond leven 2,6% 26% 
Rol van de media 2,1% 22% 
Opleiding secundair onderwijs/basis onderwijs 1,1% 11% 
Sensibiliseren/informeren zorgaanbod 0,8% 8% 
Sensibiliseren rond reeële kostprijs van 
behandeling/financiering systeem 0,1% 1% 

 
 
 
Belangrijkste elementen, geïllustreerd met quotes 
 
Heel wat bijdragen gaan over preventie. Algemeen wordt benadrukt dat het belangrijk is mensen te 
sensibiliseren, te informeren over en te focussen op gezond leven.  
 

Voorkomen is beter dan genezen en kost zowel individueel, als maatschappelijk minder en maakt 
mensen gelukkiger. 
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Welke informatie en gepaste stimuli ontbreken om zelf gezonder te gaan leven? Inzetten op kennis én 
bewustwording. Informatie via alle mogelijke kanalen – binnen onderwijs, alle onderwijstypes. Inzetten 
op eigen verantwoordelijkheid opnemen voor jezelf en je omgeving. 
 
En welke stappen zijn nodig opdat zorgverleners en zorgvoorzieningen hun focus kunnen verleggen naar 
het gezond houden en het welbevinden van mensen? Focus op de verspreiding van positieve verhalen via 
alle mogelijke kanalen. Behoed jullie voor angst introductie! 

 
 
Dit kan via de media, het onderwijs, de opvoeding, werkgevers die voorbeeld geven,… 

 
Opvoeding binnen het gezin en de school. Mensen sensibiliseren, beter informeren en incentives geven 
(financiële beloning). 
 
Veel gezondheidsvoorlichting via zoveel mogelijk kanalen. Artsen en zorgverstrekkers zouden aan hun 
patiënten ook voorlichting moeten geven. Met een consultatie die daarop gebaseerd is en persoonlijk is 
en meer dan een belachelijk kwartiertje tijd vraagt. 
 
Alle tips zoals veel bewegen, meditatie, zorgen voor elkaar, gezonde voeding, … zo veel mogelijk 
doorgeven via media, opvoeding op school, door werkgevers te laten toepassen op de werkvloer (bv. 
stuk vers fruit op werkvloer). 

 
Door het bundelen van alle informatie omtrent zorgverlening op één portaal zodat de 
familie/mantelzorger niet op zoek moet op verschillende plekken via verschillende kanalen. 
 

 
Opvallend is bijvoorbeeld de specifieke aandacht die er gevraagd voor mentale gezondheid en het 
leren burgers daar zelf ook verantwoordelijkheid in te laten nemen.  Ook het belang van zelfzorg 
wordt verschillende malen expliciet benoemd. 

 
Zet in op onderwijs, net als “Lichamelijk Opvoeding” voor fysieke gezondheid. Geef een vak 
Meditatie/therapie/... voor mentale gezondheid. 
Als je gezond bent moet je aan zelfzorg doen, als je ziek bent ook. Eigenlijk moet je van kleins af de juiste 
zelfzorg leren toepassen, maar ook leren wat zelfzorg is. 

 
Een aantal voorstellen gaan verder dan sensibiliseren en pleiten voor verplichting, sanctionering,… 
 

Door de algemene visie te bekijken: gezonde voeding promoten, ongezonde producten verbieden (bv. 
sigaretten), meer algemene vorming, bewustwording, opvolging BMI door huisartsen. 

 
Ook wordt er aandacht gevraagd voor het feit dat mensen voor zichzelf moeten leren zorgen en ook  
de weg moeten leren vinden in het complexe landschap van de zorg. Hiervoor kan op verschillende 
terreinen en op verschillende manieren ondersteuning gegeven worden.  

 
Ervoor zorgen dat alle mensen goed geïnformeerd zijn over de bijkomende financiële hulpmiddelen 
waarop ze recht hebben. 
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Het is belangrijk om mensen in hun sterkte te laten en hen daarin 'op te voeden'. Zij leren voor zichzelf 
zorg te dragen in plaats van in een afhankelijke patiënten-rol terecht te komen waar de 'expert' hen 
vertelt wat er mis is en hoe dat kan gefikst worden. Alsof ze een machine zijn die hersteld moet worden. 
 
De gemeente kan een stadskaart maken van alle zorg die in de gemeente beschikbaar is. Deze kan via 
flyers verspreid worden of doorgegeven worden door huisarts, of via CLB, Kind &Gezin, … Er kunnen ook 
campagnes zijn die deze sociale kaart bekend maken. Hier gaat het er dus om te weten wat er allemaal 
op de markt is.  
 

