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H
et !s een b!kke"h#rde re#"!te!t: no$ steeds een op de dr!e k#nkerp#t!ënten sterft v#nd##$ ##n z!%n z!ekte. In 

V"##nderen $##t het e"k %##r om
 b!%n# 14.000 m

ensen. D
#t !s tot##" on##nv##rdb##r. A""een #" d##rom

 b"!%ft Kom
 

op te$en K#nker de z!ekte verm
!%den, bestr!%den en verz#chten. En m

et d#t "##tste bedoe"en w
e beter zor$en, ook 

voor w
!e n!et m

eer beter w
ordt.

90%
 v#n de ernst!$ z!eken – onder w

!e hee" w
#t m

ensen m
et k#nker - $eeft ##n thu!s te w

!""en sterven of !n 
een thu!sverv#n$ende om

$ev!n$ zo#"s een w
oonzor$centrum

. Toch over"!%dt m
!nder d#n 50 %

 v#n hen d##r ef-
fect!ef. Een #nder c!%fer doet eveneens de w

enkbr#uw
en fronsen: p#""!#t!eve zor$ w

ordt v#nd##$ !n V"##nderen 
$em

!dde"d p#s t!en d#$en voor !em
#nds over"!%den op$est#rt. Vee" te "##t: !em

#nd d!e p#""!#t!ef !s, k#n n!et m
eer 

$enezen, m
##r d##rom

 e!nd!$t z’n "even n!et per se b!nnen een p##r w
eken of m

##nden (de term
!n#"e f#se).&

D
e vr##$ !s dus hoe w

e beter kunnen zor$en voor w
!e n!et m

eer beter w
ordt !n de "##tste %#ren v#n !em

#nds 
"even. En w

!e kent het #ntw
oord beter d#n de m

ensen d!e !n de toekom
st p#""!#t!eve zor$ zu""en kr!%$en om

d#t ze 
n!et m

eer kunnen $enezen v#n k#nker, een h#rtz!ekte, dem
ent!e enzovoort. A""em

##" kw
#"en w

##rb!% p#""!#t!eve 
zor$ het "evenscom

fort v#n de p#t!ënten dr#st!sch k#n verho$en. H
et !s dus v#n "evensbe"#n$ d#t ze d!e op het 

%u!ste m
om

ent kr!%$en. H
e"##s $##n vee" #rtsen erv#n u!t d#t p#t!ënten er w

e" n##r zu""en vr#$en #"s ze nood 
hebben ##n p#""!#t!eve zor$en. Terw

!%" de m
eeste p#t!ënten n!et $oed w

eten w
#t de m

o$e"!%kheden z!%n en erop 
vertrouw

en d#t hun #rts of verp"ee$kund!$e er w
e" over z#" be$!nnen #"s het nod!$ !s.&

H
et deb!t w

ordt des te re"ev!nter !"s #e w
eet d!t 

%�
steeds m

eer m
ensen no$ %#ren "even m

et een z!ekte w
##rv#n ze n!et m

eer kunnen $enezen,

%�
het ##nt#" m

ensen d#t p#""!#t!eve zor$en nod!$ heeft !n de toekom
st #""een m

##r $##t st!%$en,

%�
d#t d!e p#""!#t!eve p#t!ënten ook #""een m

##r m
ond!$er zu""en w

orden.

%�
de V"##m

se re$er!n$ !n 2021 een v!s!e w
!" ontw

!kke"en op hoe w
e p#""!#t!eve zor$ !n de toekom

st or$#n!seren.

D
e sector m

oet d##rdoor hoe d#n ook vern!euw
en. L##t ons d#n eerst n#$##n w

#t d!e p#""!#t!eve p#t!ënten v#n 
m

or$en ze"f w
!""en. D

#t doet Kom
 op te$en K#nker m

et H
et p#""!#t!ef deb#t. 

In het pro%ect st##t een v#n de stokp##rd%es v#n de or$#n!s#t!e centr##": p#rt!c!p#t!e v#n de p#t!ënt, !n d!t $ev#" de 
p#""!#t!eve p#t!ënt v#n m

or$en. W
e z!%n ontzettend tevreden d#t w

e !n n!et ev!dente om
st#nd!$heden – coron#, w

eet 
%e w

e" – 650 !deeën en 74 $etu!$en!ssen ontv!n$en v#n bur$ers, d#t 24 bur$ers d##ru!t 47 ##nbeve"!n$en d!st!""eerde 
en d#t on$eveer 200 zor$ver"eners u!t de p#""!#t!eve sector hun "!cht op d!e ##nbeve"!n$en "!eten sch!%nen. 

