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Voorwoord
Voor u ligt de nieuwe studie Hoe maken we integratie in ouderenzorg succesvol?, gerealiseerd
door ING in samenwerking met Probis Group en dat voor het derde jaar op rij.
Telkens richten we ons in deze studies tot de doelgroep van de woonzorgcentra en aanverwante zorgactoren, die samen belangrijke schakels binnen de zorgsector zijn. Die sector is in volle
evolutie en moet voor veel uitdagingen creatieve oplossingen vinden. Het aantal oudere, chronische zieken stijgt door de vergrijzing, patiënten worden mondiger en staan centraal in het
zorgtraject, er is meer regelgeving, er zijn hogere verwachtingen, men moet aan “top notch”
budgetbeheer doen en meer en meer verantwoording afleggen. Hoed af voor de gehele zorgsector, zowel voor de vele werknemers als voor de leidinggevenden die zich elke dag met hart
en ziel inzetten.
Begin 2019 publiceerden we ook de studie Health Prospecting 2019, in samenwerking met
Antares Consulting. Hierin stelden we al vast dat het zorgsysteem te gefragmenteerd is en
vooral gericht is op acute zorgverlening. De conclusie was dat een verdere evolutie naar een
systeem waar continuïteit en integratie centraal staan, essentieel is voor de toekomst van
onze zorgverlening ten dienste van de patiënt van morgen.
Terwijl Health Prospecting 2019 de zorgintegratie benadert vanuit het standpunt van de ziekenhuizen, willen we met deze studie inzoomen op de situatie in de praktijk, vanuit het standpunt van het zeer diverse scala aan zorgverleners.
Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie toe. ING wil graag, als belangrijke partner en adviseur van talrijke spelers binnen de gezondheidssector, op een positieve manier deelnemen
aan het publieke debat en een toekomstgerichte visie ontwikkelen om het ecosysteem van
de gezondheidszorg te ondersteunen. Zoals met al onze studies wil ING opnieuw, met passie
en overtuiging voor de gehele sector, een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de
gezondheidszorg in België.
We willen alle betrokkenen bij deze studie hartelijk bedanken voor hun bijdrage en feedback.
Namens het Healthcare team van ING België,

Saskia Bauters
Head of Public Sector & Social Profit
Midcorporates & Institutionals, Wholesale Banking
ING België

Onze vorige studies in samenwerking met Probis Group;
De sector van assistentiewoningen: uitdagingen en succesfactoren (2017):
https://www.ing.be/nl/retail/my-news/economy/probis-serviceflat
Woonzorgcentra: Trends en uitdagingen voor de sector (2018):
https://www.ing.be/nl/business/my-business/daily-management/probis-studie
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Deze studie tracht een duidelijk beeld weer te
geven van wat zorgintegratie kan betekenen
voor ouderenzorg. Er wordt ook dieper in
gegaan op wat ziekenhuisverplaatste zorg is
en welke trajecten er mogelijk zijn. De grootste
uitdaging voor de zorg in België ligt immers in
het ontwikkelen van een aanbod voor chronisch
zieken als een samenhangend complex geheel,
dat ook inspeelt op de zorgvraag van de cliënt.
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1I Inleiding
De gezondheidszorg in België staat voor een aantal uitdagingen. Door de vergrijzing van
de bevolking stijgt het aantal chronische zieken, vooral bij de oudere populatie (65+) en
dan zeer specifiek bij de kwetsbare 85-plussers. Daardoor neemt de co- of multimorbiditeit in deze groep toe en worden de zorgvragen nog complexer. Die situatie geeft de
zorgverleners in de praktijk heel wat moeilijkheden en obstakels om continue en kwaliteitsvolle zorg te garanderen.
Die evolutie is zo snel gegaan, dat het zorgsysteem in België zich niet heeft kunnen aanpassen. Het huidige zorgaanbod blijkt dan ook niet meer overeen te stemmen met de
zorgvraag van de cliënten. Mensen met een langdurige zorgproblematiek worden opgenomen in settings die bestemd zijn voor acute zorgverlening en die dus niet afgestemd zijn op hun specifieke vragen, noden en behoeften. Daardoor verliest men kostbare tijd, worden middelen inefficiënt gebruikt en stijgt de werkdruk bij zorgverleners.
Initiatieven die beter inspelen op deze specifieke chronische zorgvraag zijn dringend
nodig. Er moet gestreefd worden naar zorgcontinuïteit, een betere kwaliteit van zorg en
een efficiënter gebruik van middelen waardoor men beter kan tegemoetkomen aan de
zorgvraag van cliënten met (multiple) chronische aandoeningen. Bovendien veroorzaken multimorbiditeit en een verhoogde complexiteit van zorg een stijging van het
kostenplaatje in de gezondheidszorg. Er wordt geschat dat op dit moment 70 tot 80%
van de totale gezondheidszorgkosten uitgegeven worden aan het opsporen, managen
en behandelen van chronische ziektes.
De nood aan veranderingen in het gezondheidszorgsysteem lijkt duidelijk. Zo zal het
huidige gefragmenteerde systeem binnen een medisch model, dat eerder gericht is
op acute zorgverlening, moeten evolueren naar een systeem waar continuïteit en
integratie centraal staan, met aandacht voor multidisciplinariteit.
Een succesvolle zorgintegratie moet een aantal uitgangspunten centraal stellen.
•
•
•

Verschillende diensten moeten met elkaar kunnen samenwerken door middel van een
efficiënte informatiedoorstroming, coördinatie en overleg.
De opname moet mogelijk zijn op verschillende locaties, om zo meer te kunnen afstemmen op de behoeften van de cliënt.
Het zorgaanbod moet gestuurd worden door de vraag, waarbij de cliënt ook een actieve
rol krijgt.
We willen met deze studie een antwoord formuleren op de vraag hoe we van zorgintegratie in ouderenzorg een succes kunnen maken. Wat zijn de belemmerende en bevorderende factoren? Welke sleutelaspecten zijn prioritair en aan welke voorwaarden moet
voldaan zijn om te kunnen starten of verdergaan met geïntegreerde zorg?
De studie bestaat uit drie delen:
•
•
•

Een theoretisch gedeelte waarin de essentiële elementen van zorgintegratie worden
besproken
Een overzicht van de onderzoeksresultaten
Een samenvatting van verschillende gesprekken met experten
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2I Zorgintegratie
2.1 Wat is zorgintegratie?
Zorgintegratie is een samenhangend geheel van verschillende methodes en modellen,
dat gericht is op onder andere financieringssystemen, administratie, organisatiestructuren, dienstverlening en toedienen van klinische zorg. Het werd ontworpen om verbondenheid, samenwerking en coördinatie in de verschillende zorgsectoren te realiseren.
Het heeft ook invloed op verschillende niveaus binnen het gezondheidszorgsysteem. De
World Health Organization (WHO) spreekt over de volgende definitie:

“Het managen en leveren van gezondheidsdiensten, naadloos doorheen
gezondheidspromotie, preventie, diagnose, behandeling, permanente opvolging,
re-integratie, palliatieve zorg; op verschillende niveaus en verschillende plaatsen
en afgestemd op de behoeften van de patiënt.”
Het concept is onlosmakelijk verbonden met de eerder vermelde evolutie naar meer en
complexere chronische zorg. Zorgintegratie stelt de behoeften, noden en (zorg)vragen
van de cliënt centraal in de gezondheidszorg. Bij continue zorg moet een cliënt zich
naadloos doorheen verschillende sectoren en niveaus van zorg kunnen bewegen. Dat
impliceert ook dat de cliënt de regisseur van zijn eigen zorgtraject is. In de realiteit is dat
eerder een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij professionele zorgverleners de cliënt
en diens mantelzorgers bijstaan om de coördinatie en organisatie van de zorgen te regelen. Deze professionele zorgverleners handelen vanuit een multidisciplinair netwerk,
waarbij overleg tussen de verschillende actoren, in samenspraak met de cliënt, essentieel is om tot een goede, geïntegreerde zorg te komen.
Om deze zorgbenadering te laten slagen, moet er dus sprake zijn van een continue
samenwerking en afstemming van zorg, gecoördineerd tussen verschillende zorgprofessionals en –organisaties en rekening houdend met de zorgvraag van de cliënt. Een geïntegreerde zorg situeert zich dan ook op verschillende niveaus.
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•

Niveau 1: dienstverlening rechtstreeks aan de cliënt
Dit is eigenlijk het eindproduct van zorgintegratie: een kwaliteitsvolle, continue dienstverlening. Op dit niveau functioneren de zorgverleners voornamelijk binnen hun eigen rollen en verantwoordelijkheden, waarbij hun professionele activiteiten aangevuld worden door de hulp van informele zorgverleners.
De tevredenheid van de cliënt, het bereiken van specifieke zorgdoelen en resultaten en het verbeteren van de individuele gezondheid en het welzijn zijn
de belangrijkste doelstellingen op dit niveau. Hier heeft de cliënt vooral nood
aan zorgverleners die goed zijn in hun job, professionaliteit uitstralen en de
zorgdoelen behalen. Daarnaast zullen de zorgverleners ook moeten zorgen
voor de nodige empowerment van de cliënt en die ook bevestigen in een actieve, participatieve rol binnen het zorgproces.

•

Niveau 2: professionele integratie
Dit is de mate waarin verschillende professionele disciplines de zorg coördineren over het volledige zorgteam heen, binnen de organisatie waar ze
tewerkgesteld zijn. Hierbij is het belangrijk dat er tussen de verschillende
zorgverleners coördinatie, overleg en informatiedeling plaatsvindt. Vaak is er
één specifiek aanspreekpunt voor de individuele zorg van een cliënt.

•

Niveau 3: organisatorische integratie
Dit slaat op de mate waarin zorgorganisaties hun diensten of aanbod coördineren in samenwerking met anOm tot geïntegreerde zorg te
dere organisaties. Complementaire organisaties kunnen
komen, moet elk hoger niveau
voor bepaalde diensten doorverwijzen naar elkaar, of
het lager gelegen niveau
organisaties kunnen hun expertise en kennis bundelen
faciliteren.
om tot een betere zorgverlening te komen. Voorbeelden
hiervan zijn de eerstelijnsnetwerken of samenwerkingsverbanden tussen woonzorgcentra en ziekenhuizen. Om
de integratie op dit niveau te laten slagen is er coördinatie en overleg op managementniveau tussen de verschillende instellingen van primordiaal belang.
Samenwerking, informatiedeling en vertrouwen zijn ook op dit niveau sleutelaspecten, vanuit een gemeenschappelijke visie en gedeelde doelstellingen.
•
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Niveau 4: systeemintegratie of integratie op beleidsniveau
Deze integratie is het startpunt voor de volledige benadering. Het opmaken
van regels en op punt stellen van het beleid zijn de kerndoelen voor dit
niveau. Vaak speelt dit niveau zich af op politiek vlak, waarbij beslissingen
rechtstreeks invloed hebben op het niveau eronder. Zonder een duidelijke,
gemeenschappelijke visie en communicatie op beleidsniveau kan er geen
sprake zijn van een optimale zorgintegratie.

Valentijn et al. (2013) voegt nog vier extra dimensies toe aan deze zorgbenadering, die
tekenend zijn voor de complexiteit van goede, geïntegreerde zorg. Deze dimensies zijn
randvoorwaarden om van zorgintegratie een succes te maken op alle domeinen van
zorg en welzijn. Twee ervan zijn gericht op de dienstverlening aan de cliënt:
1. Horizontale integratie van gelijkaardige zorgniveaus. Zo kan je bijvoorbeeld de samenwerking tussen een woonzorgcentrum en thuiszorgorganisatie als horizontale
integratie zien, als het gaat over laag-complexe zorg.
2. Verticale integratie is het verbinden van verschillende zorgniveaus, zoals de samenwerking tussen een acuut ziekenhuis, waar hoog-complexe zorg uitgevoerd wordt,
en een woonzorgcentrum, waar de nabehandeling van de acute zorg verdergezet
kan worden. Er wordt dus een onderscheid gemaakt in complexiteit en specialisatie.
De laatste twee dimensies focussen op ondersteuning van de zorg en de waarden en
normen die gehanteerd worden binnen een samenwerking.
3. Functionele randvoorwaarden zijn de mate waarin ondersteunende diensten en
administratie ook gecoördineerd zijn. Als die niet geïntegreerd zijn, kan de zorg niet optimaal gebeuren. Dit zal
voornamelijk invloed hebben op de efficiëntie en de continuïteit van de dienstverlening.
4. Normatieve randvoorwaarden slaan op de mate waarin
binnen een netwerk of systeem de waarden en normen
zijn gedeeld, net als de visie en de opdrachtsverklaring.
Zonder deze vormvoorwaarden is het moeilijk om zorgintegratie te realiseren. De neuzen moeten in dezelfde
richting staan, met daarbij aandacht voor gemeenschappelijke afspraken en normen die alle partners binnen het
systeem moeten naleven.