 
3.2.6 Maak nabije zorg laagdrempeliger en werk hindernissen tussen zorgniveaus en zorgsectoren 

weg. 
 
Vandaag vallen heel wat mensen uit de zorgboot. Ze hebben geen toegang tot de zorg en 
ondersteuning die ze nodig hebben. De redenen zijn divers: ze kunnen de zorg niet betalen, vinden 
hun weg niet in het aanbod, botsen op wachtlijsten, vinden na een verblijf in het ziekenhuis geen 
aangepaste opvang thuis, enz.  
 
Heel wat ideeën gaan dan ook over het verbeteren van de toegang tot zorg en het versoepelen van 
de overgang van de ene zorgverlener naar de andere, of van de ene zorgvorm naar de andere. Het 
belang van informatie-overdracht en vlotte en efficiënte communicatie komt hierbij sterk naar voor. 
 
Hierbij wordt in een aantal ideeën ook het belang van lokale actoren als wijkgezondheidscentra en 
ook de lokale overheid als zorgactor aangegeven.  
 
Link met codes 

Code 

% t.o.v. 
totaal 
bijdragen 

% t.o.v. totaal 
kerngebied 

Zorgketen communicatie (over patiënt) 
(functioneel / organisatie) 

2,50% 31% 

Eerste lijn 1,40% 17% 
Centraal zorgpunt, aanmeldingspunt, 0,80% 9% 
Organisatie Zorglandschap-- Lokaal/regionaal 
organiseren 

0,40% 9% 

Doorverwijzen  (multidisciplinaire samenwerking) 0,70% 8% 
Zorg organiseren lokaal/buurt 0,70% 8% 
Zorgcoördinator 0,50% 6% 
Lokale overheid 0,40% 5% 
Coach (gezondheid/zorg) 0,30% 4% 
Wijkgezondheidscentra 0,30% 4% 
Mobiliteit -- Drempel verlagen toegang zorg 0,20% 2% 
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Belangrijke elementen geïllustreerd met quotes 
 
De meeste ideeën gaan hier over de communicatie in de zorgketen met betrekking tot de concrete 
patiënt. 
 

Een algemene ingesteldheid bij hulpverleners uitgaande van: “Wat gebeurt er als die cliënt 'klaar' is bij 
mij? Ben ik op de hoogte van wat er buiten mijn (specifiek) zorggebied aan zorgaanbod is en voldoet dit 
om een antwoord te zijn op de zorgvraag?” 

 
Het ontslag na ziekenhuisopname vormt risico’s voor de medicatieveiligheid van de patiënt omdat er 
vaak een gebrekkige overdracht van gegevens gebeurt tussen ziekenhuis en eerstelijn. Verschillende 
knelpunten dragen bij tot de onvolledige medicatieoverdracht tussen eerstelijn en ziekenhuis en vice 
versa. Bij opname beschikt het ziekenhuis vaak over een onvolledig medicatieoverzicht. De patiënt is 
meestal niet in het bezit van een medicatieschema. Veel patiënten (bv. ouderen met polyfarmacie) zijn 
niet in staat om hun medicatiegebruik correct te melden. 

 
Ook wordt het belang van de eerste lijn sterk benadrukt evenals het hebben van een centraal 
zorgpunt of aanmeldingspunt.  

 
Centraliseren van diensten bij de mutualiteit zodat mensen die niet voldoende geïnformeerd zijn hier 
terecht kunnen en voldoende geïnformeerd, ondersteund en opgevolgd worden. De systemen van de 
gezondheidszorg zijn best ingewikkeld en verschillend per regio.  Daarom zou voldoende informatie en 
ondersteuning mensen kunnen helpen om sneller de juiste zorg te vinden, waardoor problemen minder 
vaak uit de hand lopen. 

 
Een forfaitair gefinancierd zorgaanbod, met zowel (para-)medisch als psychisch zorgaanbod en een 
breed onthaal voor sociale vragen, georganiseerd op een hanteerbaar geografisch niveau. 

