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DE ZONNE-VITAMINE !

60+12 - 600 - 12 strong extra strong

LON
HOLTZER
”Meer mobiliteit en flexibiliteit zou in de 
zorg meer ‘lucht’ kunnen geven.”
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De patiënt regisseert 
Vergrijzing legt druk op zorgsector

Marc Noppen
Gezondheidszorg: een verdomd goede investering!
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02     EDITORIAL  JO VANDEURZEN

Zorg in transitie

Een goed 
georganiseerde 
eerstelijnszorg 
doet de sociale 

ongelijkheden op het 
vlak van gezondheid 

verminderen.

Ons ziekteverzekeringssysteem en ons volksgezondheidsbeleid zijn in verandering. We maken stilaan de omslag van een pure focus 
op genezing naar meer aandacht voor gezondheidspromotie en ziektepreventie. We evolueren naar meer ambulante vormen van 

zorg. Wat intramuraal blijft zijn intensievere zorgen. 
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Wonen aan het water. 
 
In het centrum van Kortrijk, langs de Leieboorden, ligt 
Budalys. Een dynamische plek waar rust, gezondheid en 
wellness samenkomen. Bijzonder is het foodconcept, 
waar takeaway Alta en Buda Kitchen gecombineerd 
worden tot een ontmoetingsplaats voor jong en oud.

Budalys, een indrukwekkend gebouw dat plaats biedt 
aan 48 high-end comfortappartementen met service à 
la carte. 

Door de jarenlange ervaring biedt de Zorggroep H. Hart 
er de gepaste ondersteuning door middel van haar uit-
gebreide waaier aan diensten en servicemogelijkheden. 
Onbezorgd wonen in alle veiligheid en comfort staat 
centraal.  

Aan het woord is Wino Baeckelandt, Algemeen Directeur 
Zorggroep H. Hart: “Een glinsterende Gouden Rivier, de 
Leie, la Lys, omarmt het Buda-eiland en het gezellige 

stadscentrum dat bruist van het leven. 
Deze uitnodigende combinatie inspireerde ons 
om een droom te realiseren. Daarvoor stel-
den we een dynamisch en creatief team 
samen dat het aandurfde om grens-
verleggende ideeën vorm te geven. 
Het resultaat is Budalys: een mix 
van organische eco architectuur, 
geborgen wonen en beleving. “

Wie in een bepaalde levensfase 
kiest om anders te gaan wonen, 
wil niet langer afgesloten wor-
den van het dagelijkse leven.
 
Budalys komt tegemoet aan de 
verwachtingen van de toekomst 
waarin men kan genieten van lek-
kers, gezond - en gevarieerde voe-
ding, fijne hobby’s, een goede service 
en een magnifiek uitzicht.”

www.budalys.be

D e vragen naar langdurige ondersteuning 
en zorg vereisen een geïntegreerde 
aanpak waarbij de klassieke schotten 

tussen welzijnsbeleid en gezondheidszorg 
worden afgebouwd. Allerlei innovaties en 
vooral de digitale mogelijkheden dwingen ons 
om nieuwe behandelingen en nieuwe vormen 
van zorgorganisatie te introduceren. Ook 
onze geestelijke gezondheidszorg moeten we 
toegankelijker maken. 

Zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO 
aanbeveelt, moeten we gezondheid niet alleen 
vanuit een puur medische invalshoek bekijken, 
hoe essentieel die ook is. Uiteindelijk is de 
vraag: levert de mobilisatie van al die middelen 
voor de patiënten een betere levenskwaliteit op? 
Want levenskwaliteit is zoveel meer dan louter 
de afwezigheid van ziekte.

Nog altijd betekent dit volgens de WHO dat 
we moeten investeren in een performante 
eerstelijnszorg. Deze goed georganiseerde 
eerstelijnszorg – dat is zorg die direct 
toegankelijk is voor de patiënt, zoals huisartsen 
en sociaal werkers – helpt om een adequaat 
antwoord te bieden op de toevloed aan 
chronische zorgvragen en doet de sociale 
ongelijkheden op het vlak van gezondheid 
verminderen. Dat kan ze door diensten 
in te schakelen die de Vlaming helpt om 
zijn rechten maximaal te benutten en door 
bijzondere aandacht te hebben voor kwetsbare 
personen. De eerstelijnszorg kan de patiënt en 
zijn mantelzorger ondersteunen en begeleiden 

zodat hij beter in staat is om de regie over 
zijn leven te behouden. In Vlaanderen 
worden op dit ogenblik overal eerstelijnszones 
afgelijnd waarbinnen de Vlaamse overheid de 
ondersteuning ervan zal organiseren binnen 
haar bevoegdheden.

Met de uitbouw van de Vlaamse sociale 
bescherming bouwt Vlaanderen aan 
een uniek systeem om de Vlaming met 
langdurige zorgvragen zo goed mogelijk te 
ondersteunen. Met een uniek loket voor alle 
vragen, één inschalingssysteem, automatische 
rechtentoekenning én een budgettair 
meerjarenplan. Daar gaan we voor!

Alle bevoegde overheden en stakeholders 
zitten in een hervormingsmodus. En 
ongetwijfeld zal voldoende toegankelijke 
en kwaliteitsvolle zorg een centraal 
thema zijn bij de verkiezingen in 2019. 
We beschikken over een performant 
gezondheidszorgsysteem. De vraag is of 
we de transities de volgende jaren samen, 
met alle stakeholders, kunnen doorzetten. 
Samen met de patiënt en zijn mantelzorger 
als partner. De ambitie moet zijn om de wet 
van de remmende voorsprong te slim af te 
zijn zodat we op het nodige tempo kunnen 
blijven evolueren in de juiste richting. 
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Slechte luchtkwaliteit en extreme 
weersomstandigheden treffen vooral kinderen, 
ouderen en mensen met een zwakkere 
gezondheid. Omdat de zorg voor de meest 
kwetsbare mensen nu net dé kerntaak is van 
de welzijns- en gezondheidssector, is het niet 
meer dan normaal dat die sector het voortouw 
neemt in de zorg voor het klimaat. Dragen we 
zorg voor het klimaat, dan dragen we zorg 
voor onze gezondheid.

Op 12 januari 2017 ondertekenden Jo 
Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin, de leidend 
ambtenaar van VIPA, de koepelorganisaties 
van de welzijns- en zorgsector en VEB dertien 
klimaatengagementen. Die moeten ertoe 
bijdragen dat de CO2-uitstoot vermindert van 
gebouwen en activiteiten die verantwoordelijk 
zijn voor de opwarming van de aarde. 

De zorgsector engageerde zich o.a. om jaarlijks 
2,09 procent energie te besparen opdat er 
tegen 2030 alvast 30 procent energie bespaard 
is. Daarnaast zal er binnen elke voorziening 
aandacht zijn voor de uitwerking van een 
klimaatvisieplan tegen 2020 en wordt er 
maximaal ingezet op hernieuwbare energie 
en groene stroom in het aankoopbeleid van 
voorzieningen. Niet onbelangrijk is dat alle 
nieuwbouw in de zorgsector vanaf 2018 bijna-
energieneutraal (BEN) en duurzaam moet zijn.

Om het energieverbruik op te volgen, ontwikkelt 
VEB een online platform waarin het globale 
verbruik van de zorgsector opgenomen is en 
waar voorzieningen hun eigen verbruik kunnen 
vergelijken met het gemiddelde verbruik van een 
vergelijkbaar gebouw.

VIPA stelt 2,5 miljoen euro ter beschikking voor 
1.000 energiescans op maat bij voorzieningen 
uit de zorg- en welzijnssector.

Alle zorgvoorzieningen kunnen bij VEB 
een gratis energiescan aanvragen waarbij 
ervaren energiespecialisten bekijken hoe 
gebouwen energie-efficiënter kunnen worden. 

Voorzieningen krijgen een gedetailleerd zicht op 
hun energieverbruik, alsook een overzicht van 
alle relevante energiebesparende maatregelen 
die ervoor zorgen dat hun energiefactuur daalt 
en de CO2-uitstoot vermindert. De energiescan 
is volledig gratis voor voorzieningen die alle 
maatregelen uitvoeren die zichzelf binnen de vijf 
jaar terugverdienen. 

Daarnaast voorziet VIPA 20,5 miljoen euro 
voor voorzieningen die na hun energiescan 
energiebesparende maatregelen willen treffen.
De maatregelen met een terugverdientijd van 
minder dan vijf jaar moeten organisaties zelf 
uitvoeren. Voor maatregelen die een langere 
terugverdientijd hebben, kunnen voorzieningen 

subsidies krijgen. Daardoor kunnen ze ook 
‘dure’ maatregelen implementeren met een 
grotere CO2-impact, en dit op een financieel 
aantrekkelijke manier. Voorzieningen moeten de 
werken binnen de drie jaar uitvoeren. 

In de zomer van dit jaar wordt een eerste oproep 
gedaan om subsidies voor energiebesparende 
maatregelen aan te vragen. De eerste subsidies 
worden toegekend vanaf oktober 2018. Bij de 
verdeling van die subsidies zal VIPA zoveel 
mogelijk de nadruk leggen op CO2-vermindering.

Wat is de rol van VEB in dit hele verhaal?

VIPA en VEB zijn partners in dit 
klimaatengagement: VIPA coördineert en 
subsidieert, VEB faciliteert en ontzorgt.

VEB zorgt voor de aanbesteding 
van de energiescans bij welzijns- en 
zorgvoorzieningen, en giet de resultaten 
in een handig en dynamisch stappenplan. 
De gegevens uit die energiescan worden 
op een gecoördineerde manier verzameld 
en in een format gegoten dat voor 
het management van een voorziening 
gebruiksvriendelijk en toegankelijk is. ‘In een 
volgende fase biedt VEB raamcontracten 
aan waaruit de voorzieningen kunnen 
kiezen voor de uitvoering van hun 
energiebesparende investeringen.’
 
“Vanuit VEB zien we dat de zorgsector 
pionierswerk verricht. Door de geïntegreerde 
totaalaanpak brengt de sector een belangrijke 
beweging op gang in het realiseren van 
structurele energiebesparing, iets wat voor ons 
de eerste reflectie is binnen de energietransitie. 
De zorg- en welzijnssector mag best trots 
zijn op de voorbeeldrol die ze opneemt in de 
klimaatambities met het oog op 2050.” (Elise 
Steyaert, Projectleider Energie-Efficiëntie VEB)

VIPA en VEB staan dus samen in voor een 
maximale ontzorging van de voorzieningen bij 
hun energievraagstukken, zodat in de toekomst 
‘de zorg’ hun enige zorg is.

Zorg in de bres 
voor het klimaat

www.vipa.be  •  www.veb.be

Door een samenwerking op te zetten tussen het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden 

(VIPA) en het Vlaams Energiebedrijf (VEB) kiest Vlaams minister Jo Vandeurzen voor maximale ontzorging van de 

voorzieningen in de welzijns- en zorgsector.

Hoe een gratis energiescan 
op maat aanvragen?

Schrijf vóór 29 juni 2018 in via 
terra.vlaanderen.be.