H
et pro%ect !s om

 no$ een #ndere reden v!nt#$e Kom
 op te$en K#nker. H

et p#""!#t!ef deb#t ste"t onze or$#n!s#t!e 
!n st##t om

 !m
p#ctvo""e zor$ w

##r!n p#t!ënten centr##" st##n, te fin#nc!eren. W
e!n!$en w

eten het, m
##r Kom

 op 
te$en K#nker !s v#nd##$ een be"#n$r!%ke fin#nc!er v#n p#""!#t!eve zor$ !n V"##nderen. O

p %##rb#s!s $##t het struc-
turee" om

 1,4 m
!"%oen euro. W

e z!%n d#n ook er$ tevreden d#t u!t H
et p#""!#t!ef deb#t b"!%kt d#t !n!t!#t!even d!e w

e 
v#nd##$ #" fin#nc!eren, verder u!t$ebouw

d m
oeten w

orden. D
e p#""!#t!eve d#$centr# b!%voorbee"d, d!e qu# zor$ 

een tussenop"oss!n$ b!eden tussen thu!szor$ en zor$ !n het z!ekenhu!s. Kom
 op te$en K#nker fin#nc!ert #" %#ren 

zu"ke centr# om
d#t w

e m
erken d#t d!e b!%dr#$en ##n een betere "evenskw

#"!te!t !n de "##tste %#ren en m
##nden 

v#n een m
ensen"even en de zor$ b!% m

#nte"zor$ers ver"!chten.

H
et p#""!#t!ef deb#t !s een $es"##$d voorbee"d v#n hoe onze or$#n!s#t!e prob"em

en !n de s#m
en"ev!n$ opp!kt en 

er een breed $edr#$en op"oss!n$ voor zoekt. Kom
 op te$en K#nker en$#$eert z!ch d#n ook  om

 de u!tkom
st v#n 

d!t deb#t b!% #""e betrokkenen te bep"e!ten. D
##rn##st zet de or$#n!s#t!e m

ee z!%n schouders onder de re#"!s#t!e 
v#n een n!euw

 be"e!dsk#der. Zod#t e"ke p#t!ënt m
et p#""!#t!eve zor$noden de best m

o$e"!%ke zor$ kr!%$t d!e h!% of 
z!% w

enst. H
oe d!e er !n d!e toekom

st hope"!%k u!tz!et, "eest u !n d!t r#pport. Vee" "eesp"ez!er!
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Kom
 op te$en K#nker n#m

 !n 2019 het !n!t!#t!ef om
 een&breed m

##tsch#ppe"!%k deb#t&te or$#n!seren over 
de toekom

st v#n de p#""!#t!eve zor$ !n V"##nderen. H
oe kunnen w

e beter zor$en voor w
!e n!et m

eer beter 
w

ordt? H
oe $#r#nderen w

e d#t !edereen m
et p#""!#t!eve zor$noden en zor$vr#$en de $ep#ste zor$ en onder-

steun!n$ kr!%$t? N
u, m

##r ook !n een toekom
st m

et een verouderende bevo"k!n$.

In d!t tr#%ect w
#s er n!et #""een oo$ voor k#nkerp#t!ënten, #""e doe"$roepen d!e !n ##nm

erk!n$ kom
en voor 

p#""!#t!eve zor$ w
erden betrokken b!% d!t m

##tsch#ppe"!%k deb#t. H
et w

#s de bedoe"!n$ om
 v#nu!t zovee" m

o-
$e"!%k perspect!even z!cht te kr!%$en op hoe w

e !n de toekom
st beter kunnen zor$en voor w

!e n!et m
eer beter 

w
ordt. Er w

erd $em
!kt op de p#rt!c!p#t!e v#n !edereen d!e v#n ver of d!chtb!% betrokken !s b!% het them

#: ex-
perten, zor$verstrekkers, verte$enw

oord!$ers v#n zor$voorz!en!n$en, en zeker ook p#t!ënten, m
#nte"zor$ers 

en hun veren!$!n$en, vr!%w
!""!$ers en !nd!v!due"e bur$ers. 

H
et verw

!chte resu"t!!t $s een&%edr!%en v$s$etekst&over het ‘%ez$cht’ v!n de p!""$!t$eve zor% v!n m
or%en. 