 
Organisatie van zorg zou ideaal georganiseerd kunnen worden vanuit de huisartsenpraktijk zelf - het 
medisch secretariaat zou met alle aanwezige informatie in direct contact met patiënt en dokter de zorg 
kunnen optimaliseren. Ondersteuning van de huisarts met medisch opgeleid personeel zou de patiënt 
optimaal kunnen begeleiden - er is meer vertrouwen vanuit de patiënt en de directe leefwereld van de 
patiënt is er meer gekend. 

 
Een coach/vertrouwenspersoon/centraal aanspreekpunt voor mensen met zware, complexe en/of 
langdurende zorgnoden. Iemand die goed zijn weg kent in het zorglandschap en daarin vraaggestuurd 
kan gidsen en drempels uit de weg kan ruimen. Het zorglandschap is voor gebruikers en zelfs voor 
diensten al te vaak een onoverzichtelijk kluwen waarin een kat zijn jongen niet meer terugvindt. 
Bovendien worden er voortdurend allerlei administratieve drempels en hindernissen opgeworpen die het 
voor mensen in moeilijke levenssituaties moeilijk of onmogelijk maakt om aan de meest optimale zorg en 
ondersteuning te raken. 

 
Laagdrempelige en quasi kosteloze eerstelijnsconsultaties op wijkniveau. Daar dan zeer multidisciplinair 
en breed werken en eventueel doorverwijzen naar de juiste begeleidingen. Dat kan ook bestaan uit een 
soort 'gezondheidscoaches'. 

 
Hierbij wordt het belang van de lokale (buurt)context en ook de rol van de lokale overheid en 
wijkgezondheidscentra in een aantal ideeën sterk naar voor geschoven. 
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Meer inzetten op zorgzame buurten. Het potentieel aanwezig in de buurt mobiliseren voor de zorg aan 
mensen met een zorgnood. Als aanvulling of vervanging van mantelzorg en professionele zorg. Om de 
cohesie van de buurtzorg te versterken de professionele zorg ook op buurtniveau organiseren, bv. via 
wijkverpleegkundigen. De buurtzorg faciliteren door als overheid, lokaal en regionaal, meer in te zetten 
op lokale dienstencentra, huisartsencentra, wijkgezondheidscentra, ... eerder dan het werkveld te 
versnipperen over talloze gezondheidszorgwerkers. 

 
De juiste zorg krijgen maar ook de trajectbegeleiding ervan kan volgens mij enkel goed gerealiseerd 
worden via de lokale overheid (gemeente) die na de integratie van het OCMW nu het 'ZORGBEDRIJF' kan 
inzetten om het juiste zorgtraject te bepalen. 

 
Ook zelfhulpgroepen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.  
 

Zelfhulpgroepen kunnen een belangrijke rol spelen in het verlichten van de druk op de sociale zekerheid. 
Er wordt namelijk vooral een beroep gedaan op vrijwilligers en de leden van een zelfhulpgroep hebben 
minder nood aan professionele zorg. Op dit moment zijn er al ongeveer 1500 zelfhulpgroepen in 
Vlaanderen. Er is echter nog veel marge voor verbetering. Bestaande groepen kunnen nog uitbreiden 
naar regio's waar ze nog niet actief zijn. Daarnaast bestaat er voor sommige problematieken nog geen 
zelfhulpgroep, maar zou dit wel nuttig zijn. 

 
 
3.2.7 Focus in alle beleidsdomeinen en in alle levenssferen op een gezond en betekenisvol leven.  
 
 
Ziektepreventie is veel meer dan vaccinaties en kankerscreening. Gezond blijven heeft vooral te 
maken met levensstijl en levenshouding, je goed voelen in je vel, weten dat je meetelt in de 
samenleving. Hierbij wordt zowel gefocust op het belang van gezonde voeding, beweging, een 
gezond leefmilieu, als het belang van gezond leven in termen van welzijn, werkbaarheid, … Vandaar 
het pleidooi dat gezondheid – zowel lichamelijke als psychische - een prioritair thema moet zijn in 
ALLE beleidsdomeinen en in ALLE levenssferen (gezin, onderwijs, werk, wonen, recreatie, …), en dus 
niet alleen binnen de domeinen van de volksgezondheid en welzijnszorg.  
 