Meer info nodig? Lees alles over het 
klimaatplan zorg en de energiescans op  
www.veb.be/klimaatwvg. 

Hoe subsidies voor energiebesparende 
steunmaatregelen aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor energie-
besparende subsidies moet een voorziening 
eerst een energiescan laten uitvoeren.

Pas daarna kan men voor de steunmaatrege-
len intekenen via hetzelfde digitaal platform 
waar ook de gegevens uit de energiescan 
samengebracht worden (terra.vlaanderen.
be). Zo wordt de administratieve belasting tot 
een minimum herleid. De voorziening hoeft 
alleen die maatregelen aan te vinken waar-
voor ze financiële ondersteuning wenst en 
krijgt onmiddellijk een zicht op de impact van 
de mogelijke subsidies op de terugverdien-
tijden.
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04     UITGELICHT  TECHNOLOGIE

Hoe goed wil je jouw  
lichaam kennen?

De technologische ontwikkeling in de zorgsector dendert als een sneltrein voort. En er is amper tijd voor een halte. De innovaties op technologisch vlak komen de kwaliteit van 
onze zorg ten goede, maar er zijn ook potentiële gevaren. “We moeten voorzichtig omspringen met de explosie aan data”, klinkt het.

LYNXCARE

Orthokliniek (AZ Nikolaas) verhoogt effi  ciëntie 
en zorgkwaliteit met AI technologie  

www.lynxcare.eu

De focus vandaag binnen ziekenhuizen is het optimaal verhogen van de 
effi  ciëntie en kwaliteit van de zorgverlening. De komst van ziekenhuis 
netwerken en laagvariabele zorg heeft dit sterk geincentiveerd. Hierin 
speelt digitale technologie een cruciale rol. 

Een voorbeelddienst die met LynxCare - een medisch IT bedrijf in artifi ciële 
intelligentie -  samenwerkt is de dienst Orthopedie (Orthokliniek) te AZ Ni-
kolaas. Samen hebben zij een technologie opgezet die enerzijds de patiënt 

digitaal gaat begeleiden van voor 
de operatie tot de levensduur van 
de prothese, anderzijds wordt via 
hetzelfde platform de feedback 
en evolutie van de patiënt op een 
continue en objectieve manier ge-
meten.  Waarom is dit belangrijk? 

De artsen zagen meer en meer hun consultatieruimte gevuld met patiënten 
die perfect gerevalideerd waren na een orthopedische ingreep. In 80% van 
de gevallen  zijn deze consultaties onnodig. Vandaar ook de wens  om een 
intelligent triagesysteem te gaan gebruiken dat hoog en laag risico patiënten 
gaat identifi ceren. Hierdoor kan tijd vrijgemaakt worden voor de patiënten die 
een betere opvolging nodig hebben en komt er meer ruimte vrij om nieuwe 
patiënten te zien zodanig dat zij sneller geholpen kunnen worden.  

Dit is een concreet voorbeeld waar een vooruitstrevend departement aan 
co-creatie doet met een innovatieve starter in de e-health space. Belangrijk 
hierin is dat technologie een bestaand proces ( follow up consultaties) kan 
versnellen zonder aan kwaliteit & patientenervaring in te boeten. Omwille van 
de positieve feedback worden momenteel reeds alle orthopedische patiënten 
met dit platform gevolgd, doel is om dit platform ziekenhuisbreed te gaan 
toepassen.  

T elemedicine, waarbij zorg op afstand 
wordt verleend door gebruik te maken 
van digitale communicatienetwerken. 

Genomics, waarbij steeds complexere over-
eenkomsten tussen genen en aandoeningen 
verkend kunnen worden. Of 3D-printers die 
organen of medicijnen kunnen printen. Het 
zijn maar enkele voorbeelden van hoe de 
technologie zich anno 2018 een weg baant in 
de zorgsector. In ziekenhuizen is technologie 
alomtegenwoordig en van robotchirurgie 
fronsen we onze wenkbrauwen niet meer. “Je 
komt in de sector mensen en instanties tegen 
die heel erg mee zijn met het verhaal, maar er 
zijn ook segmenten waar het minder evident 
is”, zegt David Geens van technologiespeci-
alist Nucleus. “Vooral de thuiszorg maakte 
de laatste jaren noodgedwongen een snelle 
transitie door. Er zijn huisartsen die vijf jaar 
geleden nog alles met pen en papier deden en 
nu digitale dossiers hebben.”

Voor een leek wordt het al snel te technisch. 
Maar wanneer die leek patiënt wordt, 
kan de technologie wel zijn of haar leven 
redden. Over het nut van de technologische 
evolutie in de zorgsector bestaat dan ook 
geen twijfel. “Die is zonder meer belangrijk”, 
zegt Pieter Van Herck, senior adviseur 
welzijns- en gezondheidsbeleid bij VOKA. 
“Sinds de eerste helft van de vorige eeuw 
is zorgpreventie belangrijker geworden en 
zijn de technologieën alleen maar verder 
ontwikkeld. We leven er langer door, dat 
is een feit. Initieel is de zorgsector gericht 
op de genezing van mensen, het curatieve 
aspect. Maar er is duidelijk een tweede 
beweging op gang gekomen die zich 
richt op preventie en het verbeteren van 
levenskwaliteit. De verschuiving van cure 
naar care is ingezet. En dat is voor een groot 
stuk te danken aan technologie.”

Preventie, communicatie en een integrale zorg 
waarin de patiënt centraal staat, is de toekomst, 
klinkt het bij experts. Dankzij de steeds meer 
ingeburgerde wearables – denk maar aan de 
vele smartwatches die tal van gegevens over 

jouw lichaam verzamelen – kan data verzameld, 
geanalyseerd en gebruikt worden. “De data 
zijn niet meer gefragmenteerd, maar worden 
uitwisselbaar. En dat is heel dankbaar”, 
zegt Geens. “Eender welke zorginstantie of 

-verlener die met de patiënt te maken krijgt, 
heeft zicht op hetzelfde datapakket.”

Een simpel praktijkvoorbeeld toont aan hoe 
het uitwisselen van data de patiënt ten goede 
komt. Zo kan een thuisverpleger bijvoorbeeld 
via een applicatie zien welke medicatie de 
huisarts heeft voorgeschreven en tegelijkertijd 
ook aan die huisarts laten weten hoe de patiënt 
op die medicijnen reageert. “Die manier van 
dataverwerking is een sleutelelement om tot 
een integrale zorg te komen waarbij iedereen 
met iedereen communiceert en over dezelfde 
informatie beschikt”, aldus Geens. En met 
iedereen wordt dus ook de patiënt bedoeld. Die 
zal in de toekomst steeds meer toegang tot zijn 
eigen gegevens willen hebben en mee beslissen 
wat er met die data gebeurt. 

Daarmee wordt er ook meteen een gevoelige 
snaar geraakt. Gezondheidsgegevens zijn 
gegevens die je niet graag op straat ziet 
belanden. “Security en privacy horen dan 
ook helemaal bovenaan de aandachtspunten 
te staan”, vindt Geens. “En het is ook een 
kwestie van controleerbaarheid. Wie heeft 
de data geraadpleegd en wat wordt ermee 
gedaan? Wees daarom transparant naar de 
patiënten toe en licht hen voldoende in.” Er 
liggen dus nog wel wat vragen op tafel. En de 
belangrijkste is misschien wel: hoe goed wil je 
jouw eigen lichaam kennen? Wil je wel weten 
dat je genetisch bepaalde risico’s loopt? “Dat 
is een correcte vraag. Het is niet simpel om 
ergens een grens te trekken, want technologie 
staat niet stil en misbruik is van alle tijden. 
Het is vooral belangrijk om een goed 
wettelijk en sociaal kader te creëren waarin 
de beschikbare technologie kan aangeboden 
worden”, besluit Van Herck.

TEKST NIELS ROUVROIS 

Er zijn huisartsen die vijf jaar geleden nog 
alles met pen en papier deden en nu digitale 
dossiers hebben.

— DAVID GEENS

FOKUS-ONLINE.BE

ADVERTORIAL



MEDTRONIC: 
WAARDE CREËREN VOOR  
PATIËNT EN MAATSCHAPPIJ

De vooruitgang in de medische wereld gaat 
adembenemend snel. Dankzij nieuwe technologieën 
kunnen steeds meer patiënten geholpen worden 
en een lang en kwaliteitsvol leven leiden. Maar 
onze bevolking wordt ouder en meer chronisch 
zorgbehoevend. Hoe kunnen we die evolutie 
betaalbaar houden? Olivia Natens, Country Director 
van Medtronic Belgium leidt ons in in de geheimen 
van “value based healthcare”.

Medtronic is een van oorsprong Amerikaanse 
onderneming gespecialiseerd in medische 
technologie. Bij het grote publiek doet de naam 
misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar 
in haar branche is het bedrijf een wereldleider en 
richtinggevend. “Wereldwijd draait Medtronic een 
jaarlijkse omzet van ongeveer dertig miljard dollar en 
het bedrijf heeft 86.000 werknemers in dienst”, zegt 
Olivia Natens. “We maken producten voor meer dan 
zeventig aandoeningen: pacemakers, hartkleppen, 
pijnpompen, insulinepompen, neurostimulatoren, 
hartdefibrillatoren, chirurgisch materiaal, navigatie - 
en monitoring toestellen … Om het bevattelijker voor 
te stellen: elke seconde worden ergens ter wereld 
twee mensen behandeld met een product van 
Medtronic en wie in België gehospitaliseerd wordt, 
komt bijna zeker in aanraking met één of meerdere 
van onze producten ” 

Innovatie, miniaturisatie en digitalisering 

De producten van Medtronic zijn in vier grote 
groepen op te delen: cardiovasculaire therapieën, 
diabetes, restauratieve therapieën en minimaal 
invasieve behandelingen. Daarnaast is er een divisie 
van Services & Consulting die in België nog in de 
kinderschoenen staat maar in andere Europese 
landen al successen boekte. “Medtronic besteedt zeer 
veel middelen aan onderzoek en ontwikkeling”, legt 
Olivia uit. “Elk jaar meer dan anderhalf miljard dollar en 
wereldwijd hebben we meer dan 7.500 ingenieurs en 
wetenschappers in dienst. Innovatie, miniaturisatie 
en digitalisering zijn voor Medtronic heel belangrijk. 
Zo ontwikkelden we bijvoorbeeld de kleinste 
pacemaker ter wereld, die via de lies rechtstreeks 
in het hart ingeplant wordt. Of een capsule met 
minuscule camera die een traditionele endoscopie 
kan vervangen. Of ook nog de nieuwe glucosemeter 
technologie die continu het suikergehalte meet bij 

een diabetespatiënt en in verbinding staat met de 
insulinepomp en smartphone. Inderdaad, vandaag 
zijn e-health, artificiële intelligentie en big data 
primordiaal in onze laatste ontwikkelingen.” 