Triple Aim
In de literatuur wordt vaak gesproken over de drieledige
doelstelling of ‘Triple Aim’ van geïntegreerde zorg:
•
•
•

Een verbeterde gezondheidstoestand, individueel en bij de totale bevolking
Verbeterde kwaliteit van zorg en verbeterde zorgbeleving van de cliënt
Verhoogde efficiëntie en beter gebruik van middelen in de zorg, wat vaak vertaald
wordt in lagere kosten of “more value for money”.
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2.2 Zorgintegratie in ouderenzorg
Deze studie focust op integratie in chronische ouderenzorg. Een chronische ziekte kan
volgens de WHO gedefinieerd worden als “een langdurige aandoening met meestal een
langzame progressie”. Dit is een ruime definitie, waaronder verschillende aandoeningen vallen zoals diabetes, hart- en vaatziekten en de ziekte van Parkinson, maar ook
psychische aandoeningen, zoals depressie. Naast fysieke en psychische gevolgen voor
de cliënt zijn er ook sociale aspecten verbonden aan het leven met één of meerdere
chronische aandoeningen: job- en inkomensverlies, minder sociale contacten … Vaak
kan de persoon met een chronische aandoening zijn situatie zelf managen, maar er zijn
ook mensen in complexere situaties die professionele hulp en coördinatie nodig hebben. Deze chronische zorg is de laatste jaren/decennia steeds belangrijker geworden.
Er wordt zelfs geschat dat 70 tot 80% van de totale gezondheidszorgkosten uitgegeven
wordt aan het managen en behandelen van chronische aandoeningen.
Chronische aandoeningen zijn overigens ook de belangrijkste doodsoorzaak bij ouderen:
68% van de sterfgevallen wereldwijd. In Europa vertegenwoordigen ze meer dan 80% van de sterfgevallen. De grootste groep in België binnen de chronische zieken bestaat uit
80% van de 80-plussers
kwetsbare ouderen, waar vaak een multimorbiditeit aanwezig
een chronische ziekte
is. Maar liefst 33% van de 65-plussers heeft twee of meer
chronische aandoeningen en 10% zelfs drie of meer. 80% van
de 80-plussers heeft een chronische ziekte. De meest voorkomende aandoeningen zijn hypertensie, depressie en diabetes.

Ouderen met een chronische ziekte komen ook duidelijk vaker in het
ziekenhuis terecht, hoewel deze opname ofwel vermeden kon worden
ofwel helemaal niet nodig was.
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heeft

Dit is het gevolg van een duidelijke vergrijzing in België en een sterke medische evolutie
op het vlak van behandelingen de afgelopen decennia. Het gestegen aantal chronisch
zieke ouderen is echter zo snel gegaan, dat de gezondheidszorg in België op snelheid
werd gepakt. Hierdoor worden vaak chronisch zieken opgenomen in acute settings, die
niet afgestemd zijn op de specifieke zorgvragen. Dat leidt tot inefficiënt gebruik van
middelen en mensen.
Er is in België dus nood aan een volledig nieuwe benadering van de zorg voor chronisch
zieken.

Er moet overgeschakeld worden naar zorgsystemen die toepasbaar zijn op
meerdere ziektebeelden.
Op deze manier kan de efficiëntie verhoogd worden en kunnen de kosten gedrukt worden. Onderstaande tabel geeft weer welke veranderingen er nodig zijn in België om tot
een goede geïntegreerde zorg voor chronisch zieke ouderen te komen.
Tabel 1 I Ouderenzorg: welke veranderingen zijn er nodig?
Van

Naar

Gefragmenteerd systeem

Zorgcontinuïteit en -integratie

Reactieve zorg

Proactieve en geplande zorg

Pathologiegerichte zorg

Persoonsgerichte aanpak

Medisch model

Multidisciplinair model

Aanbodgestuurd

Vraaggestuurd

Passieve patiënt

Actieve patiënt
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2.3 Ziekenhuisverplaatste zorg
Zoals vermeld vangt men in België te vaak chronisch zieken in een acute setting op, wat
extra kosten, inefficiëntie en verhoogde werkdruk veroorzaakt. Ziekenhuizen zijn essentieel in een goed functionerend gezondheidssysteem, ook in geïntegreerde zorg, maar
hun focus moet op de acute zorgverlening liggen. Er moet meer focus komen op zorgverlening voor chronisch zieken buiten een acute setting.
Ziekenhuisverplaatste zorg richt zich op (her)oriëntatie, herstel en preventie van complicaties van chronische aandoeningen, door te focussen op het versterken van de ondersteuning thuis en in andere voorzieningen. Onnodige ziekenhuisopnames vermijden door
tijdig therapeutisch in te grijpen is essentieel. De cliënt kan in een andere omgeving worden opgenomen, zoals thuiszorg en residentiële ouderenzorg. Dat stelt ons in staat om
zowel persoonsgericht te werken als een verantwoord ziekenhuisopnamebeleid te implementeren, met minder kosten, kortere verblijfsduur, snellere doorstroom van cliënten
en minder onnodige opnames. Er is behoefte aan meer aandacht voor de zorgverlening
aan chronisch zieken buiten een kader voor het verlenen van acute zorg, dus buiten de
ziekenhuisstructuur, door de ondersteuning thuis en in instellingen te versterken.

Binnen dit concept bestaan er drie mogelijke trajecten:
•
•
•

Ziekenhuisvermijdende zorg door middel van preventie.
Ziekenhuisvervangende zorg richt zich op complexe zorg voor specifieke handelingen, zoals hemodialyse, intensieve verzorging van complexe wonden, toediening
van intraveneuze medicatie …
Ziekenhuisvolgende zorg bestaat uit het traject van nazorg en opvolging na een
ziekenhuisopname. Voorbeelden hiervan zijn een geriatrisch dagziekenhuis of consulten in het ziekenhuis.

In de praktijk zien we vaak een combinatie van de trajecten, om de voordelen maximaal
te benutten. Ziekenhuisverplaatste zorg zal uiteindelijk leiden tot
•
•
•
•
•

gedaalde spoedopnames vanuit woonzorgcentra,
minder geplande opnames in het ziekenhuis,
een kortere verblijfsduur in het ziekenhuis,
een verhoogde betrokkenheid van alle zorgactoren en
een verhoogde deskundigheid buiten het ziekenhuis.

Deze resultaten leiden uiteindelijk tot een efficiënter gebruik van middelen, verbeterde
zorgkwaliteit en meer preventie in de samenleving. Aangezien ook de zorgintegratie die
doelen vooropstelt, is het duidelijk dat ziekenhuisverplaatste zorg een plaats moet krijgen binnen deze nieuwe zorgbenadering.
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2.4 Politieke standpunten
De verschillende deelregeringen hebben het belang van zorg geïntegreerd in hun overeenkomsten
met de respectieve overheid.
•

De federale overheid heeft in het vorige akkoord een
adequaat regelgevingskader voorzien om nieuwe vormen
van zorg te ontwikkelen. Alle belemmeringen voor samenwerkingsmogelijkheden rond cliënten die zorgverleners
in horizontale of verticale netwerken ondervinden, zullen
worden geïnventariseerd en geclassificeerd. De regering
laat zich inspireren op basis van de principes in de oriëntatienota “Visie op zorg voor chronische ziekten in België”,
goedgekeurd op 24 februari 2014 door de Interministeriële
Conferentie Volksgezondheid en door de “Organisatie van
zorg voor chronische ziekten in België” door het KCE (KCE
report 190A).

•

De Vlaamse regering wil voor gezondheidszorg in de
periode 2019-2024 vertrekken vanuit de eerder getrokken kaart van vermaatschappelijking van zorg. Zo wordt
er werk gemaakt van een ontschotting van de zorg- en
welzijnssector aan de hand van vijf thema’s: kwaliteit,
toegankelijkheid, innovatie, “health and wellbeing in all
policies” en armoedebestrijding.
Er zal onder meer aandacht besteed worden aan ouderenzorg door een striktere controle van de dagprijzen, te
investeren in meer personeel en extra zorgbudget voor
ouderen die de rusthuisfactuur niet meer kunnen betalen.
Ook het gebruik van de BelRAI zal de komende jaren nog
meer zijn ingang vinden in de ouderenzorg. Daarnaast
wordt er verder ingezet op preventie en eerstelijnszorg. Er
zal ook een nieuw kwaliteitsdecreet uitgeschreven worden,
waarbij meer en goed hanteerbare indicatoren gebruikt
zullen worden, indien mogelijk ook intersectoraal binnen
gezondheid, welzijn en zorg. Dit zal uitmonden in een aangepast referentiekader voor kwaliteit van zorg, ook in instellingen waar gespecialiseerde zorg wordt aangeboden.
Voor de geestelijke gezondheidszorg wordt het aanbod in
kaart gebracht en verder uitgewerkt.
Binnen de beleidsnota van Wouter Beke, bevoegd Vlaams
minister van Welzijn, Gezin, Volksgezondheid en Armoedebestrijding, is er dus duidelijk aandacht voor thema’s die
ook betrekking hebben tot zorgintegratie. De doelstellingen die bepaald werden, zullen rechtstreeks of onrechtstreeks faciliterend kunnen zijn om tot een succesvolle
geïntegreerde zorg in België te komen.
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•

De Brusselse autoriteiten hebben hun doelstellingen met betrekking tot de belangrijkste richtlijnen inzake toegang tot gezondheidszorg en ondersteuning voor zorgafhankelijke personen geformuleerd in hun algemene beleidsverklaring. De essentiële elementen met betrekking tot onze studie zijn de volgende:
đ

Bij het rapporteren rond zorg komen tot geïntegreerde en transversale antwoorden: de regering zal mee instaan voor de begeleiding, op onder andere financieel vlak, van de zorg en van multidisiciplinariteit binnen groepspraktijken.

đ

Integratie van kwaliteitsnormen in de ziekenhuizen.

đ

Blijven inzetten op de ontwikkeling van e-health om zo continuïteit van zorg te
garanderen m.b.v. een correcte gegevensdeling tussen verschillende zorgverleners.

đ

Verzekeren dat elke zorgafhankelijke persoon toegang heeft tot de nodige zorgen dienstverlening aan de hand van een geïntegreerd model voor hulpverlening
en thuiszorg.

đ

De cliënten krijgen volgende garanties:
■

Kwaliteitsvolle opleiding voor het personeel in thuiszorg

■

Een dienstverlening op maat

■

Diversiteit binnen de organisaties (publiek, vzw, kleine verenigingen …)

■

■
đ
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Een globale benadering van de behoeften van de cliënt, rekening houdend
met de mantelzorgers
Financieel, fysiek en sociaal toegankelijke zorgverlening

Ondersteuning van mantelzorgers door zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn van gezondheidszorg (fysiek, welzijn, psychisch …)

•

In het Waalse Gewest onderstreepte de regionale beleidsverklaring 2019-2024 het
belang van een langetermijnvisie op sociaal en gezondheidsbeleid. De regering wil
antwoorden op de uitdagingen van toegang tot gezondheid voor iedereen in Wallonië en de keuzevrijheid van de cliënt. Een advies- en strategisch oriëntatieorgaan
waarin alle belanghebbenden van de federale overheid, de Gemeenschappen en de
Gewesten in staat zullen zijn om interfederale gezondheidsdoelstellingen in overleg
uit te werken en samenwerkingsovereenkomsten voor te bereiden, blijft een prioriteit. De regering zal focussen op:
đ

Ondersteunen van de verbetering van de kwaliteit van zorg

đ

Versterken van en toezicht houden op de eerstelijnshulp en -zorg door de ontwikkeling van multidisciplinaire eerstelijnszorg te bevorderen

đ

Zoeken naar betere samenwerking tussen eerstelijnszorg en gespecialiseerde
zorg, inclusief toekomstige ziekenhuisnetwerken en geestelijke gezondheidszorg

đ

Ondersteunen van de implementatie van transdisciplinariteit door de rol en taken van de eerstelijnsactoren te herdefiniëren en herverdelen om tot transmurale zorg te komen

đ

Bevorderen van samenwerking tussen ziekenhuizen, rekening houdend met
geografische toegankelijkheid en continuïteit van de zorg met aandacht voor de
ethische keuzes van de cliënt

đ

Overleg met de federale overheid om het aanbod van bedden aan te passen
aan veranderende behoeften van cliënten. Dit is gericht op de conversie van
acute bedden naar meer revalidatiebedden, residentiële bedden voor ouderen,
ziekenhuisverplaatste zorg in thuisomgeving, ontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg, gemeenschaps– en/of buurtgerichte zorg …

đ

Verder ontwikkelen van de participatie van cliënten. Deze moet als een partner
worden beschouwd met respect voor zijn fundamentele rechten, regels voor
geïnformeerde toestemming van de cliënt, respect voor de privacy en het recht
van de cliënt op toegang tot hun dossier en garantie van gegevensbeveiliging

đ

Ontwikkelen van een medium dat de cliënt toegang geeft tot alle gegevens
over zijn gezondheid (eHealth)

đ

Verbeteren van de continuïteit en kwaliteit van de zorg door het Waalse gezondheidsnetwerk te ontwikkelen. Hierdoor zal samenwerking met alle belanghebbenden in het gezondheidssysteem bevorderd worden. Het Waalse gezondheidsnetwerk zal, in overleg met het eHealth-platform en AViQ, mogelijkheden
voor reflectie en actie voorstellen om zoveel mogelijk burgers en zorgaanbieders bij deze belangrijke maatschappelijke ontwikkeling te betrekken

đ

Stimuleren van een samenwerkingsverband tussen Waalse zorgprofessionals en
de digitale wereld

đ

Ontwikkelen van meer ondersteuning in een thuisomgeving voor zorgafhankelijke personen
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3I Sleutelaspecten zorgintegratie
3.1 Cliënt empowerment
Op 19-10-2015 hebben
de federale minister van
Volksgezondheid en de
regionale ministers van Welzijn,
tijdens de interministeriële
conferentie, het gezamenlijke
plan voor chronische ziekten
goedgekeurd met als titel:
“Geïntegreerde zorg voor
een betere gezondheid”.
Vanuit dit document en
andere literatuur werden
enkele sleutelaspecten voor
zorgintegratie gedef inieerd.
Deze sleutelaspecten zijn nodig
om van zorgintegratie een
succes te maken.

Binnen zorgintegratie spelen cliënten een actieve
rol in hun eigen zorgproces. Er moet dus gestreefd
worden naar een grotere empowerment om de
cliëntbetrokkenheid te bevorderen. Wij gebruiken
de volgende definitie:

“Empowerment is een multidimensionaal
proces dat mensen helpt controle
te krijgen over hun eigen leven en
hun vermogen om te handelen naar
kwesties die zij zelf als belangrijk
beschouwen, verhoogt.”
In een zorgcontext kunnen we dit vertalen naar
een proces waarbij de cliënt veerkracht ontwikkelt
en persoonlijk en maatschappelijk sterker wordt.
Cliënten verkrijgen zo zeggenschap over hun leven
en hun zorgproces.