Link met codes 
 

Code 

% t.o.v. 
totaal 
bijdragen 

% t.o.v.  
totaal 
kerngebied 

Overkoepelende beleidsvisie zorg 1,5% 20% 
Voeding 1,4% 19% 
Sport, beweging en in de natuur komen 1,3% 17% 
Beleidsprioriteiten 0,8% 11% 
Wereldbeeld – mensbeeld 0,8% 11% 
Bevolkingsonderzoeken/preventieve onderzoeken 0,8% 10% 
Werkbaar werk -Samenleving 0,7% 9% 
Europese aanpak 0,1% 2% 
Milieu  - duurzaamheid 0,1% 2% 

 
Belangrijkste elementen, geïllustreerd met quotes 
 
Heel wat ideeën gaan over het creëren van een overkoepelende beleidsvisie rond zorg en een 
gedeelde verantwoordelijkheid vanuit de diverse beleidsdomeinen en levenssferen. 
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Maatregelen op het vlak van werk, vervoer, wonen, vrije tijd, gezin, … want ziek zijn heeft een invloed op 
alle levensdomeinen.  Belangrijk dus dat niet alleen Zorg en Gezondheid, maar alle beleidsdomeinen 
rekening houden met personen met een chronische aandoening. 

 
Gezondheid als parameter bij beleidsbeslissingen (vb: impact van maatregelen op milieu, voeding 
verkeersveiligheid arbeid ...). Duurzaamheid beklemtonen bij beleidsbeslissingen. 
Men geeft ook aan dat er voldoende middelen in moeten geïnvesteerd worden, zowel in preventie als in 
gezondheidszorg. Het zou een absolute beleidsprioriteit moeten zijn, zo is de algemene teneur.  
 
Door stimulerende maatregelen te nemen op vlak van duurzame voeding, leefomgeving (woningen, 
luchtkwaliteit, enz.), mobiliteit - De oplossing is systemisch en hangt nauw samen met geïntegreerde 
maatregelen voor een klimaatneutrale en duurzame samenleving. 

 
Zet in op de gezondheidsreis van de burger, in plaats van op zijn ziektereis door 
gezondheidsdoelstellingen te formuleren op nationaal niveau; maak hiervoor iedereen accountable door 
belonen positieve resultaten in plaats van enkel inspanningen te subsidiëren. 
Om nadruk te leggen op preventie, moeten we af van 'old boys school'-thinking en ons hele denken 
radicaal switchen naar hoe we gezondheid kunnen "maximaliseren" in plaats van ziekte te 
"minimaliseren". 

 
Ook het belang van preventief werken door preventieve onderzoeken maar ook door gezonde 
voeding en beweging te promoten en mensen hierin te stimuleren, ook zelf verantwoordelijkheid in 
op te laten nemen, wordt sterk benadrukt. 

 
De nadelen van bevolkingsonderzoeken wegen niet op tegen de voordelen. Liever voorkomen dan 
genezen. Bevolkingsonderzoeken moeten uit hun mysterieuze karakter gehaald worden. Men moet de 
mensen ermee vertrouwd maken. Deze onderzoeken zijn niet de boosdoener maar de moeder der 
preventie. Er heerst onterecht een zeer groot taboe rond. Een foute angst. Bevolkingsonderzoeken op 
een groot scala kan ook een duidelijke evolutie aantonen. Daar kan men dan doelgerichter gaan op 
inspelen. Preventie mag ook geen obsessie worden, preventie moet betaalbaar zijn, de alternatieven 
duidelijk, preventie leunt dicht tegen kennis, wie bijvoorbeeld van zichzelf weet een natuurlijke aanleg te 
hebben voor huidkanker en daarover de juiste informatie krijgt gaat meer preventief leven. Dan heeft 
preventie ook echt nut. 
 
Veel meer aandacht besteden aan preventie ook bij de huisarts. Ik stelde vast dat artsen patiënten soms 
bang maken voor preventieve onderzoeken zoals b.v. coloscopie. Ik liet uit eigen beweging een 
coloscopie doen op 63-jarige leeftijd en de arts nam 5 poliepen weg. 
 
Ik denk dat het van groot belang is om elke burger bewust te maken van zijn eigen verantwoordelijkheid 
wat welbevinden en gezondheid betreft. We moeten mensen in hun eigen kracht durven en kunnen 
zetten. Educatie als basis: Wat kunnen we voorkomen? Welke risico's kunnen we be- en inperken? Wat 
we kunnen voorkomen wordt sneller, vlotter en met minder complicaties aangepakt en dat levert niet 
alleen een impact op persoonlijk vlak maar ook heel algemeen in tijd, ruimte èn middelen binnen 
gezondheidszorg. 
 