Onbetaalbaar

Samen met de vooruitgang die de medische wereld 
maakt, doemt er echter ook een spookbeeld op: 
de gezondheidszorg zoals we die nu kennen, dreigt 
stilaan onbetaalbaar te worden. “Mensen leven 
langer, worden meer chronisch ziek en hebben vaker 
verschillende ziekten tegelijk”, zegt Olivia Natens. 
“De gezondheidszorg zoals we die nu hebben, is 
van zeer hoge kwaliteit en is zeer toegankelijk, maar 
we komen stilaan op een punt dat dit niet meer 
betaalbaar blijft. En dat beseffen ook de overheid en 
alle gezondheidsactoren. Een mogelijke oplossing is 
te evolueren naar value based health care (VBHC).” 

“VBHC komt er eigenlijk op neer dat we streven 
naar wat economen “waardecreatie” noemen. Die 
waardegedreven gezondheidszorg wordt gedefinieerd 
als gezondheidsresultaten die relevant zijn voor de 
patiënt ten opzichte van de kosten om die resultaten te 
bereiken”, aldus Olivia Natens. “Medische technologie 
speelt hier zeker een belangrijke rol in, maar het is 
breder dan dat: ook een nieuwe chirurgische techniek 
en een andere aanpak van zorgtrajecten maken het 
mogelijk dat een patiënt sneller het ziekenhuis kan 
verlaten en sneller herstelt. Het transparanter maken 
van het volledige zorgpad van een patiënt maakt 
alle kosten inzichtelijk en kan leiden tot efficiënter 
werken en kostenverbetering. We willen dus zowel 
het resultaat van de behandeling verbeteren als kijken 
naar de efficiëntie ervan”.  Samenwerking speelt hierin 
een grote rol, alleen door samen te werken kunnen we 
de uitdagingen van de gezondheidszorg aanpakken. 
Hier zetten we graag op in en het is niet toevallig 
dat onze slogan “Further, Together” is.  Samen met 
zorgverstrekkers, ziekenhuizen, met de overheid, met 
ziekenfondsen, patiënten en andere partners.” 

Evolutie in de Belgische gezondheidszorg 

In ons land is er van alles in beweging. “Met minister 
De Block waait er een nieuwe wind door de 
gezondheidszorg. Ook Medtronic werkt samen met 

artsen nieuwe ideeën uit om VBHC naar de Belgische 
praktijk te brengen. We zijn bijvoorbeeld samen 
met Vlerick en UZ/KU Leuven een partnerschap 
aangegaan om het volledige zorgpad en de bijhorende 
kostprijs van scoliose chirurgie in kaart te brengen. 
De gezondheidsresultaten en de kosten van het hele 
zorgpad zijn vandaag immers onvoldoende gekend. In 
VBHC tellen niet de individuele prestaties maar het 
hele zorgpad van de patiënt. Ook de kwaliteit van 
zorg wordt uitgebreid bekeken.”

Met de huidige medische technologie is het mogelijk 
om bepaalde ingrepen uit het operatiekwartier 
te halen, om ofwel in daghospitalisatie dan wel 
buiten het ziekenhuis te laten doorgaan. Als je zulke 
zaken gaat onderzoeken, kan je heel waardevolle 
oplossingen uitwerken, zowel voor de patiënt als voor 
de maatschappij. Alleen strookt deze benadering 
vandaag niet altijd met het vergoedingssyteem.   “We 
zijn ervan overtuigd dat er nog grote efficiëntie-
winsten te behalen zijn in onze gezondheidszorg die 
nog te vaak complex en zeer gefragmenteerd is.”

Zo zet Medtronic bijvoorbeeld ook hoog in op 
telemonitoring. Ook hier werken ze samen met 
artsen in e-health projecten. In chronische zorg 
kan de digitalisatie immers helpen om tot nieuwe 
behandelingsinzichten te komen, of tot het vermijden 
van nodeloze consultaties bij de arts, of -omgekeerd- 
wanneer de patiënt acute zorg nodig heeft, wordt de 
arts direct door het systeem gealarmeerd. “Dat kan 
vandaag perfect met e-health technologie, en het is 
low hanging fruit dat wacht om geplukt te worden.”

Businessmodellen

Op termijn zou je zelfs kunnen nadenken over 
nieuwe betalingsmodellen voor zorg, op basis van 
de totaaloplossing, zegt Olivia Natens. “Hoe beter, 
fitter, sneller een patiënt weer buiten stapt en op 
termijn gezonder blijft, hoe beter het ziekenhuis, 
de artsen, en ook wij worden vergoed. En omdat de 
patiënt beter en sneller weer inzetbaar is, profiteert 
ook de samenleving hiervan. Voor zulke nieuwe 
businessmodellen is het Belgische systeem nog niet 
klaar, maar de technologie maakt het wel mogelijk.” 

www.medtronic.be

OLIVIA NATENS
Country Director 
Medtronic Belgium
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06     TOPIC  VERGRIJZING

Wanneer we spreken over 
vergrijzing in de zorg-
sector, denken we al snel 

aan het toenemende aantal ouderen 
dat zorg nodig heeft. Maar dat is 
slechts één kant van het verhaal. Niet 
alleen bij de patiënten, ook bij de 
mensen die in de zorgsector werken 
neemt de vergrijzing toe. “De sector 
staat dus langs twee kanten onder 
druk”, vertelt Mieke Van Gramberen, 
algemeen directeur van Flanders  
Synergie. “Bovendien neemt de 
werkdruk erg toe. De werkdruk 
neemt over de ganse arbeidsmarkt 
toe, maar in de zorg toch wel heel 
significant. Dat is geen goed signaal. 
De globale zorgsector staat, in com-
binatie met de krapte op de arbeids-
markt, voor een grote uitdaging.”

Maar een pasklare oplossing voor 
ons zieke zorgsysteem ligt niet op 
tafel. Ziekenhuizen en woonzorg-
centra verenigen in netwerken kan 
een goede stap zijn richting een 
integrale zorg waarin de patiënt 
de regie in handen heeft. Een 
boodschap die ze bij Jessa Zieken-
huis goed begrepen hebben. Het 
Hasselts ziekenhuis werkt mo-
menteel volop aan de uitbouw van 
een nieuw centrum met afdelingen 
gericht op hoogtechnologische 
behandelingen, een persoonlijke 

benadering en het zo lang mogelijk 
mobiel houden van patiënten. 

“Het Jessa Ziekenhuis heeft de 
ambitie om als referentieziekenhuis 
te fungeren in een netwerk met de 
omliggende ziekenhuizen in Zuid-
West Limburg, waarbij we steeds 
meer zullen samenwerken op het 
vlak van zorg en ondersteunende 
diensten”, zegt dokter en algemeen 
directeur Yves Breysem. “Dit strookt 
met de beleidsvisie van ministers De 
Block en Vandeurzen. De nieuw-
bouw zal dan ook zeer flexibel moe-
ten gebouwd worden zodat ruimtes 
eenvoudig om te vormen zijn voor 
andere doeleinden en zodat uitbrei-
dingen steeds mogelijk zijn.”

Kwaliteitszorg garanderen over 
de ganse lijn is dus het hoofddoel. 
Maar is dat wel haalbaar gezien de 
vergrijzing? “Ik denk het wel”, zegt 
Van Gramberen, die pleit voor een 
zorgsysteem op maat waarin de 
patiënt zijn of haar wonen, leven 
en zorgen zelf kan bepalen. Daar 
bestaat een vrij grote eensgezind-
heid over binnen de sector en dat 
is hoopgevend. Maar er effectief 
werk van maken vraagt wel een 
fikse inspanning. Zo zijn er van-
daag nog veel woonzorgcentra met 
lange gangen waar de zorgverle-

ners in afgesloten glazen ruimtes 
zitten en de patiëntendossiers 
opgestapeld liggen. 

Die manier van zorg staat nog ver 
van een bewonersgerichte aanpak. 
Van Gramberen: “Anderzijds zijn er 
ook voorbeelden van centra die wel 
met een innovatieve arbeidsorgani-
satie experimenteren. Zij stappen af 
van die dikke dossiers, focussen op 
de band met de patiënt en stellen 
de juiste vragen. Wat is goede zorg? 
Hoe kunnen we een band opbouwen 
met de bewoners en mantelzorgers? 
Hoe kan er beter worden samenge-
werkt tussen zorg en ondersteunende 
beroepen? Hoe kunnen leidingge-
venden teams ondersteunen? Hoe 
kan de werkdruk beperkt worden? 
Als we die vragen kunnen beant-
woorden en we kunnen dat doen 
binnen de muren van een grotere 
organisatie, keten of netwerk, dan 
zijn we goed bezig.”

En dan is er nog de technologie 
die als een deus ex machina komt 
neerdalen. Kan die evolutie een 
wondermiddel tegen vergrijzing zijn? 
“Technologie is niet dé oplossing”, 
zegt Van Gramberen. “Een sterkere 
samenwerking tussen partijen en 
inzetten op technologie en innovatie 
is één ding, maar ik denk dat het 

belangrijk is dat we innovatie breder 
zien dan het technologische aspect. 
Nu, er zit zeer veel potentieel in 
digitalisering. Ook voor het opvolgen 
van patiënten op afstand, en voor het 
delen en uitwisselen van informatie 
via een gemeenschappelijk dos-
sier. Maar, en daar ben ik sterk van 
overtuigd, zorg blijft mensenwerk. 
Technologie kan ondersteunend wer-
ken, maar nooit leidend. Uiteindelijk 
staat of valt goede kwaliteitszorg bij 
zorgverleners die met hart en ziel in 
het beroep staan én de kans krijgen 
om goede zorg te verlenen. Zorg 
waar ze fier op kunnen zijn.”

Een juist evenwicht vinden tussen 
het technologische en het menselijke 
aspect van de behandeling wordt een 
cruciale test in de nabije toekomst. 
“En we moeten voorkomen dat 
de burger overstelpt wordt met 
allerlei technologieën die gewoon 
niet sterk genoeg wetenschappelijk 
onderbouwd zijn. Het gaat vaak die 
richting uit. Zorgverstrekkers moeten 
zich bewust zijn van de impact van 
de technologie en de nodige instan-
ties moeten zorgen voor een goede 
filtering van die technologische 
stroom”, besluit Breysem.

Zeldzame ziekten treffen apart bekeken steeds zeer kleine groepen van patënten. Maar 
het aantal gekende zeldzame ziekten wordt geschat op zo’n 7000. In België gaat het om 
660.000 tot 880.000 patiënten. De meeste zeldzame ziekten zijn complex zonder bestaan-
de genezende behandeling; veelal zijn ze degeneratief en/of levensverkortend. Het is dui-
delijk dat dit een gigantische uitdaging is voor de gezondheidszorg. 

De grootste zorg van eender welke patiënt met een zeldzame ziekte is de weg vinden naar 
de beste expert voor zijn aandoening. Waarheen voor optimale zorg van een zeldzame ziek-
te waar de meeste artsen zelfs de naam niet van herkennen? Het Belgisch Plan Zeldzame 
Ziekte (2014) gaf hoop hieraan tegemoet te zullen komen met de oprichting van nieuwe 
expertisecentra. De 20 acties van het plan zijn in uitvoering, zij het met beperkingen, maar 
deze éne, cruciale actie ligt stof te vergaren. Het spreekt nochtans voor zich: de zorgkwali-
teit voor een zeldzame ziekte kan alleen kan winnen bij artsen die zoveel mogelijk patiën-
ten met diezelfde ziekte zien en die zich erin specialiseren. 