D
eze v$s$etekst "$%t nu voor u en vorm

t de b!s$s voor concrete&opt$m
!"$ser$n%s!ct$es en verbeter$n$t$!t$even 

b$nnen de sectoren v!n de p!""$!t$eve zor%, de %ezondhe$dszor% en de w
e"z$#nszor%. D

!!rn!!st z!" deze 
v$s$etekst %er$chte be"e$ds!!nbeve"$n%en bev!tten n!!r de ver!ntw

oorde"$#ke overheden.

Kom
 op te$en K#nker en$#$eert z!ch om

 de u!tkom
sten v#n d!t deb#t b!% #""e betrokkenen te bep"e!ten en 

z#" d##rn##st m
ee z!%n schouders zetten onder de re#"!s#t!e v#n een n!euw

 be"e!dsk#der. H
et doe" !s e"ke p#-

t!ënt m
et p#""!#t!eve zor$noden de best m

o$e"!%ke zor$ te $even d!e h!% of z!% w
enst, !n overeenstem

m
!n$ m

et 
z!%n of h##r noden en behoeften.

D
e t!m

!n$ v#n H
et p#""!#t!ef deb#t !s n!et toev#""!$. In het V"##m

se re$eer#kkoord st##t een du!de"!%ke p#ss#-
$e over de toekom

st v#n p#""!#t!eve zor$: ‘W
e ontw

!kke"en een V"##m
s #ct!ep"#n rond vroe$t!%d!$e zor$p"#n-

n!n$, p#""!#t!eve zor$ en "evense!ndezor$ (o.#. euth#n#s!e). W
e voorz!en de nod!$e m

!dde"en voor de p#""!#-
t!eve thu!sbe$e"e!d!n$sequ!pes, de LEIF-punten en de p#""!#t!eve funct!es !n de w

oonzor$centr#. W
e m

#ken 
w

erk v#n tr#nsp#r#nte !nform
#t!e over voor#f$##nde zor$p"#nn!n$, p#""!#t!eve en "evense!ndezor$ (w

##ron-
der de w

et op euth#n#s!e, de w
et op p#""!#t!eve zor$ en de w

et op p#t!ëntenrechten) tene!nde bur$ers en 
#rtsen en b!% u!tbre!d!n$ #""e zor$ver"eners op de$e"!%ke w

!%ze te !nform
eren.’ 

M
et Het p#""!#t!ef deb#t z!en w

e dus onze k#ns om
 een bes"!ssende voorzet te $even voor d!t V"##m

s Act!ep"#n.

H
oe $#r#nderen w

e d#t !edereen 
m

et p#""!#t!eve zor$noden en 
zor$vr#$en de $ep#ste zor$ en 
ondersteun!n$ kr!%$t? N

u, m
##r 

ook !n een toekom
st m

et een 
verouderende bevo"k!n$
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Een overleg in m
eerdere stappen

H
et p#""!#t!ef deb#t door"oopt v!er $rote consu"t#t!ef#sen:

STATU
S

 Q
UA

ESTIO
N

IS
 m

et een st#rtnot# en een eerste expertover"e$: 

• 
A#n het be$!n v#n het tr#%ect w

erd een evenw
!cht!$ overz!cht v#n de st#tus v#n p#""!#t!eve zor$ !n V"##n-

deren op$este"d op b#s!s v#n #ctue"e !nz!chten u!t de w
etensch#ppe"!%ke "!ter#tuur. 

• 
De resu"terende st#rtnot# w

erd $ebru!kt #"s vertrekpunt voor een expertm
eet!n$. 

• 
De not# en de resu"t#ten v#n de expertm

eet!n$ fun$eerden #"s brede #fb#ken!n$ voor de consu"t#t!ef#sen.

CO
N

S
U

LTATIEFA
S

E - het brede m
##tsch#ppe"!%k deb#t: 

• 
In m

##rt 2020 w
erd de eerste $rote pub"!eksf#se $e"#nceerd: H

et brede m
##tsch#ppe"!%k deb#t. 

• 
Zow

e" het pub"!ek #"s een brede w
##!er v#n st#keho"ders kre$en de m

o$e"!%khe!d om
 op de w

ebs!te of 
v!# on"!nedeb#tm

om
enten erv#r!n$en te de"en over p#""!#t!eve zor$, #ctue"e p!%npunten of prob"em

en 
b!nnen de p#""!#t!eve zor$ ##n te dr#$en, m

##r ook om
 !deeën n##r voor te bren$en over hoe w

e beter 
kunnen zor$en voor w

!e n!et m
eer beter w

ordt. 