Veel meer sensibiliseren rond sport en beweging! Het positieve effect op gezondheid en levenskwaliteit 
wordt nog steeds onderschat. Positieve verhalen brengen, media-aandacht, financiële stimuli door 
overheid, meer sport op school/op het werk ... 

 
Zet in onderwijs, net als op lichamelijk opvoeding voor fysieke gezondheid, in op geestelijke gezondheid. 
Geef een vak meditatie/therapie/... voor mentale gezondheid. 
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Maar breder dan dat wordt ook de hectische samenleving waarbij veel mensen last hebben van 
stress en werkdruk in vraag gesteld. Een warme oproep voor een werkbare en zorgzame 
maatschappij.  
 

Door een maatschappij te ontwikkelen die mensen gezond houdt zodat je ze niet hoeft te genezen. 
 
Minder werkdruk. Hierdoor komt er energie vrij die dan besteed kan worden aan het gezin, vrienden, 
ontspanning, …  Daardoor kan je bijvoorbeeld ook je kinderen bijleren over gezond eten of het kweken 
van groenten. Werkdruk gaat hand in hand met financiële druk en daarom is een basisloon (≠ leefloon) 
van belang. Hierdoor verdwijnt de financiële druk waardoor er weer energie vrijkomt voor andere zaken. 

 
Proberen stress te verminderen en de geluksfactor hoger te krijgen. 

 
We maken best heel hard werk van een maatschappij waar mensen er zijn voor mensen, waar respect is 
voor iedereen, waar je niemand uitsluit. Mensen worden dikwijls ziek omdat hun sociale situatie hen 
geen perspectief geeft. Eenzaamheid, geen waardig werk, uitsluiting, armoede of net (niet) toekomen 
elke maand. Positief denken bereik je nooit alleen. Verzuring tegengaan is ook een politiek probleem. 

 
 
3.2.8 Anders, beter en meer horizontaal samenwerken voor een efficiëntere zorg.  
 
We verwachten van de zorg dat die betaalbaar, toegankelijk, kwaliteitsvol en doelmatig is, en 
bovendien vertrekt van de noden van de mensen. De zorgvragers zijn het uitgangspunt en goede 
zorg begeleidt hen doorheen de verschillende vormen van zorg.  
 
De huidige organisatie van de zorg is onvoldoende aangepast om aan deze verwachtingen te 
beantwoorden. In heel wat ideeën vinden we voorstellen omtrent het anders organiseren van zorg 
op de diverse niveaus, maar zeker ook tussen organisaties onderling.   Ook de overheid zou zich 
beter moeten organiseren om betaalbare, toegankelijke, kwaliteitsvolle en doelmatige zorg mogelijk 
te maken, zo wordt aangegeven.  
 
 
Link met codes 

Code 

% t.o.v. 
totaal 
bijdragen 

% t.o.v. totaal 
kerngebied 

Interne organisatie (instellingen) 2,20% 46% 
Organisatie Zorglandschap-- Zorgactor-Zorgactor 1,50% 32% 
Organisatie Zorglandschap-- Overheid-Zorgactor 0,30% 7% 
Organisatie Zorglandschap-- bevoegdheid 
overheid 

0,20% 3% 

 
 
 
Intern inzetten op samenwerking, op autonomie, minder hiërarchie, minder interne concurrentie 
komt zowel de patiënt als de professional ten goede.  

 
Afstappen van patriarchale directiestructuren en Raden van Bestuur naar structuren, waarin waarden 
als coöperatie, sociale vaardigheid en dienend leiding geven vooropstaan.  

 



22 
 

De zorgzwaarte is niet genoeg verdeeld. Wanneer men wil werken als een bedrijf en moet men er ook 
naar handelen. In de privé moeten mensen met een kaderfunctie tot 's avonds laat werken voor 
hetzelfde loon. Dat zie ik niet terug in het ziekenhuis. We kunnen gerust met minder kaderpersoneel. Hoe 
meer mensen mee aan de beslissingstafel zitten, hoe logger het systeem, hoe trager de werking. 
Kaderleden die meehelpen op de werkvloer... dat is pas solidair zijn. Dan weten ze ook waar ze over 
spreken. 

 
Er ligt vertraging op innovatie, herbudgetering, zorgverbetering door gevechtjes vanuit ambitie en 
competitie, waar er tijd verloren gaat en het zorgproces zelf ondergeschikt worden gemaakt. Het 
individu dat wil scoren als leider creëert verdoezeling van de kernopdracht, nalatigheid en verkwisting 
van middelen. Dit heeft te veel impact op de werkvloer, welke zich niet gehoord, noch gezien voelt.  