De huidige ontwikkeling van netwerken zeldzame ziekten is waardevol, maar er is méér no-
dig dan netwerken. Laat de expertise die voor veel zeldzame ziekten al de facto ergens ten 
velde bestaat, zichtbaar worden. De overheid is terughoudend om nieuwe expertisecentra 
te erkennen (lees: financieren!), maar dit mag geen reden zijn om mensen de weg niet te 
wijzen naar de beste zorg voor hún aandoening. Dat zal uiteindelijk niet alleen de patiënt, 
maar ook de uitgaven in de gezondheidszorg ten goede komen. 

www.radiorg.be

De patiënt regisseert
De vergrijzing slaat genadeloos toe in de zorgsector, zowel bij de beroepsbevolking als bij de patiënten.  

Alle actoren staan dan ook voor een grote uitdaging en een georganiseerde aanpak dringt zich op. “We moeten 
af van het bureaucratische en meer aandacht hebben voor zelfsturing en innovatieve arbeidsorganisatie”, klinkt het.

TEKST NIELS ROUVROIS 

46.000 mensen gezocht
Om de dienstverlening te garanderen 
zijn in de socialprofitsector het komende 
decennium jaarlijks 46.000 nieuwe 
medewerkers nodig. Dat blijkt uit cijfers 
van de Vereniging voor Social Profit On-
dernemingen (Verso). De vergrijzing van 
de bevolking doet de zorgvraag stijgen 
en tegelijk is er door een stedelijke ver-
groening meer nood aan kinderopvang. 
Ook de gezinsverdunning, burn-outs 
en superdiversiteit verhogen de vraag 
naar dienstverlening. Tegelijk vergrijst het 
personeelsbestand in de social profit.

Eén overheidsportaal voor al uw 
gezondheidsgegevens
Dé toegangspoort voor gegevens over 
je gezondheid, dat moet Mijngezond-
heid worden. Het nieuwe online portaal 
zal een overzicht bieden van alle 
gezondheidsgegevens – medische maar 
ook administratieve – die elektronisch 
beschikbaar zijn voor iedere burger. 
Door deze informatie beter toegankelijk 
te maken, wil minister van Volksgezond-
heid Maggie De Block mensen helpen 
om hun gezondheid mee in eigen 
handen te nemen.

FOKUS-ONLINE.BE
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Trapliften van thyssenkrupp Home Solutions zorgen ervoor dat u langer 
comfortabel en veilig van uw thuis kan blijven genieten. Ontdek in vier 
stappen hoe makkelijk het is om een traplift te bestellen en profiteer van 
onze uitzonderlijke actie.   

1. InformatIe? Geen probleem!
U kan voor een vrijblijvende aanvraag ons online contactformulier 
invullen, of bel ons op het gratis nummer 0800 94 365. Binnen de twee 
dagen ontvangt u een uitgebreid informatiepakket dat u rustig kunt 
doornemen.  

2. tIjd voor een babbel
Wilt u meer weten? Maak dan vrijblijvend een afspraak met een 
thyssenkrupp-gecertificeerde adviseur. Hij of zij zal u de beste oplossing 
voorstellen die aan uw noden en wensen beantwoordt. 

3. We Gaan aan de slaG
Bent u overtuigd? Dan komt onze thyssenkrupp-gecertificeerde vakman 
alles opmeten. Vervolgens bouwen we de traplift in onze eigen fabriek. 

4. Klaar voor de eerste rIt?
Als uw traplift klaar is, komen we die bij u installeren. Kap- en breekwerk 
hoeft u niet te vrezen. Onze expert-installateur heeft maximum één dag 
nodig om uw traplift te installeren. Hij zorgt voor een feilloze afwerking en 
neemt ruim de tijd om de werking van de traplift aan u uit te leggen. 

Contacteer ons gratis:

0800 94 365
Voor meer informatie:

www.tk-traplift.be

Bestel nu uw traplift en betaal geen btw!* 

* Actie onder voorwaarden, zie www.tk-traplift.be. Enkel geldig van 15/6/2018  t.e.m. 31/08/2018.

maKKelIjK en veIlIG de trap op met een thyssenKrupp traplIft

• Duitse degelijkheid en meer dan 60 jaar ervaring van de marktleider
• Een traplift op maat, rechtstreeks van de fabrikant
• Adviseurs en installateurs uit uw buurt, met een Service 24/7

BTW
gratis!*

20062018_thyssenkrupp_SmartMedia_180x255_publi.indd   1 11/06/18   12:28

Onderzoek toont aan dat een VR-ervaring een kalmerende werking heeft en dat het 
kan helpen bij het diagnosticeren van dementie in een vroege fase.  Daarom lanceerde 
Woonzorgcentrum Ter Berken een uniek project waarbij de familie wordt ingeschakeld om 
360-graden beelden te maken van locaties die een belangrijke rol hebben gespeeld in het 
leven van de persoon met dementie. Zo kunnen zij virtueel terug in de tijd naar de plaatsen 
die voor hen belangrijk waren en krijgt de familie de mogelijkheid om actief bij te dragen.

Dementie heeft niet alleen voor de persoon in 
kwestie een impact, maar ook voor de directe 
omgeving. Vaak weten zij niet hoe zij hun ouder, 
grootouder of vriend kunnen helpen. 

“Persoonlijke betrokkenheid van de familie 
is essentieel”, aldus Karen Van den Bossche, 
beleidsmedewerker van Zorgbedrijf Roeselare. 
“Het gevoel dat je niets kan doen is erg 
frustrerend. In samenwerking met de familie 
worden persoonlijke herinneringen gegeven 
aan mensen met dementie. De opzet is om 
na te gaan wat virtual reality kan betekenen 
binnen reminiscentie”.

Hoe werkt het?
De naasten van een toekomstige bewoner 
krijgen een “memory kit”. Hierin zitten een 360° 
camera en alle attributen om video’s te maken 
van plekken die belangrijk zijn of zijn geweest 
voor de bewoner. De achtertuin van het 

ouderlijk huis, een vakantieplek, een pleintje 
waar gespeeld werd… Wie de VR-bril opzet, 
want zich letterlijk in die ruimte van vroeger. 
De medebewoners kunnen meevolgen via 
een scherm en zijn zo mee betrokken bij 
de herinnering.

Onderzoek
In samenwerking met de ergotherapie 
afdeling van de Hogeschool West-Vlaanderen 
wordt onderzoek gevoerd naar welk effect 
het project heeft op het verwerkingsproces 
en immobiele bewoners. 

De eerste testen zijn geslaagd. Het project 
krijgt alvast veel positieve reacties. 

Familie betrokken bij 
dementiezorg met virtual reality

Meer info over het project?
info@zbroeselare.be
051 80 52 00
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MARACA International bvba, gelokaliseerd in Rotselaar, België, het hart van Europe, biedt een complete lijst van services aan ter ondersteuning van medische 
bedrijven om het CE-merk en FDA approval te bekomen voor hun producten.  MARACA voorziet in regelgeving ondersteuning, medische en klinische diensten 
voor Farmaceutische bedrijven en bedrijven van medische en in-vitro diagnostische hulpmiddelen, klinische laboratoria en notifi ed bodies. Contacteert ons op 
www.maracainternational.com of bel Dr. Luc Van Hove op 32(4)76960153.

MARACA biedt het beheer van uw regulatorische diensten aan voor CE-markering en FDA dossier indiening. Consultatie en training rond de nieuwe MDR en IVDR re-
gelgevingen, de US 21 CFR regelgeving en hun impact op uw business. Het opstellen of beoordelen van uw Design Dossier of Technische fi le in voorbereiding van NB 
beoordeling of third party FDA review. Dit omvat zowel ondersteuning van het product design, als risico beoordeling en productie validatie.  Beoordeling van uw IFU en 
product labels. Advies rond de design van labels en UDI (Unique Device Identifi er). Gap-analyse van uw kwaliteitssysteem volgens de vereisten van de MDD/MDR of de 
IVDD/IVDR regelgevingen, of de 21CFR820 regelgeving of ISO13485. Advies in het klasseren van medische hulpmiddelen, IVDs, software en gezondheidsapplicaties.  
Het samenstellen van prestatie-evaluatie plannen en rapporten. Het samenstellen van systematische literatuur reviews. Het organiseren van klinische prestatie-evalua-
tie studies, zoals PMCF en PMPF studies.  Het organiseren van post-market surveillance activiteiten tot het bekomen van klinische data.  MARACA is uw ambassadeur 
bij de NB, CA, FDA en CFDA interacties en dossier indiening. Wij bieden een unieke service aan als Arts.

TEKST BIRGIT VAN DE WIJER     BEELD IAN HERMANS

Hoe ziet de toekomst van de zorg 
er volgens u uit?
“Dankzij de medische en 
technologische vooruitgang 

evolueert onze gezondheidszorg zeer snel. 
Mensen monitoren nu al hun gezondheid via 
allerlei apps, maar ook consultaties op afstand 
en gepersonaliseerde medicatie zijn een feit. 
De komende jaren moeten we echter ook de 
basiszorg optillen, want goede zorg is niet 
wassen en eten geven, maar een authentieke 
relatie aangaan, het waardenpatroon van de 
patiënt ontdekken en respecteren, en daar 
gepast mee aan de slag gaan. De kern van 
zorgverlening is zich weten te verbinden. Als 
we gezond zijn, is verzorging immers ook niet 
onze hoofdactiviteit.”

Voor welke uitdagingen staan we nu  
met z’n allen?
“Voor ik daarop antwoord, wil ik eerst en 
vooral twee misverstanden de wereld uit 
helpen. Vaak wordt er gezegd dat er door 
de vergrijzing steeds meer ouderen zullen 
komen, maar dat is niet zo. Eens de golf 
van babyboomers voorbij is, zal het aantal 
afnemen. De kuststreek vergrijst wel, 
maar Antwerpen verjongt bijvoorbeeld 
en in Brussel is de gemiddelde leeftijd 
37,4 jaar. Ten tweede is het niet omdat 
de leeftijdsgrens opschuift dat we meer 
zorg nodig hebben, want het zijn vooral 
de laatste twee levensjaren dat we de 
meeste zorg behoeven. Een van de grote 
uitdagingen waar we nu dan ook voor 
staan, is geriatrische zorgverlening. Dat 
is een van de meest complexe vormen 
van zorgverlening, maar dat wordt niet 
altijd onderkend. En dan bedoel ik niet 
alleen complex op medisch vlak, maar 

Goede zorg is 
niet wassen en eten 
geven, maar een 
authentieke relatie 
aangaan.