Volgens de WHO verschuift een deel van de verantwoordelijkheid, controle en vrijheid van de
arts naar de cliënt. Het gaat om duurzame gezondheidszorg, waarbij autonomie, cliënttevredenheid, therapietrouw, preventie en levenskwaliteit binnen een participatieve cultuur, die alle deelnemende zorgactoren dienen na te streven. De besluitvorming vertrekt
vanuit de cliënt, maar wordt gedeeld en aangestuurd door de professionele zorgactoren,
om behandeldoelen te behalen en zelfmanagement te ondersteunen.
Empowerment is een proces van wederzijdse beïnvloeding, gedeelde macht en verantwoordelijkheid. Binnen een organisatie kan empowerment zijn uitwerking hebben op de
wijze waarop de zorg georganiseerd wordt en op de attitude van de zorgverlener. Het is
voor de professionele zorgverlener, diegene die empowert, een proces van informeren,
vormen, leiding geven, coachen en begeleiden.
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3.2 Ondersteuning mantelzorgers

Wij verstaan in deze
studie onder mantelzorger
“iemand die onbetaalde
zorg verleent aan iemand
met een chronische ziekte,
een handicap of een andere
langdurige gezondheids- of
zorgbehoefte, buiten een
professioneel of formeel
kader”. In de Belgische wet
van 12 mei 2014, wordt de
mantelzorger omschreven
als “de persoon die
doorlopende of regelmatige
hulp en bijstand verleent
aan een erkende zwaar
zorgbehoevende persoon”.

Ondersteuning door mantelzorg wordt essentieel om tegemoet te kunnen komen aan de zorgvragen, noden en
behoeften van de cliënt. Gezien de schaarste aan zorgprofessionals kan deze aanvullende zorg in de toekomst een
prominentere plaats innemen in de thuisomgeving en andere zorgsectoren. Deze ondersteuning betekent erkenning,
promotie, betrokkenheid, informatie, monitoring en de ontwikkeling van samenwerkingen met zorgprofessionals.
De bijdrage en de impact van mantelzorgers op het zorgbeleid is enorm. Mantelzorgers die zorgbehoevenden met
een functionele beperking verzorgen, voorkomen hospitalisatie door bijvoorbeeld een betere valpreventie, de zorg
voor voldoende voeding en tijdige, medische interventie bij
problemen. Mantelzorg leidt zo tot een kostenbesparing in
de gezondheidszorg, aangezien minder beroep wordt gedaan op de duurdere professionele zorg.

Mantelzorgers staan als eerstelijnsverzorgers wel meer
bloot aan de risico’s van isolement, uitputting en eenzaamheid in relatie tot hun familiale, sociale en professionele
omgeving. De meerderheid van de mantelzorgers is van mening dat hun levenskwaliteit
wordt beïnvloed. Ondersteuning bieden aan deze waardevolle zorgactoren kan bijdragen tot een succesvolle zorgintegratie. De professionele zorgverlener zal dus moeten
investeren in de mantelzorger.

3.3 Overleg en coördinatie
De complexiteit van chronische zorg houdt in dat er bij deze cliëntengroep ook nood is
aan verschillende types van zorg, die elkaar moeten ondersteunen en aanvullen. Een
duidelijke coördinatie, met voldoende overleg, moet zorgen voor de meest passende
zorg, op het juiste tijdstip, met aandacht voor voldoende (zorg)tijd voor de cliënt.
Aangezien een benadering zoals geïntegreerde zorg zich afspeelt op verschillende niveaus en verschillende dimensies, is deze coördinatie en bijhorend overleg een complex gegeven. Coördinatie moet er ook voor zorgen dat informatie-uitwisseling tussen
zorgactoren gefaciliteerd wordt. Bij geïntegreerde zorg is het ook de bedoeling dat de
cliënt zelf participeert tijdens overlegmomenten en bovendien ook een actieve rol opneemt bij de coördinatie van zijn eigen zorg (vooral bij lage zorgbehoevendheid).
Op elk niveau moet er ook nagedacht worden wie de coördinatie zal uitvoeren. Deze
taak brengt enige verantwoordelijkheid met zich mee en bepaalt vaak ook het al dan
niet behalen van de vooropgestelde doelstellingen, en dus ook de succesratio van geïntegreerde zorg. Coördinatie is met andere woorden een primordiaal onderdeel van
integratie. Daarom moet er ook rekening gehouden worden met bestaande initiatieven
en structuren en reeds gekende gevoeligheden. De realisatie van die coördinatie op de
verschillende niveaus zal jaren vergen en is een ingrijpend veranderingsproces.
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3.4 Casemanagement
Casemanagement is het opvolgen van alle mogelijke zorgen voor een cliënt (medisch, paramedisch, psychisch, sociaal en algemeen welzijn), die nodig zijn om in te gaan op
de vragen en behoeften van een persoon met chronische
aandoening. Men kan dus stellen dat casemanagement
een vorm is van individuele coördinatie en opvolging van
een cliënt. Belangrijk is dat de zorgvraag en behoeften
van de cliënt het uitgangspunt vormen. Een casemanager
neemt dus de coördinatie van de zorgen voor een cliënt
over, als die dat zelf niet kan. Hij volgt een volledig proces
op, waarbij analyse en beoordeling van de noden en zorgvraag, planning, coördinatie van de rechtstreekse zorg,
evaluatie en het verdedigen van de belangen van de cliënt
de sleutelelementen zijn.
Er zijn veel varianten rond de specifieke invulling van
casemanagement, zowel qua organisatie, financiering als
inhoud van de dagelijkse begeleiding. De kracht van deze
praktijkvariatie is dat casemanagers tegemoet komen
aan de unieke situatie van hun cliënten en de organisatie
waarvoor ze werken.
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3.5 Transmurale zorgcontinuïteit
Het is moeilijk om een eenduidige definitie voor transmurale zorg te vinden. Hierdoor wordt de term eerder
een containerbegrip om geïntegreerde vormen van
zorg te beschrijven tussen cliënt, mantelzorger, eerste-,
tweede- en derdelijnszorg en andere welzijnszorgers.
Continuïteit in de zorg is enkel mogelijk als deze actoren naadloos op elkaar afgestemd zijn. De WHO schrijft
dat transmurale zorg slechts een deelaspect van geïntegreerde zorg is.
De gewoonten, werkwijzen en doelstellingen per zorgdiscipline zijn soms zo verschillend zijn dat er gemakkelijk misverstanden en communicatiefouten kunnen
ontstaan. Dat veroorzaakt medische fouten, opnieuw
uitvoeren van eerder gebeurde onderzoeken, verkeerd
gebruik van (hulp)middelen, onnodige opnames … Het
gebrek aan continuïteit kunnen we beschouwen als
een breuk in het zorgplan, wat toch wel een afspraak
is tussen de cliënt en de professionele zorgverleners.
Goede transmurale zorg kan zorgen voor de nodige
continuïteit en het (sneller) bereiken van de zorgdoelen. Zo kunnen heropnames vermeden worden, kunnen
bijhorende kosten beperkt worden en worden zorgverleners minder belast (geen extra anamneses, geen
extra uit te voeren onderzoeken, betere opvolging door
gedeelde observaties …).
Geïntegreerde zorg eindigt niet of begint niet bij de
deur van het ziekenhuis of een woonzorgcentrum. Het
moet verder gaan dan de muren van het ziekenhuis en
de woon- en werkomgevingen van cliënten. Om chronische aandoeningen succesvol te beheren, hebben
patiënten en families diensten en ondersteuning van
hun gemeenschap nodig. Bovendien kunnen gemeenschappen een cruciale leemte in de gezondheidsdiensten opvullen die niet wordt geboden door de georganiseerde gezondheidszorg.
Vandaag zijn er verschillende organisaties en professionals die de transmurale coördinatie kunnen uitvoeren. Deze opdracht is wel gefragmenteerd omdat
deze gericht is op een specifieke categorie cliënten of
een bepaalde behandeling. Om te slagen moet er een
fundamentele cultuurverandering doorgevoerd worden, moeten er silo’s afgebroken worden en moeten
partnerschapsrelaties radicaal herzien worden. Communicatie en informatiedeling zijn essentieel binnen
transmurale zorgcontinuïteit. Een geïntegreerd cliëntendossier zal dus een belangrijke middel worden om
dit te kunnen bereiken.
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3.6 Kwaliteitscultuur
Het omschakelen van een aanbodgestuurde zorg naar een cliëntgestuurde zorg is belangrijk in het creëren van een nieuwe kwaliteitscultuur in zorg. Een cultuur is het geheel
aan gewoonten en regels dat bij een maatschappij, organisatie of volk hoort. Het omvat
de gebruiken en gewoonten die een organisatie typeren. Hieronder vallen onder andere
normen en waarden, attitudes en gedragingen. Een cultuur kan niet opgelegd worden
en een verandering ervan zal dus gedragen moeten worden door alle betrokkenen. Dit
is, zeker in de gezondheidszorg, niet zo eenvoudig.
Het is de bedoeling dat zorgverleners in een organisatie samenwerken naar een gemeenschappelijk doel, waarbij kwaliteit centraal staat in de dagelijks verzorging. Er zijn
heel wat zaken meetbaar binnen kwaliteit, maar ook de cliënt zelf moet aangeven dat
hij tevreden is met de zorg die toegediend wordt.

Alle actoren zullen dus moeten samenwerken en de specifieke
cultuur (uit)dragen.
Kwaliteit nastreven zal ook een continu proces zijn, waarbij bepaalde zorgverleners of
actoren hun attitude en denken zullen moeten veranderen. Daarbij is het ook belangrijk
dat zorgverleners zich betrokken voelen bij de zorg en zich ook goed voelen over de zorg
die ze toedienen.

3.7 Leiderschap
Deze bouwsteen sluit nauw aan bij “coördinatie”, maar met “leiderschap” bedoelen we
voornamelijk de initiatiefname binnen een nieuwe zorgbenadering. Er is een wezenlijk
verschil tussen coördinatie, waar de focus ligt op processen in goede banen leiden, en
leiderschap, waar de taken gericht zijn op (eind)beslissingen nemen.
Onder leiderschap valt voornamelijk de eigenschap om anderen te motiveren zaken te
doen, die ze uit zichzelf niet zouden doen. Daarbij kan men belonen of sanctioneren om
gedrag aan te passen en de uitkomst van bepaalde processen te beïnvloeden. Leiderschap is dus sterk gericht op het sturen van gedrag en prestaties. Leiderschapsfiguren
hebben sterke persoonlijkheden en durven initiatief te nemen. Het vergt ook een zekere
diplomatie om een evenwicht te vinden tussen sancties en beloningen.
Gedrag en motivatie worden niet alleen door extrinsieke factoren beïnvloed, maar ook
door intrinsieke, zoals het proces dat uiteindelijk voor de werkgever tot een product leidt
en voor de werknemer tot een beloning. Een leider moet dus in staat zijn om medewerkers dezelfde waarden en normen te laten hanteren. Deze persoonlijke leiderschapsaspecten hebben dus invloed op andere bouwstenen binnen zorgintegratie, zoals het
ontwikkelen van een kwaliteitscultuur, overleg en coördinatie.
Bovenstaande geldt zeker op het microniveau van geïntegreerde zorg, waar een leidinggevende zijn teamleden aanstuurt om de gemeenschappelijke doestellingen van individuele zorg en de specifieke organisatie te bereiken. Het is echter ook van belang dat op
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meso- en macroniveau leiders opstaan om zorgintegratie in de praktijk te laten slagen.
Er is nood aan initiatiefname, iemand die durft beslissingen te nemen en daarvoor op
zoek gaat naar correcte informatie, proactief kan werken, anderen kan overtuigen om
mee op de kar te springen en binnen relaties met partners aan netwerking en conflictbemiddeling kan doen.
Wanneer er onvoldoende leiderschap is, zal er snel negativiteit bij medewerkers of partners ontstaan, wat nefast is voor het proces en het beoogde resultaat. Een goed leider
houdt de doelen van geïntegreerde zorg, specifiek voor het niveau waar hij of zij werkzaam is, altijd voor ogen. Goed leiderschap zal dus zeker een faciliterende factor zijn
voor zorgintegratie.
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3.8 Geïntegreerd cliëntendossier
Een geïntegreerd cliëntendossier is essentieel binnen geïntegreerde zorg. Toch blijkt
anno 2020 dat er geen brede consensus bestaat over wat zo een dossier is en wat de
inhoud ervan moet zijn. Een goed dossier moet in de eerste plaats vertrekken van de
behoeften van de zorgverlener in zijn contact met de cliënt. Uit de literatuurstudie blijkt
wel dat het aantal gegevens functioneel dient te zijn. Hoe meer gegevens beschikbaar,
hoe minder overzichtelijk het geheel wordt. Dit geldt zowel voor het dossier in zijn geheel als voor elk van de verschillende onderdelen. Gestructureerde gegevensdeling in
de zorgsector is dus sterk afhankelijk van de onderliggende structuur van het gebruikte
medium.
We mogen hier gerust ook spreken over een elektronisch dossier, hoewel dit in nog niet
alle zorgorganisaties zijn weg heeft gevonden. Voor zorgintegratie is zo een elektronisch
dossier onontbeerlijk om de informatiedeling en gegevensuitwisseling tussen verschillende zorgverleners en zorgorganisaties te faciliteren. Elke zorgverlener moet in het
dossier kunnen werken: dit biedt de grootste kans op zorgvuldige registratie en ondersteuning. Zowel administratief als voor de zorg is het van belang dat de uitwisseling van
gegevens in eerste instantie ten dienste staat van de cliënt en in tweede instantie van de
verschillende betrokken zorgverleners. Gegevensuitwisseling valoriseert ook de betrokkenheid van alle hulpverleners, wat belangrijk is binnen geïntegreerde zorg.