• 
H

et brede m
##tsch#ppe"!%k deb#t – oorspronke"!%k voorz!en tot e!nde m

e! 2020 – w
erd om

w
!""e v#n de 

COVID
-19-p#ndem

!e ver"en$d tot novem
ber 2020. 

VERDIEPIN
G

SFASE - de m
##tsch#ppe"!%ke them

#’s en !deeën w
erden verder u!t$ed!ept v!# tw

ee com
p"em

ent#!-
re sporen:

H
et Pub"!eksforum

 w
##r!n 24 bur$ers w

erden u!t$ed##$d om
 op een onderbouw

de en beteken!svo""e m
#n!er 

n# te denken over de toekom
st v#n p#""!#t!eve zor$ !n V"##nderen. Z!% m

##kten !n %#nu#r! 2021 hun conc"us!es 
en be"e!ds#dv!ezen over ##n m

!n!ster W
outer Beke, V"##m

s m
!n!ster v#n W

e"z!%n, Gez!n, Vo"ks$ezondhe!d en 
Arm

oedebestr!%d!n$. 

D
e Avonden v#n de p#""!#t!eve zor$ w

##r!n "eden v#n st#keho"deror$#n!s#t!es (b!nnen en bu!ten de p#""!#-
t!eve zor$) de vert##"s"#$ m

#ken n##r h##"b#re #m
b!t!es en streefdoe"en, u!t$##nde v#n de resu"t#ten v#n 

eerdere over"e$f#sen. Tot de dee"nem
ers behoren m

edew
erkers v#n zor$or$#n!s#t!es, zor$- en w

e"z!%nsw
er-

kers, $roepsver#ntw
oorde"!%ken, vr!%w

!""!$ers, enzovoort. 
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VIS
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1  Door de COVID-19-p!ndem
"e m

oesten de t"m
"n$ en de $ebru"kte over#e$-

form
!ts v!n som

m
"$e f!sen w

orden !!n$ep!st.

A
FS

LU
ITEN

D
E EXPERTBIJEEN

KO
M

ST:

• 
Een voor"op!$e be"e!dsv!s!etekst op b#s!s v#n de dr!e voor$##nde f#sen w

ordt voor$e"e$d ##n de ex-
pert- en st#keho"der$roep w

##rm
ee w

e d!t tr#%ect z!%n $est#rt. 

• 
M

et de experten en st#keho"ders v#"!deren w
e de resu"t#ten tot een s#m

enh#n$end $ehee" v#n du!de-
"!%ke be"e!ds##nbeve"!n$en en #ct!epunten voor de toekom

st v#n de p#""!#t!eve zor$ !n V"##nderen.

H
et $ehe"e tr#%ect w

erd oorspronke"!%k ontw
orpen #"s een $ecom

b!neerd on"!ne- en o'
!netr#%ect, m

et vee" 
f(s!eke over"e$m

om
enten w

##r##n k"e!ne en $rotere 
$roepen konden dee"nem

en. H
e"##s, "etter"!%k ##n de 

voor#vond v#n de "#ncer!n$ v#n H
et p#""!#t!ef deb#t, 

!n m
##rt 2020, w

#s de eerste "ockdow
n door COVID

-19 
een fe!t. W

e m
oesten het he"e tr#%ect #nders or$#-

n!seren en vee" m
eer de n#druk "e$$en op een on"!-

ne-##np#k. Toch hebben w
e e"k v#n de oorspronke"!%ke 

bouw
b"okken v#n het tr#%ect behouden en z!%n w

e er!n 
$es"##$d om

 de !n!t!ë"e t!m
!n$ – op enke"e w

eken n# – 
$rotendee"s ##n te houden.

H
et pub"!eksforum

 $!n$ w
e" f(s!ek door: 24 bur$ers 

br#chten dr!e w
eekends m

et e"k##r door onder ve!"!$e 
COVID

-om
st#nd!$heden om

 m
et e"k##r te over"e$$en 

w
##r voor hun de zw

##rtepunten "!$$en !n de p#""!#-
t!eve zor$ v#n m

or$en. O
p 19 %#nu#r! presenteerden 

z!% hun resu"t#ten v!# een ZO
O

M
-m

eet!n$ ##n W
outer 

Beke, V"##m
s m

!n!ster v#n W
e"z!%n, Vo"ks$ezondhe!d, 

Gez!n en Arm
oedebestr!%d!n$.