08     INTERVIEW  LON HOLTZER FOKUS-ONLINE.BE

Één ding is zeker: we hebben een gepassioneerd Vlaams Zorgambassadeur. Gedreven en met kennis van 
zaken gidst Lon Holtzer, verpleegkundige van opleiding, ons door het zorglandschap van de toekomst, zet 

misverstanden recht en pleit voor meer preventie.

Optimale zorg, ’een dijk 
van een opdracht!’
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vives.be

design your future

VIVES-opleidingen gezondheidszorg:  
sterk in interprofessioneel samenwerken

VIVES focust op optimale zorg via
·  het Expertisecentrum Zorginnovatie
·  het Zorglab
·  de bacheloropleiding zorgtechnologie 
·  een ruim aanbod opleidingen voor professionals: 

postgraduaten en navormingsdagen

meer info over al onze zorgopleidingen 
www.vives.be

INFODAG
zaterdag 30 juni van 10 tot 17 u.

Kunnen bedrijven ook een rol spelen in 
preventie?
“Natuurlijk, en dat gebeurt tegenwoordig 
ook al op verschillende manieren. Zo zijn er 
scholen die geen frisdranken meer aanbieden 
of bedrijven waar werknemers aan staantafels 
werken. Het verandert stilletjes aan, alleen vind 
ik dat het echt veel te traag gaat.”

Hoe staat het met het personeelstekort in 
de sector? Heeft een campagne zoals ‘Ik ga 
ervoor’ effect gehad?
“Ik ben voorzichtig om te beweren dat ze 
effect heeft gehad. Anderen zeggen van wel, 
maar we hebben zeker ook geprofiteerd van 
de economische recessie. Dit jaar boetten 
de zachte sectoren wel weer wat in aan 
populariteit. Je mag echter niet vergeten dat 
de social profit een belangrijke economische 
sector is die geen winst uitkeert, maar 
maatschappelijk het verschil maakt! We hebben 
nog veel personeel nodig, vooral door de 
toenemende zorg en vergrijzing, maar ook door 
het feit dat heel wat zorgverleners nu op een 
pensioengerechtigde leeftijd komen. Ik droom 
ervan om heel wat mensen op te leiden die 
basiszorg verlenen, die zich niet alleen beperkt 
tot fysieke zorg. Nu worden verpleegkunde 
en basiszorg teveel als hetzelfde gezien, 
waardoor we in geen van beiden uitmunten. 
De maatschappij heeft nood aan professionele 
zorg én aan professionele verpleegkunde. Zorg 
is een klein deel van verpleegkunde, maar 
verpleegkunde is zoveel meer. We hebben 

Multidisciplinaire 
zorg in een warme 
omgeving met veel 
respect voor de mensen, 
daar gaat het om.

LON HOLTZER  INTERVIEW     09#FOKUSOPTIMALEZORG

SMART FACT.

Als je geen verpleegkundige zou 
geworden zijn, dan was je…
“Als kind wilde ik al verpleegkundige 
worden. Mocht ik mijn leven herbeginnen, 
ik zou er opnieuw voor kiezen! Had ik toch 
een andere beroepskeuze moeten maken, 
dan was ik waarschijnlijk wel een hotel of 
restaurant begonnen. Maar dan wel een 
goed restaurant, met net dat tikkeltje extra, 
dat mensen een unieke ervaring zou bieden. 
Zeker geen massakeuken, maar een plek 
waar je het verschil kunt maken.”

ook op psychisch, ethisch en sociaal 
vlak. Je moet bij de zorg voor ouderen 
tegenwoordig met veel meer factoren 
rekening houden. Denk maar aan de 
problematiek van eenoudergezinnen, 
mensen met een migratieachtergrond, de 
toenemende armoede, eindelevensvragen… 
De vermaatschappelijking van de zorg 
is een andere challenge waarbij we ons 
moeten afvragen hoe we iedere persoon in 
een kwetsbare positie een zinvol bestaan 
en een plaats in de maatschappij kunnen 
geven, ongeacht of het nu gaat om een 
lichamelijke of mentale beperking, of om 
een chronische of psychische aandoening. 
Dat is een dijk van een opdracht, maar het 
is mogelijk. Multidisciplinaire zorg in een 
warme omgeving met veel respect voor de 
mensen, daar gaat het om.”

Welke rol kan de overheid spelen op het 
vlak van preventie?
“Op dat vlak doen individuele zorgverleners 
nog niet genoeg. Let wel, preventie is een 
breed woord. Natuurlijk lanceert de overheid 
publiekscampagnes tegen roken, te lang zitten 
of om gezonder te eten, maar preventie is meer 
dan dat. Zodra iemand de omslag maakt van 
gezonde mens naar patiënt, doen we amper nog 
aan preventie. Onze gezondheidszorgwerkers 
hebben de neiging om de zorg van die 
persoon over te nemen waardoor ze hem 
nog afhankelijker maken. Welzijnswerkers 
daarentegen hebben een andere insteek: zij 
bouwen verder op wat de cliënt nog wel zelf 
kan. Het is belangrijk dat de zorgverleners/
welzijnswerkers die nu worden opgeleid daar 
veel meer op gericht zijn, om op die manier 
elke persoon in zijn eigenwaarde te laten. Het is 
het zoeken naar dat delicaat ethisch evenwicht 
dat zorgverlening zo mooi en boeiend maakt. 
Je moet de signalen van de ander oppikken 
en erop ingaan, dat is geïntegreerde zorg die 
vertrekt vanuit de zorgvrager. Opleidingen en 
permanente vorming moeten dus nog meer 
op preventie en activering inzetten, waarbij 
we ervoor zorgen dat mensen gezond blijven 
en aan het werk. Ex-kankerpatiënten die 
opnieuw aan de slag gaan, dat werkt preventief. 
We mogen gezondheidszorg zeker niet te 
eng benaderen, want alle beleidsdomeinen 
zijn betrokken en hebben een impact op het 
functioneren van de mens.”

multidisciplinaire teams nodig die vertrekken 
vanuit een gezamenlijke basisfilosofie op zorg 
en welzijn. Daarnaast kan of moet elk beroep 
uitmunten in zijn vakgebied. Dat zou onze zorg 
beter maken dan nu het geval is. Op die manier 
kunnen die breed opgeleide zorgverleners ook 
makkelijker doorstromen naar andere functies 
in de loop van hun carrière. Meer mobiliteit en 
flexibiliteit zou in de zorg meer ‘lucht’ kunnen 
geven. Want robots en technologie helpen 
ons wel praktisch vooruit, maar zouden ook 
ten goede moeten komen aan meer en beter 
menselijk contact!”

Toekomst van de zorg
Ook in de wereld van zorg en gezond-
heid speelt technologie een almaar grote-
re rol. En dat is net waar het in het Health 
House in Leuven om draait. Dit interactief 
centrum, dat onlangs zijn deuren opende, 
laat zien dat door de technologie zorg 
steeds meer op maat van de patiënten 
en preventief zal zijn. Voorlopig is het 
centrum voorbehouden aan professionals, 
maar op termijn hoopt het ook het grote 
publiek te verwelkomen. 
Info: www.health-house.be

Zorg transformeren
Iedereen weet dat onze 
gezondheidszorg dringend aan 
hervorming toe is voor ze failliet 
gaat. De vraag is hoe dit te doen 
zonder een extra begrotingstekort of 
belastingdruk te genereren en zonder 
daarnaast aan de kwaliteit en het 
sociale karakter van de zorg te raken. 
In de paper ‘Taboes doorbreken om 
zorg te transformeren’ formuleert Voka 
alvast enkele antwoorden. 

ADVERTORIAL



010     ACTUEEL  DEMENTIE

Dementie voorkomen door  
mentale en fysieke fitness

1 op de 3 ouderen hebben kans op dementie. Deze evolutie is dan ook een van de grootste uitdagingen voor de zorgsector in de 
21ste eeuw. Hoewel dementie tot op heden niet kan worden genezen, liggen er wel een aantal mogelijkheden binnen je eigen kracht, 

die bijdragen aan het voorkomen van de aandoening. 

Onderzoekers voorspellen dat het 
aantal dementerenden tegen 
2050 globaal zal verdrievoudigen. 

Dit maakt dementie volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie nog 
steeds prioriteit nummer 1. Hoewel er globaal 
een stijging op te merken is, kennen we in 
België een stabilisatie in het aantal mensen 
met de aandoening. Een afvlakking van deze 
curve is toe te schrijven aan het feit dat we als 
geïndustrialiseerd land een betere voedings- 
en levensstijl hanteren. Hierin is een betere 
leefomgeving ook een belangrijk aspect. 

Maar welke rol speelt een actieve levensstijl 
hierin? Dr. Yannick Vermeiren, postdoctoraal 
onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen 
en wetenschappelijk medewerker bij de 
Alzheimer Liga Vlaanderen, legt uit: “In 
2011 stelden Amerikaanse onderzoekers zich 
dezelfde vraag. Uit verder onderzoek bleek dat 
ouderen die een jaar lang aerobic oefeningen 
deden, een vergrote hippocampus hadden. 
Dit is het kleine deel van de hersenen dat 
instaat voor tal van leerprocessen, zoals het 
kortetermijngeheugen.” 

Sport blijkt dus een belangrijke, maar vaak 
over het hoofd geziene therapie in het 
voorkomen van dementie. Zo werd vastgesteld 
dat beweging het leeftijdsgerelateerde 
verlies aan hersenmaterie beperkt en zelfs 
kan afremmen. Dr. Vermeiren: “Door 
regelmatig te sporten, worden onze hersenen 
letterlijk afgeschermd van de ziekteprocessen 
die uiteindelijk leiden tot dementie en 
geheugenverlies. Beweging heeft een 
positieve invloed op de bloeddoorstroming 
in onze hersenen en vermindert het risico op 
ontstekingsreacties. Daarnaast moedigt dit ook 
sociaal contact aan tussen ouderen, wat een 
enorm belangrijke factor is in het voorkomen 
van dementie. Wanneer mensen actief deel 
blijven uitmaken van de maatschappij, bouwen 

ze meer weerstand op tegen deze aandoening.”
Bieden fysieke fitheid en sociale interactie 
dan de ultieme garantie? Professor 
Christine Van Broeckhoven, werkzaam 
aan de Universiteit Antwerpen en het VIB 

legt uit: “Naast een gezonde levensstijl is 
het belangrijk een actief, ‘cognitief ’ leven 
te blijven leiden en je creatief te blijven 
ontplooien. Zo blijf je je hersenen globaal 
stimuleren.” De generatie babyboomers is 

hier het levende bewijs van. Na de tweede 
wereldoorlog werd er namelijk meer in 
onderwijs geïnvesteerd, waardoor de kans 
op dementie bij deze bevolkingsgroep tot 
5 procent lager ligt. Daarnaast heeft deze 
groep ook de kennis en middelen om een 
gezonde levensstijl na te streven. 