Voor een goed geïntegreerd dossier is het belangrijk dat er consensus bestaat over:
•

Behandeling van de cliëntgegevens met de nodige privacy. Het is essentieel dat dit
automatisch – dus zonder extra tussenkomst van de arts of zorgverlener – geregeld
wordt op basis van de ‘normale’ structurering van deze gegevens.

•

De inhoud van het zorgdossier, welke gegevens er extramuraal gedeeld kunnen worden en wie toegang krijgt. Het is aan de overheid om vast te leggen wat er minimaal
in het dossier moet komen en hoe de verschillende actoren dit moeten beheren.
Op grond van wet- en regelgeving heeft de overheid ook een controlerende taak voor
wat betreft de persoons- en medische gegevens. ‘Persoonsgebonden’ betekent hier
niet alleen ‘gelinkt aan een cliënt’, maar evenzeer ‘gelinkt aan een arts of andere
zorgverlener’.

•

De mogelijkheid van elke cliënt om toegang te krijgen tot het eigen dossier. Enkele
vraagstukken steken daarbij de kop op. Als een cliënt niet meer wilsbekwaam is, mag
een vertegenwoordiger het dossier dan inzien? Mag de mantelzorger het dossier bekijken, ook al is de cliënt nog wilsbekwaam? Moet een cliënt toegang krijgen tot alle
gegevens? Mag hij vaststellen hoe een arts tot een bepaalde beslissing is gekomen
(op basis van onderzoeksresultaten of hypotheses) of moet de cliënt enkel op de
hoogte zijn van de genomen beslissing? Zijn dit storende of zinvolle gegevens voor de
cliënt?

•

De communicatie in ‘gewone mensentaal’ in een elektronisch dossier. Dat geldt
natuurlijk niet alleen voor softwareontwikkelaars, maar ook voor zorgverleners.
Cliënten zijn niet geholpen met het medische jargon, wat meer vragen dan antwoorden kan opleveren.
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3.9 Financieringssystemen
Een elementair sleutelcomponent van geïntegreerde zorg is de financiering van de gezondheidszorg. De toename van chronisch zieken, vooral in de oudere populatie, heeft
een grote invloed op de (nationale) budgetten voor zorg en welzijn. De huidige financieringssystemen zijn vaak ontwikkeld voor de acute zorgsector en sluiten daarom minder
goed aan op chronische zorg.

Succesvolle projecten rond zorgintegratie in het buitenland bleken afhankelijk
te zijn van de financiële context en uitbetaling van de zorgactoren binnen
een multidisciplinair team. Financiële middelen blijven immers een sterke
motiverende factor om tot kwaliteitsvolle zorg te komen.
Er zijn een aantal basisvoorwaarden waaraan het gebruikte financieringssysteem moet
voldoen om zorgintegratie succesvol te implementeren. Zo kan een financiering die gebaseerd is op individuele verstrekkingen, opgenomen in een nomenclatuur, beperkingen
veroorzaken. Deze beperkingen situeren zich op verschillende niveaus en domeinen.
Door een vaste standaard te gebruiken in de uitbetalingen van zorgverleners, wordt de
op maat gemaakte zorg en flexibiliteit van zorgverleners sterk beperkt, wordt het multidisciplinair denken herleid tot het gekende (professionele) hokjesdenken en wordt het
typisch medische model versterkt, waardoor er minder aandacht gaat naar de psychosociale noden van de cliënt.
Nieuwe financieringssystemen zijn waardevol voor het concept zorgintegratie. Ze brengen een betere samenwerking tussen de zorgactoren tot stand, laten de kwaliteit van
zorg stijgen en zorgen ervoor dat er meer controle is over het gebruik van de beschikbare middelen. In de praktijk combineert men best verschillende financieringssystemen,
op maat van de maatschappij. Belangrijk is wel dat er gestreefd wordt naar het behalen
van maximale winst voor alle partijen binnen de zorgintegratie.

3.10 Preventie
Binnen zorgintegratie wordt preventieve zorg naar voor geschoven als een standaard
in het vermijden van inefficiënties, verkeerd gebruik van middelen en extra kosten. Preventie bij de integratie van ouderenzorg moet voorkomen dat er nieuwe problemen of
complicaties van chronische aandoeningen ontstaan of voorkomen dat reeds bestaande problemen niet complexer worden. Preventie moet dus een doelbewust initiatief zijn,
waarbij de focus ligt op bepaalde risicofactoren van chronische aandoeningen.

Ruim gezien spreken we binnen preventie van aanpassen van gedrag,
vroegtijdige detectie en vroegtijdige interventies om complicaties te
voorkomen of een recidief te vermijden.
Dit moet gebeuren op alle niveaus en kan dus ook toegepast worden op individuele
cliënten of groepen van cliënten. Preventie kan bepaalde typische aandoeningen in
een oudere populatie vermijden, waardoor er minder ziekenhuisopnames zijn, minder
nood is aan huisartsbezoeken en medicatie en er minder beroep op professionele zorg
gedaan wordt. Door te investeren in preventie zou men middelen dus efficiënter kunnen
gebruiken en kosten besparen.
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3.11 Multidisciplinair werken
De gezondheidszorg moet omschakelen van het acute zorgmodel, dat vaak vertrekt
vanuit een monodisciplinair gegeven en gericht is op één specifieke aandoening, naar
zorgintegratie, waar aandacht is voor multimorbiditeit binnen deze populatie. Deze
zorgverlening moet “evidence based” aangepakt worden en vertrekt best vanuit gemeenschappelijke richtlijnen over de verschillende, bestaande zorgsectoren heen.
Er bestaan drie samenwerkingsvormen: de multidisciplinaire, interdisciplinaire en transdisciplinaire. Bij elk van deze samenwerkingsvormen gaat het over
een samenwerking tussen minimaal twee disciplines.
Bij de multidisciplinaire
vorm is er geen tot weinig
sprake van gemeenschappelijke taken. Elke discipline
houdt zich strikt aan zijn
specifieke taken, waardoor
men eerder onafhankelijk
van elkaar aan een bepaald probleem werkt.

Bij een interdisciplinaire
samenwerking is er een
gedeeld zorgplan dat wordt
bereikt door een intensieve
samenwerking tussen de
verschillende disciplines, in
samenspraak met de cliënt,
familie of mantelzorgers.

Transdisciplinair samenwerken vertrekt vanuit de
noden van de cliënt en richt
zich op één gemeenschappelijk doel. De kennis en
expertise van de ene deskundige heeft een invloed
op de andere disciplines en
de taken worden in vertrouwen aan elkaar toegewezen.

Een ander perspectief voor multidisciplinair werken is dat van de zorgverlener. De individuele karakteristieken van elk teamlid zorgen voor een verscheidenheid aan technische
vaardigheden, klinische ervaring en persoonlijkheid. Deze karakteristieken zorgen ervoor
dat iedereen vanuit zijn discipline bijdraagt tot kwalitatieve zorg. Effectief interdisciplinair teamwerk zorgt ervoor dat alle expertise gebundeld wordt om tot een gedeeld
zorgplan te komen voor de cliënt. Interessant is ook dat bij zorgverleners wordt aangetoond dat effectief teamwerk een significant positieve relatie vertoont met jobtevredenheid en een negatieve relatie met turnover en burn-outsymptomen, wat past binnen de
visie van zorgintegratie.
Geïntegreerde zorg en interprofessioneel werken is onmogelijk als organisaties vasthouden aan vaste, logge (organisatie)systemen om een antwoord te bieden op complexe
problemen. De organisatiestructuur van een zorgorganisatie moet innovatie en verandering mogelijk maken. Ook hierin kan goed leiderschap de veranderingscapaciteit van
een groep ondersteunen. Een bekwaam leider zorgt ervoor dat ook de mensen met
weerstand gemotiveerd geraken om aan de verandering deel te nemen. De aandacht
van deze leidinggevende voor persoonlijke doelen van zijn teamleden, een vertrouwelijke sfeer en open communicatie, laten betrokkenheid van elk individu toe binnen een
multidisciplinaire omgeving.
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3.12 Risicobepaling binnen de bevolking
Zorgintegratie bevindt zich op alle niveaus van de samenleving. Het sleutelaspect rond risicobepaling, en in het verlengde daarvan primaire preventie, speelt in op de totale
bevolking. Dit aspect zal dan ook moeten toegepast worden
in een vroeg stadium van integratie. Een goede risicobepaling en preventie binnen een samenleving zorgt immers al
voor directe winsten: minder ziekenhuisopnames, kosten,
complexe zorgvragen en dus ook minder nood aan gespecialiseerde zorgverleners.
Het is vooral de bedoeling dat er binnen een samenleving
nagegaan wordt wat de noden en risico’s zijn. Deze kunnen
op alle domeinen voorkomen: fysiek, psychologisch, sociaal,
spiritueel, doorverwijzing naar specialisatie, nood aan meer
medische begeleiding … Dit is echter ook sterk cultuur- of
samenlevingsgebonden. Zo is het risico in de Verenigde Staten van Amerika op hart- en vaatziekten veel groter dan in
het zuiden van Europa. Zo komt diabetes ook veel meer voor
in westerse landen, terwijl de prevalentie in Aziatische landen veel lager ligt.
Als de noden en risico’s bepaald zijn, kan men hierop de
zorg meer gaan afstemmen. Men kan dus bekijken welke
zorgtypes er nodig zijn binnen een bepaalde bevolking of
regio om tegemoet te komen aan de behoeften van de
(mogelijke) cliënten.
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3.13 Veranderingsmanagement
In het huidige zorglandschap zijn er heel wat veranderingen nodig om tot een succesvolle, geïntegreerde zorg te komen. Er zijn veranderingen nodig in relatie tot de cliënt,
onderlinge relaties tussen zorgverleners en in de relatie met andere zorginstellingen, die
nu misschien nog te veel als concurrentie bestempeld worden. Ook bij het maken van
beslissingen op alle niveaus of op het vlak van financiering en teamwork zullen processen en de manier van denken moeten wijzigen. Dat kan alleen als men daadwerkelijk
streeft naar zorgintegratie, met een gemeenschappelijke visie in het achterhoofd.
In België zijn er veranderingen in structuur, cultuur, attitude en gedrag nodig om tot de
gemeenschappelijke waarden en normen binnen zorgintegratie te komen. In verschillende sleutelaspecten van zorgintegratie komt de nood aan verandering met de huidige
praktijk dan ook aan bod. Al moet er ook bij veranderingsmanagement aandacht gegeven worden aan het samenwerkingsaspect, wat de rode draad van zorgintegratie is.
Binnen veranderingsmanagement is het belangrijk dat er een draagvlak gecreëerd
wordt, waarbij de betrokkenheid van alle actoren, op alle niveaus en dimensies, vergroot
wordt: cliënten, professionele zorgverleners, mantelzorgers, leidinggevenden, managers, netwerkcoördinatoren, beleidsmakers … Overleg en coördinatie zullen ook hierbij
essentieel zijn, met de volgende aandachtspunten in gedachten:
•
•
•
•

Een gedeelde visie, met de nodige waarden en normen
Een duidelijk kader waarbinnen geïntegreerde zorg mogelijk is
Een draagvlak bij de zorgverleners en andere zorgactoren
Transparantie van het volledige veranderingsproces.

Het veranderingsmanagement, in combinatie met gedegen leiderschap, moet het volledige proces naar een nieuwe zorgbenadering bewaken om zo de doelstellingen van
geïntegreerde zorg te bereiken.
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4I Good practices
In dit gedeelte gaan we dieper in op enkele voorbeelden van ziekenhuisverplaatste zorg
en een aantal elementen binnen geïntegreerde zorg.

4.1 Casemanagement
In Nederland heeft men de functie van casemanager onder andere toegevoegd aan
het zorgmodel ‘Samen Oud’. Dit model biedt samenhangende zorg en begeleiding voor
75-plussers. De kracht van het model is dat de zorg en begeleiding goed zijn afgestemd
op de noden van de cliënt. Daarmee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat ouderen
kwetsbaarder worden en vaker complexe, dure hulp nodig hebben.
‘Samen Oud’ werkt zo:
•

Zorgverleners brengen één keer per jaar de persoonlijke situatie van thuiswonende 75-plussers in kaart. Ze maken een inschatting van hun situatie
waarbij ze kijken naar iemands gezondheid, welbevinden, welzijn en wonen.

•

Kan de oudere zich prima redden? Dan blijft de situatie zoals ze is. Is er wel
iets aan de hand, dan komt een casemanager op huisbezoek. Dit is een ouderenadviseur of wijkverpleegkundige. Samen met de oudere cliënt en eventuele
mantelzorger kijkt de casemanager wat er nodig is om zo zelfstandig mogelijk
te blijven leven en wordt er een plan opgemaakt.

•

De casemanager regelt vervolgens de hulp en begeleiding die nodig is. Verder
houdt de casemanager het overzicht en zorgt hij of zij ervoor dat de hulp en
begeleiding goed op elkaar is afgestemd. De casemanager maakt deel uit van
het Ouderenzorg Team, waar ook andere deskundigen deel van uitmaken.

Dit past binnen het ziekenhuisvermijdende traject, waarbij het de bedoeling is om tijdig
in te grijpen in de gezondheidstoestand en welbevinden van de oudere cliënt om een
ziekenhuisopname te vermijden.