O
ok voor de Avonden v#n de p#""!#t!eve zor$ w

#s het 
de bedoe"!n$ d#t deze zouden door$##n #"s b!%een-
kom

sten op een f(s!eke p"##ts (één per prov!nc!e). 
D

ee"nem
ers zouden z!ch d##r verz#m

e"en en m
et e"-

k##r over"e$$en. O
ok d!e ##np#k m

oesten w
e herz!en 

even#"s de t!m
!n$: het w

erden v!%f on"!ne-sess!es v!# 
ZO

O
M

, m
##r zo $eor$#n!seerd d#t er t!ent#""en perso-

nen per #vond ##n konden dee"nem
en. Er stond !n de 

pr#kt!%k $een "!m
!et op het ##nt#" dee"nem

ers. 
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H
et palliatief debat in cijfers 

Het p#""!#t!ef deb#t kende een zeer $r!""!$ ver"oop. De COVID-19 p#ndem
!e heeft het n!et m

#kke"!%k $em
##kt om

 
een ‘breed m

##tsch#ppe"!%k deb#t’ te voeren. Essent!ee" ##n zo’n deb#t !s d#t er !n de m
##tsch#pp!% zow

e" 
m

ent#"e #"s f(s!eke ru!m
te m

oet z!%n om
 het te voeren. En deze be!de voorw

##rden w
#ren zeer m

oe!"!%k te re-
#"!seren. Eerst en voor#" hebben w

e t!%dens de he"e per!ode m
##r enke"e m

##nden de m
o$e"!%khe!d $eh#d om

 
m

ensen f(s!ek s#m
en te bren$en. En $ez!en p#""!#t!eve zor$ !n de eerste p"##ts een them

# !s d#t m
ensen !n 

een w
#t oudere $roep ##nspreekt, w

#s f(s!ek s#m
enkom

en echt n!et m
#kke"!%k. M

##r ook de m
ent#"e ru!m

te 
ontbr#k. Hoew

e" COVID-19 net zou m
oet dw

!n$en om
 n# te denken over hoe w

e m
et een n#kend "evense!nde 

om
$##n, w

#s het om
$ekeerde het $ev#". In de m

ed!# w
#s $een tot w

e!n!$ ##nd#cht voor p#""!#t!eve zor$en. 
Ze"fs !n deze t!%den – en w

e ze$$en het toch m
et en!$e sp!%t – !s "!%den en sterven ze"den op een $enu#nceerde 

w
!%ze !n de pers $ekom

en. W
e" z!%n w

e hee" b"!% d#t d!verse m
ed!# !n %un! 2020 u!t$ebre!d ##nd#cht hebben be-

steed ##n de her"#ncer!n$ v#n Het p#""!#t!ef deb#t, m
et !nhoude"!%k zeer sterke b!%dr#$en. 

M
##r ond#nks #""e te$ens"#$ z!%n w

e er m
et v#""en en opst##n !n $es"##$d om

 de door ons voorz!ene pro-
ces#rch!tectuur u!t te voeren. V!# de w

ebs!te bere!kten w
e u!te!nde"!%k m

eer d#n 30.000 V"#m
!n$en,d!e s#m

en 
net $een 37.000 m

##" de w
ebs!te bezochten. De $em

!dde"de t!%d $espendeerd op de w
ebs!te w

#s 1 m
!nuut en 

16 seconden. D!t "!%kt m
!ssch!en w

e!n!$ m
##r !s e!$en"!%k een zeer ho$e verb"!%fsduur. B!%n# 20%

 v#n onze bezoe-
kers kw

#m
 rechtstreeks op onze w

ebs!te terecht. O
ok d!t !s een zeer ho$e score d!e $etu!$t v#n een vr!% $rote 

bekendhe!d v#n Het p#""!#t!ef deb#t. W
e ontv!n$en om

 en b!% de 650 !deeën en 74 $etu!$en!ssen. Som
m

!$e v#n 
deze $etu!$en!ssen r##kten ons d!ep en overtu!$den ons no$ m

eer v#n het be"#n$ v#n ons proces. 

W
e verp"##tsten t!ent#""en $ep"#nde d!#"oo$m

om
enten n##r de on"!ne r##m

p%es v#n Zoom
, br#chten 24 bur-

$ers s#m
en !n ons pub"!eksforum

 en - #"s "##tste f#se !n het proces - betrokken om
 en b!% de 200 m

ensen 
u!t het w

erkve"d b!% de Avonden v#n de p#""!#t!eve zor$. N
##st de 10-t#""en on"!ne d!#"oo$m

om
enten hebben 

w
e - tussen de "ockdow

ns !n - toch ook enke"e $rotere "!ve b!%eenkom
sten kunnen or$#n!seren. V!# deze w

e$ 
p#rt!c!peerden no$ eens een 250 dee"nem

ers.