Of dementie volledig kan worden 
voorkomen? “Dat kan niemand garanderen”, 
aldus Professor Van Broeckhoven. “Veel 
is uiteraard afhankelijk van het individu 
zelf. Zo zijn er meerdere risicofactoren die 
buiten onze controle liggen, zoals leeftijd en 
genenmateriaal.” Leeftijd is hierbij de grootste 
risicofactor. Ruim 20 procent van de ouderen 
boven de 80 jaar heeft namelijk dementie, 
waarbij dit 40 procent is bij ouderen boven 
de 90 jaar. Hoewel de ziekte niet kan worden 
genezen, kan het ziekteproces in de hersenen 
wel worden opgespoord tot zelfs 10 à 20 jaar 
voor je de klinische symptomen krijgt. “Dit 
betekent dat we nu al een vroege diagnose 
kunnen stellen, en zo op een preventieve 
manier patiënten zouden kunnen behandelen 
met als doel het ziekteproces te vertragen en 
zo de dementie uit te stellen.

Het wordt steeds duidelijker dat een goede 
voorlichting en het consequent aanpassen 
van de levensstijl op het vlak van voeding, 
beweging en mentale fitness, sterk bijdragen 
aan het voorkomen van dementie. Dr. 
Vermeiren klinkt alvast optimistisch wat 
betreft een verandering in de algemene 
opvatting: “Misschien zal dementie toch 
niet ‘de ziekte van deze eeuw’ zijn, zoals wel 
vaker wordt gesuggereerd. Hopelijk zullen 
we binnenkort niet meer spreken van ‘lijden 
aan dementie’, maar wel van ‘leven met 
dementie’, en zullen tal van mogelijkheden 
binnen eigen handbereik liggen.”

TEKST ASTRID GOOSSENS 

Het wordt steeds duidelijker dat een 
goede voorlichting en het consequent 
aanpassen van de levensstijl sterk bijdragen 
aan het voorkomen van dementie.

FOKUS-ONLINE.BE
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De opmars van de 
chronische ziekten
Hoe ouder we worden, hoe groter de kans dat we één of meerdere chronische aandoeningen 
ontwikkelen. De vergrijzing brengt met andere woorden een stevige uitdaging met zich mee. 
Want hoe kunnen we dezelfde zorgkwaliteit garanderen als er meer chronisch zieken zijn? 

Iets meer dan één op de vier Belgen ouder 
dan vijftien jaar geeft aan dat die aan een 
chronische aandoening lijdt. Hoe ouder, 

hoe meer mensen zichzelf als langdurig ziek 
bestempelen. Bij de 75-plussers is het zelfs 
bijna de helft. “Wellicht zijn die cijfers nog 
een onderschatting”, vertelt Johan Van der 
Heyden van het Wetenschappelijk Instituut 
Volksgezondheid (WIV), dat elke vijf jaar 
een nationale Gezondheidsenquête afneemt 
bij 10.000 Belgen. De laatste bevraging 
dateert van 2013. “De cijfers berusten 
op zelfrapportage. Mensen die een hoge 
bloeddruk of diabetes hebben en daar geen 
dagelijkse hinder van ondervinden, zullen 
zichzelf misschien niet chronisch ziek noemen 
terwijl dat wel degelijk het geval is.”

Hoewel het totale aantal chronisch zieken 
tussen 1997 en 2013 min of meer stabiel 
is gebleven – met zelfs een lichte daling in 
2013 – zijn enkele aandoeningen duidelijk 
aan een opmars bezig. De stijging van onder 
meer hoge bloeddruk, diabetes, artrose en 
schildklierlijden heeft enerzijds te maken 
met de toegenomen levensverwachting en 
de vergrijzing, maar anderzijds ook met 
een ongunstige levensstijl, zoals overmatig 
alcoholgebruik, te veel suikers in de voeding, 
een gebrekkige lichaamsbeweging, roken… 

Om het aantal chronisch zieken naar 
beneden te krijgen, zijn het die risicofactoren 
waar het beleid op zal moeten werken. 
Makkelijk is dat niet. Vooral de meest 
kwetsbare groep, de laaggeschoolden, 
blijkt bij gezondheidscampagnes 
moeilijk te bereiken. Van der Heyden: 
“Hooggeschoolden, die de maatregelen 
het minst nodig hebben, voelen zich 
er het meeste door aangesproken. 
De gezondheidskloof tussen laag- en 
hooggeschoolden wordt daardoor groter.” 
Op de langere termijn verwacht Van der 

Heyden dat we als samenleving sowieso meer 
met chronische aandoeningen zullen moeten 
leren leven. “Vroeger stierven mensen aan 
infectieziekten. Nu we die onder controle 
krijgen, komen er andere, meer chronische 
kwalen in de plaats. Bepaalde vormen 
van kanker bijvoorbeeld evolueren in die 
richting.” Het aantal mensen met meer dan 
één chronische aandoening zit vandaag al in 

de lift. Bij de 65-plussers gaat het om 36,1 
procent, of bijna zes procentpunten meer dan 
bij de rondvraag in 2008. 

Voor de zorgsector betekent die 
stijging een grote uitdaging. Want hoe 
zullen ziekenhuizen, woonzorgcentra, 
thuiszorgorganisatie en andere 
zorgverstrekkers de kwaliteit van de zorg 

kunnen blijven garanderen als er zoveel 
chronisch zieken bijkomen? Een deel van 
het antwoord zit volgens Bart Beernaert 
van OCMW-vereniging W13 al in de 
vraag: “Door al die zorginstellingen en 
hulpverleners beter te laten samenwerken, 
zouden we in staat moeten zijn om de 
risicogroepen beter op te volgen en ziektes te 
voorkomen of op zijn minst uit te stellen.” 

Twintig pilootprojecten experimenteerden 
reeds met wat minister van 
Volksgezondheid Maggie De Block 
‘geïntegreerde zorg’ noemt. Beernaert 
coördineert het pilootproject De Brug, dat 
een zestigtal organisaties in de zorgregio 
Kortrijk-Menen samenbrengt. “De 
bedoeling is dat we een oriënteringstool 
ontwikkelen waarmee we vlot zorgtrajecten 
op maat kunnen uitstippelen.” Aan de hand 
van een vragenlijst zullen zorgverleners 
de actuele toestand van de patiënt kunnen 
inschatten, achterhalen waar de specifieke 
risico’s zitten en een actieplan maken om 
te verhinderen dat er zwaardere zorg nodig 
wordt. Beernaert: “Idealiter hebben we 
een zorgplan klaar nog voor de patiënt in 
het ziekenhuis belandt. Heel anders dan 
vandaag, want nu schieten we vaak pas in 
actie wanneer de nood al té hoog is.”

Met die insteek komt het project ook 
tegemoet aan de vraag van chronisch zieken 
om de regie van de zorg meer in eigen 
handen te krijgen. Omdat ze met zoveel 
zorgverleners en – organisaties in contact 
komen, raken velen het overzicht kwijt en 
hebben ze het gevoel dat het allemaal boven 
hun hoofden gebeurt en beslist wordt. “Onze 
tools moeten helpen om hen te empoweren”, 
besluit Beernaert.      

TEKST HERMIEN VANOOST 

Wie een hoge 
bloeddruk heeft 
en daar geen 
dagelijkse hinder 
van ondervindt,  
zal zich niet 
chronisch ziek 
noemen.

— JOHAN VAN DER HEYDEN

#FOKUSOPTIMALEZORG
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Geïntegreerde zorg: ‘noem het gerust 
een copernicaanse revolutie’

Iedereen is het erover eens dat ons gezondheidssysteem een facelift nodig heeft voordat het door de vergrijzing failliet gaat.  
Dat dit alleen kan door proactief samen te werken, beaamt ons expertenpanel. We laten drie betrokkenen aan het woord.

CARINE BOONEN.
Coördinator bij Flanders’ Care, het programma 
van de Vlaamse overheid dat inzet op innoveren 
en ondernemen in zorg

JÜRGEN CONSTANDT.
Algemeen Directeur Vlaams & Neutraal  
Ziekenfonds (VNZ)

LIEVEN ZWAENEPOEL.
Vicevoorzitter Algemene Pharmaceutische Bond 
(APB)

“Bij geïntegreerde zorg werken verschillende zorgverleners 
samen met mantelzorgers uit de woon- en thuisomgeving. 
Via een gedeeld zorg- en ondersteuningsplan komen zij 
zo tot een geïntegreerde visie met zorg op maat waarbij de 
wensen van de persoon met een zorgnood het uitgangspunt 
vormen. In Vlaanderen creëren zorgverleners momenteel 
eerstelijnszones waarin huisartsen, apothekers, tandartsen, 
thuisverpleegkundigen... structureel samenwerken om dit 
type zorg te coördineren voor mensen met een chronische 
aandoening. Geïntegreerde zorg omvat dus meer dan 
alleen het medische aspect. Het is het aanbod van de meest 
geschikte aanpak vanuit een geïntegreerde visie op de 
chronisch zieke mens.”

“Om goed te kunnen samenwerken is het essentieel dat 
zorgverleners op een veilige en accurate manier gegevens 
van een patiënt kunnen delen. Dat gebeurt in het 
Vitalink-platform. Als een patiënt bijvoorbeeld niet meer 
in staat is aan de thuisverpleegkundige te vertellen welke 
medicatie hij neemt, dan kan die het medicatieschema 
van de arts elektronisch raadplegen. Binnenkort kan dat 
mobiel via de smartphone of tablet. Ook de patiënt kan 
zijn onderzoeksresultaten in zijn dossier bekijken. Dat is 
nodig om de persoon met een zorgnood echt inspraak te 
geven in zijn behandeling. Daarnaast vormt het efficiënt 
en gepast integreren van nieuwe technologieën een 
belangrijke uitdaging bij elke behandeling.”

“De inspanningen van de overheid om gegevensdeling mogelijk 
te maken met respect voor de privacy, hackvrij en up-to-
date, en dit zowel vast als mobiel, zijn een antwoord op de 
vraag van de patiënt dat alle zorgverleners zich samen over 
zijn dossier zouden buigen. Samen met de eerstelijnszones, 
waarin alle zorgverleners samenwerken, vormt gegevensdeling 
zo het fundament van een geïntegreerde zorg. Daarnaast 
heeft Flanders’ Care als missie om ervoor te zorgen dat de 
juiste innovatie op het juiste moment bij de juiste persoon 
komt. Kruisbestuiving tussen ondernemers die met nieuwe 
producten op de markt komen, de zorgsector, de strategische 
onderzoekscentra én de patiënt, moet dit faciliteren.”

“Geïntegreerde zorg verschilt fundamenteel van het huidige 
reactieve zorgsysteem waarbij zorgverstrekkers vaak als 
concurrenten naast elkaar werken. Bij geïntegreerde zorg staat 
de patiënt centraal zodat iedereen op elk moment de gepaste 
zorg krijgt. Dat kan alleen door proactief en coherent samen te 
werken met een gedeeld zorgplan, waarbij elke zorgverstrekker 
zijn expertise, competentie en verantwoordelijkheid inbrengt. 
Als apothekers ambiëren we een grotere rol te spelen op het 
moment dat mensen nog gezond zijn en willen we de nadruk 
leggen op preventie door mensen te sensibiliseren voor een 
gezonde levensstijl, vaccinatie... Dan evolueert onze ziektezorg 
naar gezondheidszorg.”