4.2 Ziekenhuisvervangend traject
Zowel in België als in Nederland wordt er al gezocht naar alternatieven voor korte ziekenhuisopnames of het dagziekenhuis. Dit staat wel al verder in Nederland, maar toch
zijn er ook in België al gelijkaardige initiatieven.
Een voorbeeld is het verplaatsen van specifieke zorg naar zorg die verleend wordt buiten
het ziekenhuis, maar die wel nog steeds onder regie of controle van het ziekenhuis
gebeurt. Dit is vaak voor een specifieke doelgroep met een medische/verpleegkundige
specialistische zorgbehoefte. Via deze ziekenhuisvervangende zorg kan er onder andere
een chemokuur in een thuissituatie of in een woonzorgcentrum toegediend worden.
Er zijn wel een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden: de cliënt moet de
eerste kuur in een ziekenhuismilieu krijgen en mag bijvoorbeeld ook geen bijkomende
klachten of complicaties hebben. De toediening gebeurt door een gespecialiseerde verpleegkundige die vaak ook ter plaatse blijft. Die kan alle aspecten van gezondheid, zorg
en welzijn bevragen. Deze observaties kunnen gebruikt worden om het zorgplan van de
cliënt eventueel aan te passen.
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Andere toepassingen zijn bijvoorbeeld beperkte behandelingen binnen een palliatieve
situatie, infusietherapie, verwijderen van gipsverbanden … Maar ook hoogtechnologische zorg, zoals hemodialyse, kan thuis of in het woonzorgcentrum gebeuren. Hiervoor
is er wel een snelle en goede opvolging van specialistische verpleegkundigen nodig, die
ook in direct contact met nefrologen in het ziekenhuis staan.
Het grote voordeel hiervan is dat:
•
•
•

er minder zorgverleners rechtstreeks betrokken zijn voor individuele zorgverlening
en er minder kostbare tijd verloren gaat,
de cliënt de nodige zorgen krijgt in een voor hem aangenamere omgeving,
de specialistische zorgverlener zich meer betrokken voelt door in de omgeving van
de cliënt te werken en meer aandacht te kunnen geven door in gesprek te gaan. Er
worden ook kosten bespaard omdat er geen ziekenhuisbed wordt ingenomen en
geen inschrijving nodig is.

4.3 BelRAI
BelRAI wordt in de toekomst het belangrijkste beoordelingsinstrument in de zorgsector
in België. Het instrument laat toe een globale behoefte-analyse te maken van een persoon zijn fysieke, cognitieve, psychische en sociale gezondheid. Het vertrekt vanuit een
capaciteitsbenadering, waarbij de zorgverleners gestimuleerd worden om op een andere, positievere manier naar de cliënt te kijken.
Zorgverleners verzamelen op een gestandaardiseerde en gestructureerde wijze gegevens op basis van een vragenlijst die verschillende gevalideerde meetinstrumenten
bevat. Dat betekent dat BelRAI een evidence based instrument is en ook continu aangepast wordt aan nieuwe evidence. De resultaten bestaan uit verschillende resultaten van
meetschalen en CAP’s, die dienen om een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen voor iedereen die behoefte heeft aan (complexe) zorgverlening. BelRAI speelt zo een belangrijke
rol in de doelstellingen van de federale en regionale overheden om met geïntegreerde
zorg een betere gezondheid van de bevolking, verbeterde zorgkwaliteit en meer efficiëntie van middelen te bereiken.
Zo zal BelRAI bijdragen aan het empoweren van cliënten, onder andere door uit te gaan
van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen van de cliënt. Het multidisciplinair
invullen van het beoordelingsinstrument samen met de cliënt verhoogt ook zijn betrokkenheid bij de totstandkoming van het zorgplan en ook de waardering en samenwerking tussen zorgactoren onderling. BelRAI ondersteunt ook de mantelzorger en brengt
onder andere in kaart hoe de relatie met de mantelzorger is, in welke mate de mantelzorgers onder druk staan en welke impact dit heeft op hun ondersteuning van de cliënt.

Door het vroegtijdig in beeld brengen van aandachtspunten, bijvoorbeeld
op het vlak van incontinentie, stemmingsstoornissen, activiteiten van het
dagelijks leven, cognitieverlies … levert BelRAI ook een belangrijke bijdrage op
het vlak van preventie en risicobepaling.
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Geïntegreerde zorg wil los komen van het “vakjes-denken” en stimuleert betere samenwerking en overleg. Ook op dat vlak bewijst BelRAI zijn nut. Het werken met hetzelfde
beoordelingsinstrument laat alle zorgverleners toe dezelfde taal te spreken en stimuleert hen om samen te overleggen en te werken rond de geformuleerde aandachtspunten. De transmurale zorgcontinuïteit wordt ook meer benadrukt, aangezien alle
BelRAI-resultaten centraal beschikbaar worden gesteld via één nationale databank,
waardoor de informatieoverdracht tussen de verschillende zorgvoorzieningen sterk vereenvoudigd en verbeterd wordt.
Ten slotte zal BelRAI een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteitscultuur, zowel op
het niveau van de individuele cliënt, als op organisatie- en overheidsniveau. Zo kan men
op voorzieningsniveau de geaggregeerde resultaten gebruiken om het kwaliteits- en
vormingsbeleid uit te zetten. De overheid kan deze data gebruiken om het beleid op het
vlak van preventie binnen de maatschappij en het zorgaanbod te evalueren en indien
nodig bij te sturen.
BelRAI is evenwel geen geïntegreerd zorgdossier en het genereert ook geen automatisch zorgplan. Het is de bedoeling dat de resultaten op cliëntniveau gebruikt worden
om te zorgen voor een goed onderbouwd en doordacht zorgplan. Er wordt vaak gezegd
dat het invullen van een BelRAI-beoordeling een tijdsinvestering is, maar al tijdens het
invullen wordt er gewerkt aan een andere manier van denken in de zorg, waarbij het
doe-aspect, dat zo sterk in de Belgische gezondheidszorg zit, omgezet wordt naar meer
nadenken over wat de cliënt wil en wat zorgverleners samen kunnen bereiken met die
cliënt. De zorg kan met behulp van BelRAI een kwaliteitsinjectie in verschillende sectoren krijgen en kan helpen bij het bouwen aan bruggen tussen verschillende zorgverleningsdiensten en –organisaties.
BelRAI zal de komende decennia een onmisbare schakel in het geïntegreerde zorglandschap in België worden. Zorgorganisaties zetten nu al in op het gebruik van dit nieuwe
beoordelingsinstrument, deels door de toekomstige verplichting vanuit de overheid,
deels omdat de meerwaarde van het wetenschappelijk onderbouwd instrument erkend
wordt. Niet alleen managers en directeurs zien de toegevoegde waarde voor hun organisaties, ook directe zorgverleners raken steeds meer overtuigd van de waarde van BelRAI.
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4.4 Financiering
In België zijn er de laatste jaren veel veranderingen geweest binnen de zorgfinanciering,
specifiek voor (residentiële) ouderenzorg en thuiszorg. Zo zijn Vlaanderen en Wallonië
sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de financiering van de zorg in woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en de dagverzorgingscentra met een bijzondere erkenning. De thuiszorg wordt echter nog altijd per prestatie of via nomenclatuur betaald.
Momenteel worden in België ook de eerste stappen richting een persoonsvolgende
financiering in ouderenzorg gezet. Dit betekent dat de cliënt zelf een budget in handen
zal krijgen en zelf zijn/haar zorgregie in handen moet nemen, binnen een complexe en
snel veranderende zorgwereld. Dit zal niet voor iedere cliënt een even gemakkelijke opdracht worden.
We kunnen evenwel leren van buitenlandse trajecten om tot een optimale financiering
van zorg te komen. Zo zijn er gelijkaardige systemen in Nederland, Frankrijk, Duitsland
en het Verenigd Koninkrijk. Het financieringssysteem is per land verschillend, maar de
voor- en nadelen zijn gelijkaardig. Het grootste voordeel is dat personen die nog in
staat zijn om zelf de coördinatie op te nemen, aangeven dat ze langer thuis kunnen
blijven wonen en de zorg zelf kunnen afstemmen op hun situatie. Nu gebeurt dit in
België vaak omgekeerd: de cliënt schikt zich naar de zorg(verlener). Bovendien krijgen
zorgvragers ook meer het gevoel gehoord te worden door de verschillende zorgverleners die langs komen. Maar een persoonsvolgende financiering heeft zeker niet alleen
positieve punten:
•
•
•
•

bijkomende administratie en opvolging
extra belasting van mantelzorgers, vooral als de cliënt zelf de regie niet meer kan
opnemen
de gepaste hulp vinden
problemen bij het plannen van de zorg.

Er zijn verschillende systemen mogelijk. In onderstaande tabel worden drie systemen,
die onder andere in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk worden toegepast.
Er wordt kort geschetst wat elk systeem inhoudt, wat voor- en nadelen zijn en wat
eventuele positieve factoren of barrières kunnen zijn.

In de praktijk zien we in het buitenland dat er vaak voor een combinatie
van verschillende aspecten gekozen wordt. Het is immers moeilijk om een
bestaande structuur van zorg om te vormen naar een volledige nieuw
financieringssysteem. Dus wordt het nieuwe systeem gemodelleerd om
binnen het bestaande kader te functioneren.
Er zijn wel een aantal aanbevelingen om ervoor te zorgen dat geïntegreerde zorg en
interprofessioneel samenwerken op een juiste en transparante wijze worden ingevuld in
het nieuwe financieringssysteem en bij uitbreiding, de volledige zorgsector:
•
•

•
•
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Neem duurzame langetermijnfinanciering van de zorg en welzijn mee in de regeringsbegroting;
Het is van belang dat de actoren van andere disciplines worden vergoed binnen één
zorgplan (“Bundled Payment” lijkt hiervoor de beste optie, in combinatie met andere financieringsmodellen);
Zorg dat de inspanningen gericht op samenwerking tussen verschillende disciplines
ook worden vergoed;
De financiering van voorlichting, advies, zelfmanagement, mantelzorgondersteuning en preventie verdient nog meer aandacht.

Tabel 2 I Verschillende soorten financieringsvormen
Pay for Coordination (PC)
Betaling voor actoren die de
coördinatie tussen verschillende zorgaanbieders op zich
nemen

•

Differentiële financiering op basis van het al dan niet behalen
van doelstellingen: betere prestaties geven meer financiering

•

Eénmalige financiering, gedurende één
afgebakende periode en gerelateerd aan
een duidelijke definieerbare chronische
aandoening of aan één cliënt met afgelijnde zorgvra(a)g(en), gerelateerd aan
één of meerdere chronische aandoeningen

•

Controle over onnodig
gebruik van middelen
Verbeteren kwaliteit van zorg
Samenwerking zorgactoren
verbeteren
Implementatie in de praktijk
kan eenvoudig en snel
Bestaande, gestandaardiseerde zorgtrajecten die aanpasbaar zijn aan het individu
Informatietransparantie en
betere informatiedeling

•

Sterk gericht op betere kwaliteit
van zorg
Ruimte voor vernieuwing en
flexibiliteit door gebruik van
richtlijnen en geen standaardisatie
Financiering stijgt bij positieve
resultaten (beloningsfinanciering)

•

Controle over onnodig gebruik van
middelen
Verbeteren kwaliteit van zorg
Samenwerking zorgactoren verbeteren
Uitbetalingsmodaliteiten ondervinden
weinig financieel risico (verantwoordelijkheid bij cliënt)
Betrokkenheid cliënt wordt verhoogd

•
•
•
•

•

•
•
Nadelen

Cliënt wordt minder betrokken bij zorgproces
Zorgcoördinatie wordt niet
uitgevoerd door een zorgpartner, maar wordt beschouwd als externe partij

•

•

•

•

•

•

•
Facilitators
•

•

•

Barrières

Bundled Payment (BP)

•

Wat?

Voordelen

Pay for Performance (PP)

•

•

Reeds bestaande samenwerkingen en communicatiekanalen tussen de verschillende
zorgactoren
Vertrekken vanuit cliëntgerichte structuur
Correcte financiering/bedragen waarmee alle zorgactoren akkoord zijn
Bestaande zorgtrajecten
waar coördinatie al gebeurt

•

Er wordt niet gewerkt met
een bestaand, vastgelegd
budget, maar met een virtueel
Tegenkanting van sommige
zorgactoren, zoals huisartsen
die het gevoel hebben controle te verliezen
Onduidelijke en niet flexibele
taakverdeling

•

Samenwerking tussen verschillende actoren wordt minder
gepromoot (concurrentie)
Implementatie is afhankelijk van
de meetbare resultaten die eerst
bepaald moeten worden en de
daaraan gekoppelde financiering
Niet duidelijk wie beslist of resultaten behaald zijn
Correct systeem waarbij duidelijk is wie hoeveel krijgt voor het
behalen van bepaalde resultaten

•
•
•

•

•

•

•

•

•

Bepalen welke resultaatsindicatoren moeten gebruikt worden
en wie verantwoordelijk is voor
welk resultaat

•
•

Implementatie is afhankelijk van prijsbepaling per aandoening/cliënt. Dit moet
eerst bepaald worden
Nood aan (uitgebreid) instrument dat
zorgt voor behoefte-analyse

Bestaande zorgtrajecten die kunnen
gebruikt worden om kosten per cliënt in
te schatten
Reeds bestaande samenwerkingen en
communicatiekanalen tussen de verschillende zorgactoren
Flexibiliteit bij het toewijzen van taken
aan verschillende zorgactoren

Niet altijd duidelijk wat er met financiële
middelen gebeurt (transparantie)
Multimorbiditeit zorgt voor onduidelijkheid naar budget per cliënt
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4.5 Eerstelijnszones en -netwerken
De “eerste lijn” zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de persoon met een
zorgvraag staan. Ze zijn eigenlijk het rechtstreekse aanspreekpunt. Voorbeelden zijn huisartsen, thuisverpleegkundigen, welzijnswerkers, apothekers … Een eerstelijnszone wordt
echter gevormd door alle partners uit een bepaalde regio binnen het zorglandschap.
Bij de zesde staatshervorming werd er in Vlaanderen ook voor gekozen om de eerstelijnszorg aan te passen. Deze hervorming is nog altijd bezig en wordt nu vooral ingezet
op randvoorwaarden. Algemeen wordt wel gesteld dat er vertrokken wordt vanuit de
persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag. In functie van diens belang zal er een
geïntegreerde zorg, met aandacht voor samenwerking en kwaliteit, tot stand moeten
komen. Hiervoor worden actoren op zowel micro-, meso-, als macroniveau betrokken.
Er werden naar aanleiding van deze hervorming in 2017 een 60-tal eerstelijnszones opgericht. Bedoeling is dat de ondersteuning van de zorgactoren zo decentraal mogelijk
georganiseerd wordt. De focus ligt vooral op praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid. Hiervoor werden transitiecoaches aangesteld om de zones mee te bepalen en de opstart mee te begeleiden.
Binnen de zones is het de bedoeling dat er een netwerk van verschillende organisaties
wordt uitgebouwd. Het zorgproces overstijgt immers de individuele organisaties en
zorgverleners, waardoor het te leveren resultaat vormgegeven wordt door de inzet van
verschillende zorgverleners, diensten, organisaties en instanties. Het is een gegeven van
samenwerking, gezamenlijke inzet voor het bereiken van een concrete doelstelling binnen een specifieke doelgroep.
Een eerstelijnszone is een geografisch afgebakend gebied, gevormd door één of meerdere gemeenten en aangestuurd door een zorgraad. Er zijn een aantal prioritaire taken die
opgenomen moeten worden, naast ook nog andere taken. Dit zijn de vijf belangrijkste:
•

Mogelijk maken van afstemming tussen verschillende zorgaanbieders onderling,
tussen zorgaanbieders en andere organisaties, diensten en gespecialiseerd zorgaanbod, alsook tussen de zorgaanbieders en cliënten met ondersteuningsnood,
mantelzorgers en vrijwilligers.