Leesw
ijzer

D
e fin#"e r#pporten v#n e"k v#n de v!er f#sen v!ndt u #"s b!%"#$e ##n d!t e!ndr#pport en w

erden #"s #p#rte 
r#pporten $epub"!ceerd op de w

ebs!te ‘hetp#""!#t!efdeb#t.be’. 

Tot s!ot w
"!!en w

e "edereen bed#nken voor hun p#rt"c"p#t"e ##n H
et p#!!"#t"ef deb#t: #!!e dee!nem

ers op 
onze w

ebs"te, de honderden m
ensen d"e v"# een !"ve of on!"ne sess"e hebben $ep#rt"c"peerd ##n een d"#-

!oo$m
om

ent. D
##rn##st u"ter##rd onze 24 bur$ers ##n het pub!"eksforum

, de m
eer d#n 200 dee!nem

ers 
##n de Avonden v#n de p#!!"#t"eve zor$ en de t"ent#!!en experten en st#keho!ders d"e hun b"%dr#$e hebben 
$e!everd ##n d"t proces. Zonder #! deze m

ensen w
#s d"t proces onm

o$e!"%k $ew
eest.

Een b"%zonder w
oord v#n d#nk voor Kom

 op te$en K#nker en de p!oe$ m
edew

erkers d"e d"t proces v#n be$"n 
tot s!ot m

et h#rt en z"e! hebben $esteund: In$e Pe!em
#ns, Ch#r!otte V#n D&ck, M

#rc M
"ch"!s, K#ren V#nden-

p!#s, Annem
"e Lem

#h"eu, S##r V#n G"!s, E!s M
eerber$en en Is#be! W

eem
#es. V#n h#rte d#nk voor %u!!"e w

erk en 
het "n ons $este!de vertrouw

en. W
e hopen d#t d"t r#pport voor %u!!"e hee! w

#t w
erk m

et z"ch m
eebren$t.
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EEN
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P D
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TIEV
E ZO
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 VA
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EN
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A
A

N
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G
EN
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CTIES TO
T O
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A

LISER
IN

G

IN
LEID

EN
D

E CLAU
S

U
LE

In deze #cht #m
b!t!es, en de d##r##n $ekoppe"de ##nbeve"!n$en en #ct!es tot opt!m

#"!ser!n$, w
erden 

de !nz!chten u!t #""e onderde"en v#n H
et p#""!#t!ef deb#t $e)nte$reerd. Voor de se"ect!e v#n d!e !nz!chten 

en de onverm
!%de"!%ke keuzes d!e h!erm

ee $ep##rd $##n, z!%n #""een de #uteurs – Stef Ste(#ert en Peter 
R#e(m

#ekers - ver#ntw
oorde"!%k. Z!% hebben deze !nte$r#t!e-oefen!n$ !n eer en $ew

eten $ed##n, m
et #"s 

resu"t##t de #cht #m
b!t!es d!e nu voor"!$$en en 47 ##nbeve"!n$en d!e z!% overm

#ken ##n de opdr#cht$ever 
Kom

 op te$en K#nker.

W
!e m

eer w
!" w

eten over de st#ndpunten, m
##r ook de t#"r!%ke op"oss!n$s$er!chte !deeën en p!stes d!e 

t!%dens e"k v#n de #fzonder"!%ke tr#%ecten w
erden $eu!t, k#n terecht b!% de d!verse e!ndr#pporten d!e #"s 

#p#rte r#pporten w
erden $epub"!ceerd en d!e #"s b!%"#$en ##n d!t docum

ent w
erden toe$evoe$d.
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A
M

B
ITIE 1 —

 Palliatieve zorg  
als een basisrecht 
G

oede en t$#d$%e p!""$!t$eve zor% m
oet een b!s$srecht w

orden voor $edereen m
et p!""$!t$eve zor%noden en 

zor%vr!%en. 