“Door de vergrijzing en de toename van chronische zorg is 
het een geweldige uitdaging om in een veranderde context 
en in budgettair krappe tijden de solidaire ziekteverzekering 
overeind te houden en ons gezondheidszorgsysteem in die zin 
te hervormen. Noem het gerust een copernicaanse revolutie! 
Vraaggestuurde proactieve in plaats van aanbodgestuurde 
reactieve zorg. Interdisciplinaire samenwerking en 
gegevensdeling zijn daarom een must. We investeerden daar de 
voorbije jaren stevig in met het Gedeeld Farmaceutisch Dossier, 
het medicatieschema en recent de huisapotheker. Zo zijn we 
voortrekkers in de ontwikkeling van een virtueel geïntegreerd 
medicatiedossier voor elke chronische patiënt.”

“De laagdrempeligheid van de apotheker die je voorthelpt 
of gericht doorverwijst blijft nodig. Naast de farmaceutische 
basiszorg bij de aflevering van elk geneesmiddel, creëerden 
we diensten voor het goed gebruik van geneesmiddelen. Dat 
kan eruit bestaan om mensen hun aandoening beter te leren 
begrijpen, zoals de begeleidingsgesprekken voor astmapatiënten. 
De apotheker kan ook de rol van coach opnemen in het 
voortraject voor diabetes, vermits therapietrouw cruciaal is om 
ziektes zoals diabetes onder controle te houden. Daarnaast 
laat het gedeeld medicatieschema bij polymedicatie aan 
alle betrokken zorgverstrekkers (arts, apotheker…) toe de 
behandeling als geheel te evalueren en te optimaliseren.”

“Bij geïntegreerde zorg staat de patiënt centraal en heeft 
hij – waar mogelijk – de regie over zijn eigen zorg, gesteund 
door een multidisciplinair team van zorgverstrekkers. 
Dit jaar starten er in Vlaanderen zo’n zeven vierjarige, 
grootschalige pilootprojecten voor chronisch zieken, waarbij 
eerste- en tweedelijnszorgverleners, actoren uit de woon- 
en thuiszorg, patiënten- en mantelzorgersverenigingen en 
welzijnsorganisaties nauwer met elkaar zullen samenwerken. 
Rekening houdend met de betrokken familie en mantelzorgers 
bereiken we op die manier maar liefst een kwart van de 
bevolking. In die context zal onze rol meer evolueren van een 
ziekenfonds naar een zorg- en gezondheidsfonds.”

“Momenteel zijn er in België acht personen bevoegd voor 
welzijn en gezondheid. VNZ pleit daarom voor de overdracht 
van het gezondheidsbeleid, inclusief financiering, naar de 
gemeenschappen. Grondwettelijk zijn deze immers bevoegd 
voor persoonsgebonden materies en wat is er persoonlijker dan 
geïntegreerde zorg? Dit zou bovendien maatwerk mogelijk 
maken en meer middelen genereren. Daarnaast verdienen het 
stijgend aantal chronisch zieken en patiënten met een depressie 
of burn-out onze aandacht. Hier kan preventie en samenwerking 
tussen de gezondheidszorg en de sociale voorzieningen een 
antwoord bieden, omdat ook psychologische ondersteuning en 
een sociaal netwerk nodig zijn naast medische zorg.”

“Met de hertekening van de eerstelijnszorg in Vlaanderen en 
de oprichting van zorgraden in 2019 worden concrete stappen 
gezet in de samenwerking van gezondheidszorg en welzijn. 
Andere initiatieven zijn de digitalisering, de ontwikkeling 
van de Vlaamse Sociale Bescherming, strengere controles van 
de ziekenhuisfacturen en het vrijmaken van budget voor het 
wegwerken van de wachtlijsten in de zorg. Daarnaast moet 
de ingeslagen weg van de re-integratie na ziekte verdergezet 
worden, waarbij zowel de huisarts, de arbeidsgeneesheer als 
de werkgever betrokken zijn. Zo moeten werknemers naar 
passend werk geloodst worden in overeenstemming met hun 
competenties in plaats van te genieten van een uitkering.”

Wat is voor u de definitie van geïntegreerde zorg?

Wat zijn de uitdagingen en hoe kan samenwerking hierop een antwoord bieden?

Welk antwoord biedt de overheid op de actuele behoeften van de patiënt?

FOKUS-ONLINE.BE
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VZW PINOCCHIO 
HELPT KINDEREN 
MET BRANDWONDEN
In 1997 werd in de schoot van het militaire hospi-
taal van Neder-over-Heembeek de vzw Pinocchio 
opgericht. De organisatie zet zich in voor kinderen 
met brandwonden en helpt hen op verschillende 
manieren. Hoe dan wel? Dat vroegen we aan psy-
chologe Els Vandermeulen van de vzw.

‘De zorg in het hospitaal was uitstekend, maar we 
merkten dat er vroeger eigenlijk geen faciliteiten 
waren voor kinderen’, zegt Els. ‘Geen kleurpotlo-
den, geen speelgoed… alles was gericht op volwas-
senen. Kinderen leken een vergeten groep.’

In de loop van de jaren nam de vzw heel wat 
maatregelen die het leven van kinderen met 
brandwonden in het ziekenhuis een stuk aangena-
mer maken: de aankoop van speelgoed, computers 
en televisies, de komst van Tomy de clown, het 
inrichten van speelzalen. Daarnaast staat ze ook 
ouders bij die het fi nancieel moeilijk hebben. ‘Als 
de factuur voor de ouders te zwaar wordt, kunnen 
we bijspringen’, zegt Els. ‘We helpen bij de kosten 
van voeding, transport, revalidatie, drukkledij, 
haarimplantaten tot zelfs plastische chirurgie.’ 

Nog een ander speerpunt van vzw Pinocchio is de 
organisatie van drie kampen. ‘De eerste is een 
groot fun-kamp dat we elk jaar in de Paasvakan-
tie organiseren. Een zeventigtal kinderen kunnen 
daar ravotten, maar ook lotgenootjes ontmoeten 

waar ze geen schaamte tegenover moeten voelen. 
Het is prachtig om te zien hoe daar vriendschap-
pen ontstaan en hoe sommige kinderen daar echt 
openbloeien.’

Een tweede kamp is voor een kleinere groep van 14 
kinderen tussen zes en zestien. ‘Met hen trekken 
we twee weken naar de thermen van Spa, zonder 
papa en mama. Ze krijgen er behandelingen met 
bronwater om de pijn en de jeuk te verzachten en 
hun huid elastischer te maken. We doen er ook een 
stukje educatie en leggen bijvoorbeeld uit waarom 
het zo belangrijk is om het drukmasker te dragen, 
ook als het buiten warm is. Het is voor hen ook 
een kans om na het ongeval uit de beschermende 
cocon te komen en contact te leggen met andere 
kinderen.’

Het derde kamp is ook in Spa, maar richt zich 
specifi ek op mama’s met kleine kinderen die 
brandwonden opliepen. ‘De grootste risicogroep 
van ongevallen met brandwonden bij kinderen is 
jonger dan vijf jaar’, zegt Els. ‘Voor hen is het 
kamp alweer een gelegenheid om te laten zien dat 
ze niet alleen zijn en dat er nog kindjes rondlo-
pen met brandwonden. Voor de mama’s is het een 
moment om met hun schuldgevoelens om te gaan 
en zich op te maken voor de toekomst. We hebben 
dit kamp nu pas een tweede keer georganiseerd en 
we voelen dat het een grote nood ledigt, er is nu al 
een wachtlijst voor.’ 

Het organiseren van zulke activiteiten is een kos-
telijke zaak, het budget voor het Spa-kamp voor 
kinderen gaat al snel naar de 30.000 euro. ‘We 
krijgen logistieke support van het Militair Hospi-
taal Koningin Astrid maar voor de rest werken we 

volledig met donaties, zegt Els. ‘Elke gift helpt het 
leven van kinderen met brandwonden een stukje 
aangenamer te maken.’ 

Wilt u ook een gift doen? Stort uw bijdrage op re-
keningnummer BE31 0682 2450 9355. Giften boven 
40 euro zijn fi scaal aftrekbaar.
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Gezondheidszorg,  
een verdomd 
goede investering!
Een tijdje geleden verscheen volgende boodschap van de Vlaamse universiteiten in de pers: 
elke uitgegeven euro in hoger onderwijs in Vlaanderen brengt 6 euro ‘return on investment’ 
op voor de Vlaamse economie. Dit deed er mij aan denken dat we de laatste decennia de 
uitgaven in de gezondheidszorg quasi uitsluitend als een ‘kost’ beschreven. 

TEKST MARC NOPPEN, 
CEO UZ BRUSSEL

W e spenderen ongeveer 
10.5 van ons Bruto 
Binnenlands Product 

– dat zo’n 450 miljard euro bedraagt 
– aan gezondheidszorg. We hanteren 
een ‘groeinorm’ in deze kost van 
zo’n 1.5 procent boven de index. 
De overheid heeft de afgelopen 
8 jaar enorm ‘bespaard in de 
gezondheidsuitgaven’, enzovoort… 
Kost, kost, kost.

Tegelijkertijd hoor ik zelden iets over 
de opbrengsten. Zo lees je nooit dat 
zo’n 11% van de beroepsbevolking 
rechtstreeks of onrechtstreeks 
in die gezondheidszorg werkt. 
Dat voor elke 5 jaar toename 
in levensverwachting het BBP 
aangroeit met bijna 0.5% per jaar in 
de daaropvolgende jaren. Dat een 
toename van 1% in de mortaliteit 
van een aandoening het BBP doet 
afnemen met 0.1% gedurende de 
daaropvolgende vijf jaar. Dat een 
afname van de groei in chronische 
ziekten met slechts 5%, de uitgaven 
in de VS doen afnemen met 5.5 
miljard dollar per jaar. En dit is dan 
nog ‘slechts’ curatie, of ziekenzorg. 
Dus: genezen wat reeds kapot is, is 
niet slecht qua opbrengst!

Kijk dan eens even naar preventie: 
hier is de return of investment nog 
veel spectaculairder. Elke euro 
uitgegeven in publieke preventie 

heeft gemiddeld een ROI van 
... €14! En, indien uitgegeven in 
nationale campagnes, zelfs tot pieken 
van... €27. Soms zelfs met effecten 
binnen de 6 tot 12 maanden! Ik 
herhaal: voor elke uitgegeven euro 
in nationale preventiecampagnes, 
win je op termijn gemiddeld €14 
terug. Dit is dus geen kost, maar een 
investering. En een verdomd goede! 
“Every ounce of prevention is worth 
a pound of cure”, wist Benjamin 
Franklin al. Preventie en curatie 
maken bovendien deel uit van één 
holistisch proces. Dat leer je al in je 
eerste jaar geneeskunde.