•

Stimuleren van interdisciplinaire samenwerking, met daarbij ook aandacht voor informatiedeling tussen de zorgactoren onderling.

•

Ondersteunen van verenigingen en netwerken die die zorgaanbieders in een bepaalde regio groeperen (kringwerking).

•

Ontwikkelen van een geïntegreerd breed onthaal om het realiseren van een maximale rechtentoekenning en toegang tot diensten en voorzieningen te stimuleren.

•

Het aanleveren van gegevens voor de Sociale Kaart in België.

Er zijn een aantal verplichte partners binnen een eerstelijnszone. Deze zijn: patiëntenorganisaties en/of mantelzorgverenigingen, medische en paramedische beroepen, lokale besturen en OCMW’s, diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, oppashulp,
lokale dienstencentra, woonzorgcentra, dagverzorgingscentra en woonzorgactoren,
diensten maatschappelijk werk van ziekenfondsen, centra algemeen welzijnswerk, huizen van het kind en actoren in de geestelijke gezondheidszorg. Deze partners worden
vertegenwoordigd in de zorgraad.

Hoe maken we integratie in ouderenzorg succesvol ? | februari 2020

39

4.6 Zorgtrajecten
Zorgtrajecten zijn een initiatief die kaderen binnen eerstelijnszones en –netwerken en
vertrekken vanuit de basisprincipes van geïntegreerde zorg. Het zorgt voor organisatie
en coördinatie van de aanpak, behandeling en opvolging van een cliënt met een chronische ziekte. Momenteel bestaan er zorgtrajecten rond diabetes type 2 en chronische
nierinsufficiëntie. Voor andere chronische aandoeningen kan een gelijkaardig traject in
de toekomst nog ontwikkeld worden. De basis bestaat uit een samenwerking tussen
drie verschillende partijen:
•
•
•

Cliënt
Huisarts
Specialist

Een zorgtraject start onmiddellijk na het ondertekenen van een contract tussen deze
partijen. Daarin worden de doelstellingen gespecifieerd:
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•

Aanpak, behandeling en opvolging van de cliënt wordt georganiseerd, gecoördineerd en gepland op maat van de specifieke situatie van de cliënt.

•

De dialoog tussen cliënt en professionele zorgverleners wordt gestimuleerd. Op deze
manier krijgt de cliënt ook meer inzicht in zijn aandoening en de noodzakelijke opvolging ervan. Hiervoor wordt een persoonlijk zorgplan opgesteld.

•

Een optimale samenwerking nastreven tussen huisartsen, specialisten uit het ziekenhuis en andere zorg- en hulpverleners zoals thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten en diëtisten.

•

Zorgen voor een optimale kwaliteit van zorg.

Voorwaarden

Voordelen

Om als cliënt een dergelijk contract af te sluiten binnen een zorgtraject, moet deze aan
enkele voorwaarden voldoen. Die kunnen gelinkt zijn aan het specifieke gezondheidsprobleem of de specifieke situatie van de cliënt.
Zo mag iemand die ingeschreven wordt in het
zorgtraject chronische nierinsufficiëntie niet
in dialyse zijn of nog geen niertransplantatie
ondergaan hebben. Er is dus een sterke focus
op ziekenhuisvermijdende zorg door preventieve maatregelen en constante opvolging toe
te passen.
Er zijn ook voorwaarden om in het zorgtraject te mogen blijven. Zo moet de cliënt twee
maal per jaar langs gaan bij de huisarts en
moet er minstens één keer per jaar een consultatie bij de specialist gebeuren.

Het zorgtraject biedt enkele belangrijke voordelen voor de cliënt. Zo worden de raadplegingen bij de huisarts en bij de specialist in het
ziekenhuis volledig terugbetaald. Daarnaast
wordt er ook ingezet op informatieverstrekking naar de cliënt om aan te tonen hoe de
ziekte of aandoening aangepakt kan worden.
Dit wordt gedaan door middel van een persoonlijk zorgplan, waar verschillende disciplines aan meewerken.
De cliënt krijgt ook de mogelijkheid om bepaalde materialen die nodig zijn bij het managen van de aandoening gratis te krijgen (vb.
voor glycemiemeting bij zorgtraject voor
diabetes type 2), maar ook toegang tot advies van podoloog, diabetes-educator, diëtist
… De huisarts staat in direct contact met de
specialist en zij werken nauw samen om de
specifieke situatie van elke cliënt op te volgen.

Het succes van zorgtrajecten is reeds bewezen en past binnen de na te streven
doelen van geïntegreerde zorg. Dit zet de deur open om dit ook op andere
chronische aandoeningen toe te passen.
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4.7 Apps in de zorg
Eén van de meest duidelijke technologische evoluties in
de zorg is het gebruik van apps. Dit kan veel voordelen
inhouden en kan op verschillende domeinen werken.
Zo kan het contact tussen verschillende zorgactoren en
de cliënt verbeterd worden, kan de behandeling en opvolging van een bepaalde aandoening vlotter verlopen
en kan de cliënt beter gestimuleerd worden tot gezondheidsbevorderend gedrag (empowerment). Een app zorgt
er ook voor dat de cliënt zelf meer betrokken wordt bij
het managen van zijn ziekte, waardoor die zelf een betere
zorgverlening ervaart. Het gebruik van apps zorgt voor
een daling van de ongeplande opnames of consultaties
in het ziekenhuis, minder ligdagen wanneer er toch een
ziekenhuisopname is, betere medicatieregeling en minder urgente situaties.
Voor ouderen lijkt dit niet direct een manier om te komen
tot kwaliteitsvolle zorg, omdat we er vaak vanuit gaan
dat zij niet werken met een smartphone, tablet of PC.
Maar onderzoek toont aan dat meer dan de helft van de
65-plussers in thuiszorg een smartphone en/of tablet
gebruikt. Apps kunnen dus zeker en vast ook bij hen
gebruikt worden.
Er zijn verschillende mogelijkheden om apps te gebruiken. Zo kan dit een hulp zijn bij het medicatiebeheer van
een cliënt of bij het inzicht verwerven in een bepaalde
aandoening om deze beter te begrijpen. Er zijn ook apps
op het vlak van cardio met aandacht voor reeds bestaande risico’s voor de cliënt of apps waarmee een thuisverpleegkundige 24/7 bepaalde waarden of lichaamsfuncties kan monitoren.
Apps zullen in de toekomst meer en meer deel uitmaken
van zorg- en welzijnsondersteuning. Inzetten op de ontwikkeling ervan lijkt een logische volgende stap. Ze kunnen zeker een meerwaarde betekenen op onder andere
preventie, risicobepaling en empowerment van cliënten.

Een goed voorbeeld van een aandoening die op deze manier te managen valt, is
diabetes. Met bepaalde apps is het mogelijk om de glucosewaarden in het bloed
via de smartphone te meten. Dit kan zelfs zonder vingerprik, want de glycemie kan
continu bepaald worden met behulp van een glucosesensor op de huid, meestal op
de achterkant van de bovenarm (ongeveer ter grootte van een muntstuk van twee
euro). Aan de hand van deze waarden kan de cliënt zijn insulineschema aanpassen.
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4.8 Domotica in zorg
In het rijtje van technische evoluties in zorg mag zeker ook het gebruik van domotica
geplaatst worden. Dit is gericht op het bieden van praktische hulp in het dagelijkse
leven en kan dus perfect geïntegreerd worden in de zorg- en welzijnssector. Zo kan het
automatisch aanspringen van het licht in de badkamer van een thuiswonende oudere
valincidenten voorkomen, net als knipperlichten die de weg naar de slaapkamer of het
toilet laten zien in het donker. Andere voorbeelden zijn ook nog de videofoon om te zien
wie er voor de deur staat of om de deur vanop afstand te kunnen openen. Zeker voor
minder mobiele ouderen is dat interessant. Daarnaast is er ook nog het gebruik van een
personenalarmsysteem, waarbij de cliënt een armband of ketting met alarmknop aan
heeft.
Er zijn ook systemen die werken met behulp van sensoren in huis om gevaarlijke of ongebruikelijke situaties aan te geven. Deze systemen waarschuwen een mantelzorger die
contact kan opnemen met de oudere cliënt om na te gaan of alles in orde is. Het is er
vooral op gericht om de typische gebruiken en gewoontes van een cliënt te leren kennen en afwijkingen van deze patronen te signaleren en contactpersonen te alarmeren.
Meer geavanceerde domotica zijn stemgestuurde applicaties. Zo zou de oudere cliënt
het licht kunnen aandoen met behulp van een gesproken commando of kan hij iemand
opbellen zonder de telefoon te moeten halen.

Het gebruik van domotica in de zorg heeft vooral een preventieve functie.
Het typische voorbeeld hierbij is voorkomen van een valincident.
4.9 CoZo en eHealth
Het Collaboratief Zorgplatform is een samenwerkingsplatform dat toelaat om op een
snelle, veilige en digitale manier gegevens uit te wisselen. Alle nuttige medische informatie kan via dit platform gedeeld worden: medicatie, medische beeldvorming, resultaten van onderzoeken, verslagen … Door te werken aan een betere informatiedoorstroming en gegevensdeling wordt er op enkele sleutelaspecten van zorgintegratie gewerkt.
Dit platform wordt gebruikt door cliënten, zorgverleners en zorgorganisaties. Op dit moment werken voornamelijk ziekenhuizen, psychiatrische instellingen, revalidatiecentra,
laboratoria voor medische ontledingen en radiologiepraktijken met het platform. Het is
echter ook mogelijk om het CoZo te integreren in andere e-healthplatformen, zodat andere zorgorganisaties dit digitaal platform zouden kunnen gebruiken.
De cliënt kan zelf zijn geïnformeerde toestemming geven op het platform, maar ook
de huisarts of een andere zorgverlener, het ziekenfonds of de sociale dienst van het
ziekenhuis kan dat doen. Deze registratie gebeurt aan de hand van de elektronische
identiteitskaart van de cliënt. Enkel de zorgverleners die de cliënt behandelen, krijgen
toegang tot diens gegevens.
EHealth is een elektronisch platform van de federale overheid waarop zorgverleners
(huisarts, ziekenhuis, thuisverpleegkundige, apotheker …) de medische gegevens van
cliënten op een veilige en correcte manier kunnen delen. Een geïnformeerde toestemming en een therapeutische relatie zijn de voorwaarden om toegang te kunnen krijgen
tot de gegevens.
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5I Vragenlijsten
In oktober en november 2019 werden meer dan 250 woonzorgcentra in Vlaanderen,
Wallonië en Brussel aangeschreven om mee te werken aan een enquête rond zorgintegratie en transmurale zorg. Hierin werden verschillende elementen bevraagd: sleutelaspecten, trajecten rond ziekenhuisverplaatste zorg, samenwerkingsverbanden … Op
basis van de antwoorden kunnen we een aantal zaken voor kwaliteit en continuïteit van
zorg in een transmurale omgeving concluderen. We kunnen ook al gerichter kijken naar
de vraag hoe we zorgintegratie in België succesvol kunnen maken.

5.1 Deelnemers
In onderstaande grafiek wordt de verdeling van de woonzorgcentra voorgesteld. Er werden vragenlijsten naar Vlaamse, Waalse en Brusselse huizen gestuurd en er werden publieke instellingen, for-profit-organisaties en not-for-profit-organisaties bevraagd.
Grafiek 1 I Overzicht respondenten vragenlijst
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In Vlaanderen hebben er meer instellingen zonder winstoogmerk deelgenomen dan in
Wallonië. Deze situatie kan worden verklaard door de grotere aanwezigheid van woonzorgcentra die werken zonder winstoogmerk in Vlaanderen in vergelijking met Wallonië.
In Vlaanderen zagen we de meeste deelnemers in de provincie Oost-Vlaanderen (19
respondenten), terwijl dit in Wallonië de provincie Henegouwen was (17 respondenten).
Het minste aantal respondenten kwam uit Limburg (4) en Luxemburg (5). In totaal werden er 102 vragenlijsten ingevuld. Dit is een response rate van meer dan 30%.
De enquêtes werden voornamelijk door directeurs, dagverantwoordelijken of andere
verantwoordelijken van het woonzorgcentrum ingevuld.
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5.2 Sleutelaspecten
Er is eensgezindheid op het vlak van de sleutelaspecten. In de drie ondervraagde gebieden zien we dat
•
•
•
•

41 respondenten het aspect “transmurale zorgcontinuïteit” als heel belangrijk
beschouwen,
het tweede aspect “empowerment van de cliënt” (37) is,
“overleg en coördinatie” door 36 respondenten wordt onderschreven
een “geïntegreerd cliëntendossier” evenzeer door 36 respondenten als belangrijk
wordt beschouwd.