KA
D

ER
 BIJ D

EZE A
M

BITIE

In de hu!d!$e p#""!#t!eve zor$ "!$t de focus te sterk op "evense!ndezor$. P#""!#t!eve zor$ m
oet z!ch vee" m

eer 
r!chten op de kw

#"!te!t v#n "even !n p"##ts v#n op de kw
#"!te!t v#n sterven. A" v#n#f de d!#$nose v#n een 

m
o$e"!%k "evensbedre!$ende z!ekte kunnen er p#""!#t!eve zor$noden en zor$vr#$en optreden. Terw

!%" !n de 
pr#kt!%k – zo b"!%kt u!t w

etensch#ppe"!%k onderzoek – p#""!#t!eve zor$ $em
!dde"d p#s !n de "##tste 10 d#$en 

v#n het "even w
ordt op$est#rt, en s"echts b!% de he"ft v#n de p#t!ënten d!e er b##t b!% zouden hebben. H

et 
"##tt!%d!$ opst#rten v#n p#""!#t!eve zor$ "##t vo"$ens p#""!#t!eve zor$ver"eners w

e!n!$ ru!m
te om

 vertrouw
en 

op te bouw
en. P#""!#t!eve zor$, p#""!#t!eve st#tuten en p#""!#t!eve ondersteun!n$ w

orden v#nd##$ no$ $e-
koppe"d ##n de !nsch#tt!n$ v#n over"ev!n$sterm

!%nen. D
#t !s vo"kom

en #chterh##"d – het KCE 
br#cht h!erover #" !n 2006 een r#pport u!t - en d#teert u!t de be$!nd#$en v#n de p#""!#t!eve 
zor$ toen de focus $rotendee"s "#$ op p#t!ënten m

et k#nker. D
!e on$ew

enste koppe"!n$ !n de – 
v#nd##$ no$ steeds $e"dende - w

et$ev!n$ én de hu!d!$e zor$pr#kt!%k "e!den ertoe d#t de op-
st#rt v#n p#""!#t!eve zor$ !n de m

eeste $ev#""en $e"!%kst##t ##n een m
edede"!n$ ##n de p#t!ënt 

d#t h!% of z!% tussen nu en m
#x!m

##" dr!e m
##nden z#" sterven. 

Bovend!en w
ordt de kw

#"!te!t v#n de $eboden p#""!#t!eve zor$ n#uw
e"!%ks $em

eten !n V"##nde-
ren. Toch best##t er $oede en s"echte p#""!#t!eve zor$ en k#n de kw

#"!te!t $em
eten en !n k##rt 

$ebr#cht w
orden. D

oor d!t n!et te doen, m
!ssen !nd!v!due"e zor$ver"eners, zor$or$#n!s#t!es en 

de overhe!d enorm
e k#nsen om

 d!e zor$ te verbeteren. H
e"##s z!%n d##r !n de eerste p"##ts de 

p#t!ënten en hun n##sten het s"#chto*
er v#n.

De P"##!"t!ve C"re Too# (PICT)

T"%dens de versch"##ende f!sen v!n Het p!##"!t"ef deb!t w
erd m

eerm
!!#s verw

ezen n!!r de PICT, !#s 
"nstrum

ent om
 p!##"!t"e zor$noden te erkennen en "n te sch!#en. 

Op het on#"ne deb!t (f!se 2) verw
oordde "em

!nd het !#s vo#$t: “De PICT of P!##"!t"ve C!re Ind"c!tor Too# "s 
enerz"%ds een soort ‘flow

ch!rt’ om
 p!t"ënten m

et p!##"!t"eve zor$noden t"%d"$er op te sporen en h"erover 
het $esprek !!n te $!!n. Het "s een too# bedoe#d voor zor$ver#eners en te!m

s, m
et !#s doe# t"%d"$ere op-

spor"n$ en v!n d!!ru"t de m
o$e#"%khe"d tot eerdere st!rt v!n zor$p#!nn"n$ en "nste##en v!n een p!##"!t"e-

ve m
"ndset b"% de p!t"ënt en d"ens om

$ev"n$. D"t eerste dee# ‘Ident"fic!t"esch!!# v!n de p!##"!t"eve p!t"-
ent’ v!n de PICT w

erd $ev!#"deerd en o&
c"ee# erkend door de Feder!#e Overhe"dsd"enst Vo#ks$ezondhe"d. 