In ons land moeten acht 
ministers van de zes regeringen, 
en lid van zes verschillende 
politieke strekkingen, over 
deze gezondheids- en 
welzijnsbevoegdheden waken 
zodat we één geïntegreerd 
coherent beleid hierover voeren. Ik 
wens ze veel succes, en vooral veel 
moed en uithoudingsvermogen. 
Niet te verwonderen dat 
het rapport van de dialoog 
ZORG2030 over de toekomst 
van de zorg, politieke integratie 
bepleit. Het kan immers enkel een 
gedeeld verhaal zijn. Lees het zelf 
op eengedeeldverhaal.be. 

De ROI op preventie is nog 
spectaculairder dan die op curatie.

FOKUS-ONLINE.BE



de kracht van de zee
Olie extract van mosselen.
Rijk aan Omega-3 (EPA - DHA - OTA - ETA).

PCSO-524™

Beschikbaar in 
60, 90, 120 en 180 caps

blijf soepel en sterk

Ontvang 20% korting
op de site www.perniso.com, door “fokus” 
aan te duiden in het vakje promotiecode

blijf soepel en sterk

Een schaaldier uit de antipode familie doet wonderen
De consumptie van een lipidenextract afkomstig van de groenlipmossel (Perna Canaliculus), een Nieuw-
Zeelandse mosselsoort, heeft een gunstige werking op de gezondheid. Meer in het bijzonder voor de 
patiënten met artrose en astma, en voor sporters.

De Nieuw-Zeelandse mossel, die zijn naam te danken heeft aan de groene schelprand, komt voor in de 
kustwateren van de twee grote eilanden die samen Nieuw-Zeeland vormen. Vooral patiënten die lijden 
aan artrose en astma blijken gebaat te zijn met dit extract. Eerder werd vastgesteld dat de inheemse 
Maori’s aan de kust een aanzienlijk lagere prevalentie hadden van dergelijke aandoeningen dan de 
bevolking in het binnenland. Diverse recente studies hebben deze vaststellingen bevestigd. 

Wetenschappers schrijven deze gunstige effecten toe aan het PCSO-524TM, een lipidenextract dat voorkomt 
in deze soort. Deze soort is rijk aan vrije vetzuren, waaronder vier onverzadigde omega-3 vetzuren. Twee 
van deze omega-3 vetzuren komen ook voor in vis- en in krielolie, terwijl de andere twee vetzuren eerder 
specifi ek zijn voor de Nieuw-Zeelandse groenlipmossel. Dit verklaart hun krachtiger effect op verschillende 
aandoeningen die gekenmerkt worden door ontstekingen. Een andere positieve eigenschap van 
dit lipidenextract is het feit dat het over het algemeen goed verdragen wordt door de meerderheid 
van de patiënten.

Wetenschappelijke bevestiging

Minstens drie studies bevestigen de heilzame werking van het lipidenextract van de Perna Canaliculus. 
De eerste studie, die bij een 50-tal artrosepatiënten uitgevoerd werd, toonde aan het einde van de eerste 
maand van de behandeling een verbetering van de levenskwaliteit. De pijn was aanzienlijk afgenomen 
zodat de patiënten minder pijnstillers dienden in te nemen.

Een tweede onderzoek bij twintig astmapatiënten leidde tot vergelijkbare bevindingen. Na ongeveer drie 
weken, vertoonden zij een betere longcapaciteit bij het uitademen en een daling van de ontstekingsmerkers 
in de longen. Hierdoor hoefden ze minder vaak gebruik te maken van bronchodilatoren (puffers).

In een derde studie tenslotte, volgden de onderzoekers een groep atleten tijdens een 11 weken durend 
programma. De preventieve inname van dit extract heeft ertoe bijgedragen de spierpijn ten gevolge van 
30 km joggen, telkens te verminderen. De atleten rapporteerden minder spierpijn tijdens de 48 uur die volgenden 
op de inspanning. Het effect blijkt echter sterker te zijn bij de minder getrainde dan bij de meer ervaren atleten.

Minstens drie studies bevestigen de heilzame werking van het lipidenextract van de groenlipmossel.

Krijg je er niet genoeg van? 
Lees meer op

smartmediaagency.be • #fokusoptimalezorg

fokus-online.be
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European Regional Development Fund

EDUCAT

Voor Vlaanderen is KU Leuven Technologiecampus Gent de wetenschappelijk partner in EDUCAT. De Gentse campus van KU Leuven leidt studenten op tot industrieel 
ingenieur en is actief in meerdere internationale projecten https://iiw.kuleuven.be/english/ghent/Internationalprojects. Daarnaast ondersteunt ze intensief de 
samenleving en industriële economie in de regio. Meer info: philippe.saey@kuleuven.be (Labo Regeltechniek en Automatisering van onderzoeksgroep E&A, 
www.iiw.kuleuven.be/gent)
Voka Oost-Vlaanderen is de tweede Vlaamse projectpartner en beheert het iTCH! platform. DSP Valley is observer partner in dit project. De Provincie Oost-Vlaanderen 
ondersteunt en cofinanciert de Vlaamse projectpartners in EDUCAT. Yncréa Hauts-de-France / ISEN is de Lead Partner; projectmanager is annemarie.kokosy@yncrea.fr .
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1.798.722 € 60% 
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48 
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Ontwikkeling van – klinisch geteste – assistieve technologie die toelaat om 
in real-time sensordata te verzamelen en verwerken, en gedurende langere 
periodes de medische toestand en het gebruikerscomfort op te volgen. 
Deze technologieën verbeteren het comfort van rolstoelgebruikers en 
dragen bij tot een betere levenskwaliteit. 1 4 

Technologieën

30 
Deelnemers 

aan 
klinische testen

Ontwikkeling van een internationaal netwerk via 
een e-platform om samen de medische technologie 
van morgen te ontwikkelen

 2 400 
Partners

Onder meer 30 rehabilitatiecen-
tra, zorgcentra en hospitalen, 40 
eindgebruikers, 10 professionele 

verenigingen, 50 bedrijven.
 

Surf naar iTCH! en creëer samen met anderen de medische 
en gezondheidstechnologie van morgen!

www.letsitch.eu

EDUCAT (Empowerment of Disabled people through the User Coproduction of Assistive Technology) is een Europees Interreg VA 2 Zeeën project dat als doel heeft om 
adaptieve, open modulaire technologie te ontwikkelen om de onafhankelijkheid en de levenskwaliteit van mensen met een motorische handicap en neurologische 
aandoeningen te bevorderen. 
Het project ontwikkelt assistieve technologie waarbij 
de gebruiker centraal staat, door het hanteren van 
“co-design”-methodes tussen eindgebruikers, 
ingenieurs, zorgverleners, onderzoekers, bedrijven 
en gebruikersnetwerken.

Een belangrijk onderdeel van het project is het verzamelen en bestuderen van de gebruikspatronen van de diverse assistieve technologieën. Daartoe worden niet alleen 
extra sensoren op bv. rolstoelen aangebracht, maar worden ook patiënt- en omgevingsdata verzameld. De verwachting is dat de analyse van deze gegevens 
diagnostische informatie zal bevatten over de conditie van de gebruiker en de evolutie ervan in de tijd. Deze informatie zal het voorschrijven van assistieve technologie 
verbeteren, de voortdurende aanpassingen van de graad van assistentie sturen om de gebruikersnoden beter in te lossen, en de slaagkans verhogen om voor een lange 
termijn geschikte assistieve technologie te leveren. Het uiteindelijke resultaat verhoogt de levenskwaliteit van de eindgebruiker. 
De ontwikkelingen worden gedurende het hele project ondersteund door klinische testen.

iTCH! is een internationaal e-platform om de 
co-creatie van en het netwerken rond 
ontwikkelingen in medische en 
gezondheidstechnologie te faciliteren. 

Ben je medisch professional, eindgebruiker, ontwerper van medische technologie, of heb je een goed idee of een vraag, surf dan naar www.letsitch.eu en maak je vraag, 
aanbod, idee, … bekend! Enkele weken na lancering heeft het platform reeds 6 bedrijven, 11 professionals en eindgebruikers, 6 professionele netwerken en organisaties 
samen met 17 onderzoekers verbonden. We verwachten tijdens de opstart – en ook lang daarna! – ook jouw idee! Onder de gedeelde ideeën en projecten een 
neurobionische handschoen, een babydraagzak voor gehandicapten en een “geconnecteerde” rolstoel.

www.educat2seas.eu

@EDUCAT_Interreg
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Immunologie :
een doeltreffende 
oplossing voor 
personen met een 
allergie

Het graspollenseizoen, dat in België 
gewoonlijk van 15 mei tot 15 juli duurt, 
draait op volle toeren. Voor personen 
met een allergie is dit geen nieuws: zij 
krijgen in deze periode last van de be-
ruchte hooikoorts, een allergie aan de 
luchtwegen waar wereldwijd miljoenen 
mensen last van hebben en die allerlei 
kwalen met zich meebrengt. In Luik wer-
ken de onderzoekers van ASIT biotech 
hard aan de ontwikkeling van een snelle 
en efficiënte behandeling die heel wat 
personen met een allergie de komende 
jaren kan helpen.

Als u last hebt van hooikoorts, kunt u momenteel 
kiezen tussen medicatie die alleen de symptomen 
verlicht of een strenge, langdurige behandeling (een 
maandelijks bezoek aan de allergoloog of een genees-
middel dat u drie jaar lang elke dag moet nemen).

Maar daar komt verandering in: binnenkort volstaat 
het om vóór het pollenseizoen slechts vier keer in 

een periode van drie weken naar de allergoloog 
te gaan om de allergie te behandelen.

Dat belooft ASIT biotech met het product gp-
ASIT+™, waarvoor momenteel een tweede klinische 
fase III-studie wordt voorbereid. Dit onderzoek wordt 
in 2019 uitgevoerd. De eerste fase III-studie heeft al 
aangetoond dat het middel op basis van hypoallerge-
ne peptiden doeltreffend is. ASIT biotech heeft een 
unieke technologie ontwikkeld (ASIT+™) op basis 
van zorgvuldig geselecteerde en gekalibreerde na-
tuurlijke peptiden, die uit natuurlijke, grondig gezui-
verde allergenen werden gewonnen.

Stofmijtallergie en voedselallergie
ASIT biotech is ook bezig met de ontwikkeling van 
een innovatief kandidaat-product tegen stofmijtaller-

gieën (hdm-ASIT+™) en drie kandidaat-immunothe-
rapieproducten voor pinda-, zuivel- en eiwitallergie-
en. 

Bovendien heeft ASIT biotech net een eerste kan-
didaat-product geselecteerd om pinda-allergie 
tegen te gaan: pnt-ASIT+™. “Dit is een baanbre-
kende stap: we kunnen nu een nieuwe aandoening 
aanpakken die wereldwijd miljoenen mensen treft, 
waaronder een groot percentage kinderen. Tot nu toe 
bestond er voor hen geen enkele behandeling.”

ASIT biotech is sinds 2016 beursgenoteerd op Euro-
next (in Brussel en Parijs) en wordt sindsdien door 
het financieel analysebureau Edison opgevolgd, dat 
onlangs een hedge-initiatierapport (valorisatie) uit-
gaf. Dit rapport is online gratis beschikbaar.

Meer informatie vindt u op: www.asitbiotech.com
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