Opvallend genoeg geven actoren ook aan dat “financieringssystemen” voor hen het
minst belangrijk zijn, terwijl in de gesprekken met de experten dit als één van de belangrijkste factoren tot het succesvol maken van geïntegreerde zorg werd aangehaald.
Daarnaast scoren ook “risicobepaling binnen de gehele populatie” en “veranderingsmanagement” laag. Dat net deze sleutelaspecten minder goed scoren, is waarschijnlijk omdat deze meer van toepassing zijn op een macro- of beleidsniveau. Mensen die
dagelijks met de praktijk geconfronteerd worden, zullen in de eerste plaats focussen op
het cliëntniveau en pas daarna op organisatie- en netwerkniveau.

Grafiek 2 I Belangrijkste sleutelaspecten
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5.3 Huidige integratie
Op de vraag aan welke aspecten van zorgintegratie er al gewerkt werd binnen de organisatie, werden vooral “preventie”, “multidisciplinair team” en “kwaliteitscultuur”
aangeduid. Er konden meerdere antwoorden aangegeven worden. Dit ligt in de lijn van
de verwachtingen, omdat dit aspecten zijn waarop de verschillende overheden in de
landsdelen de laatste jaren de nadruk hebben gelegd voor het cliënt- en organisatieniveau. De aspecten die het minst gescoord hebben, waren “financieringssystemen”,
“risicobepaling voor de totale bevolking” en ook “ondersteuning van mantelzorg”. De
eerste twee factoren zijn opnieuw te wijten aan het hogere niveau waarop deze gerealiseerd moeten worden. De laatste lijkt toch wel verrassend laag te scoren (slechts 11
respondenten geven aan hieraan te werken), omdat mantelzorgers in de toekomst toch
een belangrijke partner worden binnen zorgintegratie. De zorgactoren zijn nog niet helemaal mee op dit punt.

Grafiek 3 I Aspecten waar al aan gewerkt wordt
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5.4 Toekomstige ontwikkelingen
De laatste stelling wordt bevestigd bij de vraag waaraan zij willen werken in de toekomst. Daarin scoort de bouwsteen “ondersteuning mantelzorg” in de middenmoot. De
zorgactoren geven aan dat ze zeker willen inzetten op volgende sleutelaspecten van
zorgintegratie:
•
•
•
•

Kwaliteitscultuur
Geïntegreerd cliëntendossier
Transmurale zorgcontinuïteit
Veranderingsmanagement

Terwijl de eerste drie antwoorden voorgaande conclusies bevestigen (vooral focus micro- en mesoniveau) is het laatste eerder verrassend. Dit is wel te verklaren vanuit de
open vragen, waarbij de zorgactoren aangeven dat er verandering moet komen in de
zorgsector en waar dus ook het besef is dat deze verandering in goede banen geleid
moet worden. Een overzicht van alle antwoorden waaraan de bevraagde zorgactoren
willen werken, wordt voorgesteld in grafiek 4.

Grafiek 4 I Aspecten voor de toekomst
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5.5 Essentiële elementen voor de zorgintegratie
De actoren werden ook bevraagd naar elementen die volgens hen essentieel zijn voor
de zorgintegratie. Vooral het delen van cliëntengegevens en samenwerken binnen en
over zorgsectoren heen kwamen vaak naar voren. Ook lokale zorgactoren zien het nut
in van sectoroverschrijdend werken en samenwerkingsverbanden op dit vlak. Volgens
sommige actoren kunnen eerstelijnszones en netwerken hierin een belangrijkere rol
spelen in de toekomst. Daarnaast zijn er toch ook enkelingen die aangeven dat inzetten
op informele zorg noodzakelijk zal zijn. Hiermee wordt niet alleen de mantelzorger bedoeld, maar ook vrijwilligers die in een woonzorgcentrum willen werken. Het zorgpersoneel zal ook meer gespecialiseerde opleiding moeten krijgen, om gewapend te zijn voor
de veranderingen in de sector. Ten slotte wordt ook een tendens van de laatste jaren
aangehaald: men ziet in de residentiële ouderenzorg een toename aan cliënten met
psychische problemen en/of psychiatrische stoornissen. De respondenten geven aan
dat meer opleiding vereist is.
Digitalisering en een verbeterde interne en externe communicatie zouden de belangrijkste evoluties in de toekomst moeten vormen. Beide evoluties hangen ook samen
met elkaar, want als communicatie wordt voornamelijk het elektronisch delen van cliëntgegevens aangehaald. Daarnaast zien de respondenten ook het nut van smartphones en tablets in de zorg in. Die moeten meer gebruikt worden om ten volle van digitalisering en informatiedeling te kunnen profiteren. Er is zelfs één respondent die hierin vrij
ver durft te gaan:

“Elke bewoner zou een scherm in de kamer moeten hebben, dat algemene
mededelingen en cliëntgebonden informatie kan meedelen. Zo kan men
aangeven welke activiteiten er doorgaan voor de cliënt, wanneer het eten
opgediend zal worden, wat er op het menu staat … Maar men kan ook de
medicatie van de bewoner laten zien, zodat die altijd kan raadplegen wat
hij moet innemen. Op deze manier kunnen we ook intern meer informatie
delen en kan de zorg sneller vooruit gaan.”
moetenmoeten
we inzetten?
GrafiekOp5welk
I Optraject
welk traject
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Wat ook terecht wordt aangehaald, is dat er meer
aandacht moet zijn voor ziekenhuisverplaatste
zorg, waarbij bijvoorbeeld een diagnose via daghospitalisatie kan gebeuren en de behandeling in
de thuiszorg of een woonzorgcentrum verdergezet
kan worden.
Respondenten geven aan meer te willen inzetten
op een vermijdend traject (55,6%), waardoor
bewoners dus minder snel in een ziekenhuis zullen
worden opgenomen. Specialistische zorg buiten
het ziekenhuis laten doorgaan, blijkt toch minder
aantrekkelijk. Slechts 13,3% van de respondenten
zou hierop inzetten.

Ziekenhuisvermijdend
Ziekenhuisvervangend
Ziekenhuisvolgend
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5.6 Opnametrajecten in woonzorgcentra
Er werden ook enkele cijfers met betrekking tot opnames in een woonzorgcentrum bevraagd voor de referentieperiode van 1 januari tot 30 juni 2019. Zo bleek de verdeling
tussen opnames vanuit het ziekenhuis of vanuit een thuissituatie ongeveer gelijk, zowel
voor Vlaanderen als voor Wallonië. Een definitieve opname na een kortverblijf komt af
en toe voor, maar in meer dan 70% van de kortverblijven kan de cliënt terug naar zijn
vorige verblijfplaats. De transfer van een woonzorgcentrum naar een ander woonzorgcentrum komt niet zo vaak voor: op een periode van zes maanden was dit voor meer
dan 95% van alle respondenten 0 tot 20% van de aanwezige cliënten. Uit deze cijfers
kunnen we dus concluderen dat de meeste cliënten in een woonzorgcentrum via een
ziekenhuisopname of vanuit een thuissituatie worden opgenomen. De motieven voor
een opname werden in deze studie niet bevraagd.

5.7 Samenwerking met ziekenhuizen
De samenwerking met naburige ziekenhuizen wordt matig positief geëvalueerd. In Wallonië wordt dit wel beter ervaren dan in Vlaanderen. Op de vraag wat er beter kan, werd
er voornamelijk gefocust op gegevensoverdracht en communicatie, regelen van vervoer,
afspraken rond opnamebeleid vanuit het woonzorgcentrum en meer contactmomenten
om een duidelijk kader te creëren voor de samenwerking. Een voorbeeld hiervan is het
contact vanuit het ziekenhuis in het kader van ontslagplanning van een cliënt (eigenlijk
een vorm van case management).
De uitwisseling van informatie over een nieuwe cliënt of een cliënt die voor behandeling
werd opgenomen in het ziekenhuis en mag terugkeren naar het woonzorgcentrum kan
sneller en vlotter gebeuren. Opnieuw wordt hiervoor verwezen naar een geïntegreerd
cliëntendossier. De respondenten gaven ook aan dat er met andere sectoren zoals
thuiszorg, psychiatrische centra, palliatieve diensten en andere woonzorgcentra nauw
wordt samengewerkt. Dit is echter vaak een te vrijblijvende samenwerking. Concrete
samenwerkingen zouden meer gestimuleerd moeten worden.
Een samenwerking met een ziekenhuis is volgens de respondenten interessant voor
verschillende domeinen. Niet alleen voor de zorgorganisatie zelf, maar ook voor heel
specifieke domeinen, zoals dementie, wondzorg en psychiatrische aandoeningen.
Uitwisseling van informatie en gegevens op specifieke zorgdomeinen kan voor beide
partijen een voordeel betekenen. Er wordt momenteel te weinig expertise en kennis
uitgewisseld en samenwerkingsverbanden kunnen dat stimuleren. De antwoorden zijn
voor Vlaanderen en Wallonië gelijkaardig. In onderstaande grafiek worden de totalen
weergegeven.
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5.8 Opleiding en preventie
Respondenten geven ook aan dat aan de opleiding van zorgpersoneel gesleuteld moet
worden in functie van zorgintegratie. Vooral op het vlak van gespecialiseerde zorg, zoals
dialysezorg, specifieke wondzorg of kankerbehandelingen, zal meer bijscholing nodig
zijn. Op die manier krijgt het zorgpersoneel in een woonzorgcentrum ook de nodige
houvast om te kunnen omgaan met de snelle veranderingen in de zorgsector. Bij “Andere” werden volgende zaken benoemd: voeding, preventie, euthanasie, hygiëne/resistente bacteriën en revalidatie.

Ten slotte geven de bevraagde zorgactoren aan dat er in de toekomst
nog meer ingezet moet worden op preventie in zowel thuiszorg als in de
residentiële ouderenzorg.
Cliënten moeten zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving gehouden worden. Daarom moeten initiatieven binnen een ziekenhuisvermijdend traject gestimuleerd
worden, net als het verplaatsen van gespecialiseerde zorg buiten het ziekenhuis binnen
een ziekenhuisvervangend traject.
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6I Experten
Om na te gaan hoe het werkveld tegenover geïntegreerde zorg staat, werden enkele
gesprekken en bevragingen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië georganiseerd. Vanuit
de zorgsector werden experts geselecteerd op basis van hun ervaring en kennis binnen
ouderenzorg. Bij de gesprekken werd een korte voorstelling van zorgintegratie gegeven
en de bijhorende sleutelaspecten. Op basis hiervan werden enkele algemene vragen
gesteld, waarna de experts aan het woord werden gelaten.

Welzijn en empowerment van de cliënt staan centraal
Zorgintegratie wordt beschouwd als een gemeenschappelijk doel voor alle actoren binnen de gezondheidszorg. De experten geven aan dat dit een belangrijk werkpunt is voor
de (nabije) toekomst. De nieuwe benadering moet bekeken en ontwikkeld worden als
een geïntegreerde en alomvattende aanpak. Deskundigen geven aan dat niet alleen
zorgsectoren naadloos moeten kunnen aansluiten op de zorgvragen van de cliënten,
maar dat ook het aspect welzijn betrokken moet worden. Er moet dus een ruimer kader
voor zorg en welzijn geschetst worden. Hiervoor moeten de muren tussen verschillende voorzieningen en zorgsectoren doorbroken worden en dient er gekeken te worden
naar beleidsoverschrijdende werking in België. Naast zorg moet de focus ook liggen op
tevredenheid, welbevinden en actieve deelname aan de samenleving van (mogelijke)
cliënten. Ook de samenwerking tussen private ondernemingen en de publieke sector zal
meer gestimuleerd moeten worden.

Cliënt, patiënt, bewoner of zorgconsument?
Om duidelijker te zijn in de communicatie is het belangrijk dat iedereen over de sectoren heen dezelfde taal hanteert. Kunnen we bijvoorbeeld nog spreken over een patiënt
als iemand die een beroep doet op zorg- en dienstverlening en bij dit proces actief betrokken wil zijn? De term “patiënt” is negatief geladen en roept de associatie met ziekte
op. Ook de term “bewoner” in een woonzorgcentrum dekt niet de volledige lading, want
hier ontbreekt het zorgaspect. Als we uitgaan van geïntegreerde zorg, met aandacht
voor empowerment en de actieve rol van de te “verzorgen” persoon, moeten we een
neutralere term kiezen, zoals “cliënt” of “zorgconsument”.
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Gefragmenteerde financiering hindert zorgintegratie
Verschillende experten halen aan dat zorgintegratie in België nog niet vlot kan verlopen.
Op dit moment is er nog te veel fragmentering aanwezig, door de financiering, beperkte
autonomie van zorgactoren … Zorgorganisatie en –financiering blijkt zo complex en
ingewikkeld te zijn dat het groter geheel bijna niet te overschouwen valt.
Vooral de financiering van zorg, dat zich momenteel zowel op het federale als gewestelijke niveau bevindt, vormt een grote barrière voor de zorgintegratie. De financiële
prikkels die zorgorganisaties momenteel krijgen om tot meer geïntegreerde zorg te
komen, leiden vaak tot verlies van financiële mogelijkheden op andere vlakken.
De fragmentering van de financiering van zorg in België maakt het proces rond zorgintegratie er niet gemakkelijker op. De ziekenhuizen en thuiszorg worden op federaal
niveau gefinancierd, terwijl de financiering van residentiële ouderenzorg op regionaal
niveau gebeurt. In Vlaanderen werd het systeem al aanzienlijk gewijzigd, terwijl er in
het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gekozen werd voor continuïteit, met andere prioriteiten. Er is dus nood aan dialoog omtrent financiering, waarbij
de verschillende sectoren en regio’s met elkaar kunnen communiceren om tot een
geïntegreerd geheel te komen.