 
Motivatie verhogen: laat de invulling van de organisatie van de afdeling gebeuren door het personeel 
zelf (de hogere directielijnen zorgen enkel voor de ondersteuning). Heel wat beslissingen vandaag 
gebeuren bovenaf en houden geen rekening met de plaatselijk situatie. Om groepsvorming en 
betrokkenheid te verkrijgen is het zeer belangrijk in deze tijd dat beslissingen gedragen worden door alle 
personeelsleden.  

 
Heel wat ideeën gaan over de samenwerking tussen zorgactoren en de onderlinge afstemming.  
 

Er zou een initiatief moeten komen om alle zorgactoren (dus niet enkel de gezondheidszorg) met elkaar 
in contact te laten treden (ontschotting). 

 
Samenwerking tussen partners faciliteren en de concurrentie uitschakelen. Zo komt de juiste zorg bij 
juiste persoon in plaats van de voorzieningen die vechten voor hun eigen voordeel. 

 
Slagkrachtige samenwerkingsverbanden smeden. Onze thuiszorgdiensten, woonzorgcentra, 
ziekenhuizen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, ... zijn dringend toe aan schaalvergroting, 
rationalisering van hun overhead, expertiseverdieping, ... Dit kan enkel door slagkrachtige 
samenwerkingsverbanden of fusies.  

 
 
Ook voor de overheid zijn er heel wat suggesties met betrekking tot de organisatie van de zorg. 

 
De Vlaamse Overheid moet meer middelen voorzien voor de lokale dienstencentra zodat zij hun rol 
kunnen waarmaken. Door in te zetten op goede samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld via de 
eerstelijnszones, via het geïntegreerd breed onthaal en via het tot stand brengen van Zorgzame Buurten. 
Een buurtgerichte, laagdrempelige en preventieve aanpak is nodig.  

 
Om zorg en ondersteuning geleverd door verschillende actoren op elkaar af te stemmen is een goede 
samenwerking zeer belangrijk, o.a. via de eerstelijnszones die vandaag aan het opstarten zijn. 
Huisartsen, welzijnsorganisaties, woonzorgcentra, lokale dienstencentra, paramedici, apothekers, lokale 
besturen, gebruikersorganisaties, enz. vinden elkaar binnen de eerstelijnszone en kunnen samenwerken 
aan afstemming van zorg, continuïteit en geïntegreerde zorg. Lokale besturen zouden hierin een echte 
regierol moeten kunnen opnemen, het lokaal bestuursniveau is immers het niveau dat het dichtst bij de 
burger en het werkveld staat.  

 
Volgende regering: Minister van Zorg, volksgezondheid, sociale zaken en gezin. Sinds 2014 gaan er meer 
en meer bevoegdheden van federaal naar regionaal. Dit zorgt ervoor dat op dit momenten geen 
duidelijkheid meer te vinden is wie wat doet. Hoe kan Vlaanderen/ België een goed beleid opstellen 
wanneer bepaalde zaken niet worden gedeeld of dubbel worden gedaan?  
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Ambulante, betaalbare psychiatrische zorg uitbreiden: De mogelijkheden van ambulante zorg zijn niet 
afgestemd op de huidige noden. CGG's hebben aanmeldingstops of lange wachtlijsten. Mobiele teams 
worden uitgebouwd door bedden in psychiatrische ziekenhuizen af te bouwen en het personeel anders in 
te zetten. Echter, al deze mobiele hulp is gericht op ernstige psychiatrische aandoeningen en +65-
jarigen. Heel wat mensen vallen hierbij uit de boot. Er is geen afstemming tussen de verwachting van de 
overheid om minder residentieel in behandeling te zijn en hetgeen er aan ambulante mogelijkheden is 
ter opvolging.  

 
 
3.2.9 Upgrade het patiëntendossier.  
 
Kennis is macht, maar kennis delen is kracht! Daarom moet het overkoepelend, digitaal 
patiëntendossier verder uitgebreid en gedeeld kunnen worden met alle betrokken zorgverleners. 
Ook voor de patiënt, cliënt of bewoner moet dit dossier een informatie- en communicatie-
instrument worden. Koppel daarom aan het patiëntendossier een luik met adequate en toegesneden 
informatie over behandel- en zorgopties, keuzehulpen, bij welke hulpverleners/zorginstanties men 
terecht kan etc.  
 