Er is te weinig transparantie naar de zorgactoren vanuit het beleidsniveau,
wat de complexiteit alleen maar verhoogt. Er zijn wel initiatieven, zoals
ziekenhuisnetwerken, samenwerkingen tussen ouderenzorg en acute zorg
of pilootprojecten die integratie moeten bevorderen, maar deze zijn vaak te
vrijblijvend en er wordt te vaak gedacht vanuit winst voor één bepaalde partij,
terwijl alle partijen zouden moeten kunnen profiteren van de initiatieven.
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Digitale informatiedoorstroming en regelluwte bevorderen samenwerking
Integratie zou door bepaalde initiatieven
nochtans gefaciliteerd kunnen worden.
Een betere informatiedoorstroming en
communicatie tussen zorgorganisaties
onderling, maar ook intern, zou via digitalisering (eHealth, geïntegreerd zorgdossier) eenvoudiger en efficiënter kunnen.
Vooral de discussie rond een correcte,
goede informatiedeling rond cliënten is
een heikel punt in de zorgsector. Een elektronisch zorgdossier waar verschillende
actoren toegang toe hebben en waarmee
essentiële informatie gedeeld kan worden,
is nodig om zorgintegratie te laten slagen.
Zonder een duidelijk en verstaanbaar medium wordt dit een bijna onoverkomelijk
euvel. De beslissing om tot één systeem
voor informatiedeling te komen, zou dan
ook vanuit het beleid moeten komen.
Daarnaast kan personeel in verschillende sectoren ingezet worden. Zo zou
een thuisverpleegkundige ook in een
woonzorgcentrum kunnen werken en zou
een ziekenhuisverpleegkundige kunnen
helpen in de thuiszorg. Dit stoot echter op
praktische problemen, zoals verschillende
verloningen en barema’s, maar ook de
keuze van de zorgverlener zelf. Vaak kiest
deze een specifieke sector vanuit eigen
interesses en blijkt sectoroverschrijdend
werken eerder een uitzondering.

Regelluwte in de zorgsector in België
zou samenwerkingen en uitwisselingen
van gegevens kunnen bevorderen. Er bestaan zoveel regels, afspraken en wetten
waarmee een organisatie rekening moet
houden dat er maar weinig tijd voor samenwerking overblijft. Zo zou de samenwerking tussen de acute sector en de (residentiële) ouderenzorg ook gefaciliteerd
kunnen worden. Beroep kunnen doen op
elkaars expertise, materiaal en personeel
kan tot een betere, kwaliteitsvollere zorg
leiden. Er zal meer aandacht zijn voor
interdisciplinariteit en specialisatie kan
uit het ziekenhuis naar de cliënt komen,
in plaats van omgekeerd. Momenteel
bestaan er echter nog te weinig structuren en te veel belangenconflicten (onder
andere rond financiering) om tot een constructieve samenwerking te komen.
Nochtans zou onder andere het preventieve luik binnen geïntegreerde zorg baat
hebben bij een dergelijke samenwerking.
Betere preventie zou complicaties, aandoeningen en nevenwerkingen van de
behandelingen en de daarbij horende
extra kosten en middelengebruik kunnen
beperken.
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Overheden hebben cruciale coördinerende rol
Een ander heikel punt blijkt de coördinatie van deze nieuwe benadering van zorg. Er
komt heel wat denkwerk bij kijken, maar er wordt te weinig initiatief genomen om die
acties in goede banen te leiden. Moet het federale niveau de kwaliteit bewaken? Er is te
veel onduidelijkheid over wie welke rol moet opnemen in België. Dit is ook zichtbaar in
de preventie en gezondheidsvoorlichting voor de algemene bevolking. Wie neemt wat
op? Wie is eindverantwoordelijke? Welk preventiemodel garandeert kwaliteit en vermijdt
dat er gelijkaardige initiatieven naast elkaar bestaan in België?
Samenhangend met die algemene regie moet er ook sterk leiderschap zijn. Dit moet
zich manifesteren op elk niveau en binnen elke dimensie van zorgintegratie. Op individueel niveau moeten managers kijken wie de nodige leidinggevende vaardigheden
heeft om kwaliteitsvolle zorg en continuïteit intramuraal te garanderen. Uiteraard is
hiervoor op organisatieniveau en netwerkniveau duidelijk leiderschap nodig.
Ook regionaal moet er een initiatiefnemer zijn die vorm kan geven aan het integratieverhaal. Eerstelijnszones en samenwerkingen tussen ziekenhuizen en woonzorgcentra
zijn hiervan een goed voorbeeld: op papier oogt het mooi, maar in de praktijk zijn er
heel wat moeilijkheden. Wie kan dit doen? Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo kunnen huisartsen of huisartspraktijken een specifieke rol opnemen, maar ook OCMW’s,
lokale besturen of mutualiteiten kunnen de leiding nemen. De moeilijkheid ligt er echter
in dat dit leiderschap moet uitgaan van een zekere neutraliteit. De Belgische staatsstructuur maakt dit nog complexer.
Het beleid dient dus een duidelijke richting aan te geven. Hiervoor wordt vanuit het
werkveld voornamelijk naar de federale overheid gekeken.

Organisaties geven aan dat er al initiatieven zijn, voornamelijk in de
privésector, maar dat de overheid een duidelijk kader voor deze benadering
moet creëren.
Het initiatief wordt duidelijk bij het beleid gelegd en er wordt gewacht op beslissingen
die zorgintegratie op lagere niveaus zullen faciliteren. Welk geïntegreerd zorgdossier kan
er bijvoorbeeld gebruikt worden? Kan de overheid hier een duidelijk standpunt innemen?
Of kan er meer transparantie komen over de financiering van ouderenzorg? Hoe zal dit
in de toekomst verlopen? De deskundigen geven duidelijk aan dat er veel vragen zijn,
waarop de overheid een antwoord moet formuleren.
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Zorgintegratie betekent vraaggestuurde
zorg voor een divers publiek
Zorgintegratie betekent ook een casemix van allerlei
soorten cliënten, waar op dit moment in België moeilijk mee omgegaan wordt. Waar vroeger voornamelijk
fysiek afhankelijke ouderen een beroep deden op professionele zorg, stellen steeds meer 65-plussers met
psychiatrische stoornissen, met een fysieke of mentale
beperking, met dementie of andere cognitieve stoornissen een complexe zorgvraag.

Als de zorgintegratie deze cliëntenmix
samenbrengt, zal er ook gewerkt moeten
worden aan een aangepast competentieprofiel
van zorgverleners.
Dat is momenteel te weinig aanwezig, aangezien het
zorgpersoneel de afgelopen decennia heel gericht werd
opgeleid binnen bepaalde sectoren en specialisaties.
Professionele zorgverleners zullen ook anders opgeleid
moeten worden, met aandacht voor nieuwe competenties zoals het betrekken en ondersteunen van mantelzorgers. Zorgverleners zullen levenslang moeten leren
om tegemoet te komen aan de complexere zorgvragen,
met een kritische kijk op de kwaliteit en continuïteit van
zorg.
Een nieuwe zorgbenadering betekent ook een overschakeling van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde zorg. Er moet voor elke cliënt een behoefte-analyse opgemaakt worden, maar ook een analyse
van wat hij of zij net niet nodig heeft. Op deze manier
kunnen de middelen in de volledige zorgsector op een
goede en efficiënte manier gebruikt worden. Daarenboven moet hierbij nog meer nagedacht worden over ketenzorg of zorg binnen bepaalde trajecten: hoe kan de
publiek-private samenwerking tot stand komen en hoe
kunnen standaardisatie en vraaggestuurde zorg gecombineerd worden tot een naadloos, aansluitend geheel?
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Kwaliteit en specialisatie zijn voorwaarde voor
succesvolle integratie
Daarnaast speelt het huidige tekort aan “kwaliteitsvolle” zorgverleners ook
een rol. Zonder de juiste mensen kan de geïntegreerde zorg niet tot stand
komen. Er is meer nood aan zorgverleners aan het bed van de cliënten,
maar er is ook een vraag naar mentale ondersteuning. De zorg voor mensen is een taak die op zowel fysiek als mentaal vlak niet te onderschatten
valt, professioneel en informeel. Het werkveld kijkt opnieuw naar de overheid om hier een duidelijke oplossing voor te vinden.
Zorgintegratie wordt in de toekomst een belangrijk begrip en sectoroverschrijdende initiatieven horen aangemoedigd te worden, maar tegelijk is
er nood aan specialisatie in de zorg. Het transmurale karakter heeft op
dat vlak ook zijn beperkingen. Ex-gedetineerden zomaar opnemen in een
woonzorgcentrum kan in vraag gesteld worden, net als de opname van
mensen met zware psychiatrische stoornissen. Naast de vraag of het personeel in de sectoren hiervoor voldoende opgeleid is, moet men zich ook
afvragen of de andere cliënten dit accepteren.
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Zorgintegratie begint op macroniveau
Ten slotte zullen ook de werkgevers en ondersteunende
organisaties betrokken moeten worden. De driehoek
“werk, gezondheid en welzijn” is immers een belangrijk
gegeven binnen de gezondheidszorg in België. Zowel het
beleid, zorgorganisaties, werkgevers, werknemers als cliënten moeten hun verantwoordelijkheden opnemen en
zorgen voor een leefbaar model van zorgintegratie.
Het politieke landschap in België is momenteel zo verdeeld, dat van integratie op macroniveau geen sprake is.
Er moet dringend duidelijkheid komen en er moet leiderschap en coördinatie op beleidsniveau opgenomen
worden om van zorgintegratie in ouderenzorg een succes
te maken. Enkel wanneer defragmentering op het allerhoogste niveau plaatsvindt, kan de volledige integratie op
de lagere niveaus verdergezet worden. Ook transparantie
binnen het zorgbeleid in België is nodig op het vlak van
financiering en kwaliteitszorg. Als bovenstaande elementen niet gebeuren, zal het vaak bij lokale en kleinschalige
initiatieven blijven.
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7I Conclusies
Een antwoord op de vraag “Hoe maken we integratie in ouderenzorg in België succesvol?” is niet eenvoudig te formuleren. We kunnen gerust stellen dat er in België al stappen gezet zijn richting zorgintegratie en transmurale zorgcontinuïteit over de verschillende sectoren heen. We kunnen echter ook concluderen dat er nog een lange weg te
gaan is en dat er nog heel wat weerstand en barrières doorbroken moeten worden.
Uit de gesprekken met de experts en de analyse van de vragenlijsten blijkt duidelijk dat
een aantal zaken op beleidsniveau opgehelderd moet worden, vooraleer een verderzetting van een veranderingsproces naar geïntegreerde zorg kan gebeuren. Zo moet
er nog nagedacht worden over de financiering van de zorg in de toekomst. Het herbekijken van de zorgfinanciering in België geeft een unieke kans om een visie rond
zorgintegratie mee te nemen binnen een volledig vernieuwde structuur. Hierdoor zou
een nieuwe zorgbenadering sneller toegepast kunnen worden en kan het werkveld mee
evolueren naar een betere en kwaliteitsvollere zorgverlening.
Er is ook duidelijkheid rond leiderschap nodig. Wie neemt het initiatief om dit veranderingsproces in goede banen te leiden? Wie durft beslissingen te nemen? Dit leiderschap
is primordiaal om bepaalde sleutelaspecten binnen zorgintegratie beter te begeleiden: een geïntegreerd cliëntendossier dat sectoroverschrijdend gebruikt kan worden,
een duidelijk kader met richtlijnen voor een kwaliteitszorg en de lokale coördinatie.
Dit was duidelijk zichtbaar in de resultaten van de vragenlijst, maar ook de experts
gaven dit mee als belangrijke actiepunten.
Zo heeft men op het vlak van de organisatorische en professionele integratie nood aan
een betere manier om gegevens en informatie te delen. Digitalisering zal hierbij een
grote rol spelen, maar er zal ook de nodige aandacht moeten gegeven worden aan een
duidelijk privacybeleid inzake informatiedeling. Lokale netwerken en samenwerkingsverbanden kunnen nog meer gedefinieerd worden en kunnen nog meer winst opleveren
in de zorgsectoren.
Op cliëntniveau zal er een totale attitudeverandering moeten komen. Vertrekken vanuit een vraag- of cliëntgestuurde zorg staat haaks op wat we nu in de praktijk zien,
namelijk aanbodgestuurde zorg. Dit zal een mentaliteitswijziging van het personeel
vragen. Daarnaast wordt ondersteuning van mantelzorgers een punt waarop niet alleen
het zorgpersoneel zal moeten inzetten, maar ook de andere niveaus.
Het werkveld geeft aan klaar te zijn voor de volgende stappen binnen deze nieuwe
zorgbenadering, maar er zijn nog te veel zaken onduidelijk. Er zijn wel al stappen in de
goede richting gezet en de verschillende partijen staan ook open voor dialoog rond dit
onderwerp, maar op dit moment wordt er nog voornamelijk naar het beleid gekeken.
Dat zal eerst een aantal beslissingen moeten nemen, waardoor opportuniteiten zich
verder kunnen aanbieden. Op deze manier kan zorgintegratie in ouderenzorg in België
in de toekomst een succes worden.
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