Code 

% t.o.v. 
totaal 
bijdragen 

% t.o.v. totaal 
kerngebied 

Elektronisch patiëntendossier 1,80% 50% 
Digitaal zorg- en ondersteuningsplan 0,90% 25% 
Zorg GPS 0,90% 25% 

 
 
Heel wat ideeën gaan over het belang van een elektronisch dossier dat het delen van gegevens 
ondersteunt en bijgevolg de organisatie van de zorg rond en met de patiënt.  
 

Maak werk van elektronische zorgdossiers en vroegtijdige zorgplanning waarbij alle zorgpartners 
inbreng hebben (verschillende disciplines woonzorgcentra, maar ook ziekenhuis, huisarts, specialist, ...). 
Dit is nu nog geen realiteit. 
 
Een patiënt gedreven zorg, gebaseerd op een volledig digitaal centraal dossier. Doordat alle 
zorgverstrekkers met therapeutische relatie met de patiënt een 360° zicht hebben op het volledige 
dossier kunnen ze steeds optimaal geïnformeerd de juiste zorgen toedienen en kunnen ze ook aan elkaar 
feedback geven. 

 
De computer is daarbij een goed hulpmiddel, maar alle gegevens van de patiënten moeten dan ook heel 
zorgvuldig ingebracht worden. Maar er is ook veel mondelinge communicatie nodig. Zo heeft iedere 
zorgverlener een overzicht van de patiënt. Kunnen dubbele onderzoeken of medicaties vermeden 
worden. 
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Investeren in een gedeeld dossier en het rechtstreeks elektronisch communiceren tussen meerdere 
zorgverleners bv. in geval van postoperatieve kine, thuisverpleging, ...  
 
Kennis is macht, maar kennis delen is kracht! Communicatie tussen alle betrokkenen door middel van 
een digitaal platform en hiervoor meer subsidies voorzien. Laten we het onderwijs als basis van deze 
evolutie niet vergeten! 
 
Er bestaan reeds heel wat programma's voor hulpverleners, patiënten, mantelzorgers, ... maar nu wordt 
het tijd dat alle programma's aan elkaar kunnen worden gelinkt en dat er minder tijd wordt verloren met 
het opvragen, doorsturen, raadplegen en ingeven van informatie, zodat er meer tijd overblijft voor de 
"verzorging". 
 
Monitoring van symptomen via wearables om zo tot automatische diagnose te komen. 
 

 
Nadenken over het invoeren van het tandartsensysteem: verplicht bezoek aan je huisarts één keer per 
jaar. Het kan misschien ook via een app waarna desnoods een bevraging door de arts kan opgestart 
worden. 
 
Moeilijk te becijferen wat dat gaat kosten aan de maatschappij, maar de angst die mensen met een 
gezondheidsprobleem zo'n bezoek doet uitstellen is dan van de baan. Bepaalde onderzoeken kunnen via 
een app geregeld door de risicopatiënt zelf uitgevoerd worden. De huisarts wordt dan (pas) 
gewaarschuwd als het resultaat een probleem aankondigt. 

 
Maar daarnaast wordt ook gepleit voor de integratie van informatie zodat de patiënt beter zijn weg 
vindt en zelf ook meer empowered wordt zijn zorg in eigen handen in te nemen.  
 

Nu is het aan de patiënt om de nodige thuiszorg te zoeken en aan te spreken, wat voor bepaalde 
patiëntengroepen niet evident is en ook niet altijd gedaan wordt. Indien een bejaarde kan steunen op 
een naaste die dergelijke afspraken regelt, lukt het uiteraard wel, maar dan wordt het werk wel weer op 
de schouders van de mantelzorger gelegd. 

 
Voer een soort Whatsapp-achtig platform in waarlangs alle betrokkenen (zorggebruiker, 
zorgverstrekkers, familie) met uiteenlopende toegangsrechten en de nodige links, over alle relevante 
gecentraliseerde info beschikken. 
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3.2.10 Sta open voor innovatie in de zorg, maar behoud alleen wat werkt. 
 
Er moet in de zorg meer ruimte zijn voor innovatie. Innovaties moeten echter ook correct worden 
geëvalueerd en afgevoerd als ze niet de beoogde ‘winst’ (in termen van gezondheid, levenskwaliteit, 
…) brengen. Dat geldt ook voor bestaande behandelingen. Wat niet opbrengt, moet worden 
verwijderd.  
 
Heel wat ideeën gaan dan ook over hoe creëren we meer ruimte voor innovatie, op welke vlakken is 
die het meest onontbeerlijk en hoe scheiden we wat werkt van wat niet werkt. 
 

Code 

% t.o.v. 
totaal 
bijdragen 

% t.o.v. totaal 
kerngebied 

Innovatieve technologie 0,70% 41% 
Controle op kwaliteit - handhaving 0,50% 30% 
Wetenschappelijk Onderzoek  /Analyse 0,50% 30% 

 
Er wordt hier gekeken naar de inzet van nieuwe technologieën, IT, artificiële intelligentie,… , het 
gebruik en de ondersteuning ervan binnen het hele zorgsysteem. 
 

Optimale inzet van IT-middelen met een aangepaste financiering en ondersteuning. 
 
Durven we nadenken over ‘telemedicine’? Worden artsen vergoed om tele-consultaties op te zetten? 
Wordt er voldoende ingezet op doorgedreven automatisatie? Wordt er geluisterd naar de zorgsector om 
care-ondersteunende apps te ontwikkelen? Zijn er voldoende incentives om patiënt - computer - 
zorgverlener relaties op te zetten. 
 
Inzetten op herstelgerichte zorg, gebruik makend van digitale info afkomstig uit apps ,… Patiënt en 
medewerkers opleiden en begeleiden in het gebruik van digitale apps. 
 

 
Om op die manier betere, efficiëntere en warmere zorg te krijgen…  
 

Technologie en Artificiële Intelligentie kunnen een belangrijke rol spelen in het verminderen van de 
administratie. 
 
‘Internet of things’ en ‘wearables’ zullen ons leven vergemakkelijken, ook voor mensen met een 
zorgvraag. Een slimme pillendoos geeft een alarm wanneer het tijd is voor je medicatie en biedt meteen 
het juiste pilletje aan. Geen verwarring meer wanneer je welke pil(len) moet nemen. En er is steeds de 
opvolging door de zorgcentrale wanneer een alarm niet wordt beantwoord. 
 
De intakeprocedures in de geestelijke gezondheidszorg vervangen door een ‘chatbot’ die de kenmerken 
van ziekte en patiënt verbindt met de selectiecriteria van de ontvangende instellingen en organisaties. 
Dit geeft een belangrijke winst aan inzetbare zorgtijd. 

 
Optimaliseren van dure trajecten en nieuwe technologie. Bv. thuis zelf opvolgen van hartmonitoring, … 
Verwittigt wanneer er afwijkende waarden zijn zodat nodeloze consultaties worden uitgespaard. 
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Tijdens het beeldbelproject belde er iedere dag een zorgcentralist of een vrijwilliger voor een ‘goeiedag’ 
babbel. Al snel merkten we de meerwaarde van het zien van mensen tijdens een gesprek. De eenvoudige 
vraag ‘hoe heb je geslapen?’ zorgde visueel soms voor meer informatie over hun gezondheid of 
gemoedstoestand dan het antwoord “goed”. De testpersonen namen ook de moeite om zich goed aan te 
kleden en te verzorgen omdat ze wisten dat ze door een zorgverlener op afstand gezien werden. Het 
beeldbelcontact kan ook eenzaamheid wegwerken. 

 
Ook in functie van preventie zijn er heel wat mogelijkheden, zo wordt aangegeven.  
 

Ons DNA bevat een schat aan informatie die kan ingezet worden bij preventie. Een helder wettelijk kader 
voor het gebruik van DNA-gegevens is nodig. 
 
Meer onderzoek naar impact van spirituele zorg en persoonsgerichte zorg op vlak van welzijn en 
pijnbeleving. 

 
Toch wordt gepleit voor het slim en zorgzaam inzetten van innovaties.   
 

Innoveren om te innoveren is niet goed. Innoveren vanuit het standpunt van patiënt en zorgverlener wel. 
Maak gebruik van de mogelijkheden van digitale transformatie in een sterke kruisbestuiving tussen zorg 
en IT, zodat de IT-oplossingen op maat van de zorgverlener en patiënt zijn. Zie de digitale innovatie als 
een opportuniteit tot werklastverlichting en misbruik hem niet voor administratieve last. 
 
Maak op een slimme manier gebruik van innovatie, waardoor de mens terug kan zorgen en de 
technologie dat ondersteunt. 
 
 
 