Het tw
eede dee# v!n de PICT ‘De ernst v!n de zor$noden’ heeft d!n !#s doe# de zor$ "n te sch!tten en 

(fin!nc"ee#) te ondersteunen n!!r$e#!n$ nod"$ voor d"e $e'dent"ficeerde p!##"!t"eve p!t"ënt. M
en w

"# 
d!!rm

ee "nspe#en op de best!!nde h"!ten "n het p!##"!t"eve zor$#!ndsch!p. De bedoe#"n$ "s d!t w
e h"er-

m
ee ‘bottom

 up’ w
erken en zo v!nu"t het w

erkve#d "nsch!#en w
!t nod"$ "s ".p.v. top dow

n v!nu"t $e#den-
de re$e#$ev"n$ en structuren. De PICT d!teert v!n 2016. De erkenn"n$ en !!np!ss"n$ v!n het tw

eede #u"k 
v!n de PICT heeft $een verder pub#"ek ver#oop m

eer $ekend. 

Nocht!ns "s het "nstrum
ent $ev!#"deerd, het "s w

erkz!!m
, het "s v#ot toep!sb!!r. De overhe"dsstructuren 

en de zor$fin!nc"er"n$ m
oeten erop w

orden !!n$ep!st. Het m
oet u"t$roe"en tot een ‘m

ethodo#o$"sch 
"nstrum

ent ter "dent"fic!t"e v!n de p!##"!t"eve p!t"ënt’. Het "nstrum
ent heeft het potent"ee#, #!ten w

e het 
d!n ook ten vo##e benutten om

 de zor$cont"nu'te"t beter te w
!!rbor$en.”

T"%dens de versch"##ende d"scuss"es h"errond b#eek echter d!t n"et de he#e sector !chter de PICT st!!t. 
Er w

ordt !!n$eh!!#d d!t er ook !ndere – en m
o$e#"%k ze#fs betere – "nstrum

enten z"%n, zonder d!t deze 
exp#"c"et b"% n!!m

 w
erden $enoem

d.

A
M

BITIE 1
Een b#s"srecht

Toch best##t er $oede en 
s"echte p#""!#t!eve zor$ en k#n 
de kw

#"!te!t $em
eten en !n k##rt 

$ebr#cht w
orden. 
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P#""!#t!eve zor$ m
oet vroe$ 

$enoe$ !n het z!ektever"oop 
w

orden toe$ep#st en k#n 
ze"fs !n com

b!n#t!e m
et 

"evensver"en$de ther#p!eën #"s 
chem

o- of r#d!other#p!e. 

A
A

N
BEVELIN

G
EN

 EN
 ACTIES

 TOT O
PTIM

A
LIS

ER
IN

G

TIJD
IG O

PSTARTEN

1. 
O

p b!s$s v!n de u$tkom
sten v!n m

eerdere over"e%f!sen  
 In H

et p#""!#t!ef deb#t w
ordt de ##nbeve"!n$ $em

##kt om
 een correcte !nsch#tt!n$ te m

#ken v#n poten-
t!ë"e p#""!#t!eve zor$noden en zor$vr#$en v#n#f de d!#$nose v#n een m

o$e"!%k "evensbedre!$ende z!ekte. 
Ind!en er noden en w

ensen z!%n, m
oeten d!e v#n#f d#t o$enb"!k e*

ect!ef w
orden ##n$ep#kt. D

eze z!ens-
w

!%ze !s !n overeenstem
m

!n$ m
et de W

H
O

-r!cht"!%n d!e de n#druk "e$t op vroe$t!%d!$e detect!e, zor$vu"-
d!$e beoorde"!n$ en t!%d!$e beh#nde"!n$ v#n p#""!#t!eve zor$noden. P#""!#t!eve zor$ m

oet vroe$ $enoe$ 
!n het z!ektever"oop w

orden toe$ep#st en k#n ze"fs !n com
b!n#t!e m

et "evensver"en$de ther#p!eën #"s 
chem

o- of r#d!other#p!e. 

2. 
Instrum

enten voor erkenn$n% en $nsch!"$n% 
 B!% het beoorde"en en !nsch#tten v#n p#""!#t!eve zor$noden w

ordt ##nbevo"en om
 $ebru!k te m

#ken v#n 
$ev#"!deerde !nstrum

enten of too"s om
 p#""!#t!eve zor$noden b!% p#t!ënten correct te !dent!ficeren en de 

ernst en com
p"ex!te!t erv#n !n te sch#tten, reken!n$ houdend m

et de ##ndoen!n$ en het z!ektever"oop. 
D

#nkz!% der$e"!%ke !nstrum
enten, d!e "!efst bru!kb##r z!%n !n #""e zor$sett!n$s (z!ekenhu!s, w

oonzor$centr#, 
thu!szor$… ) en eenvoud!$ en pr#kt!sch z!%n toe te p#ssen !n de d#$e"!%kse zor$pr#kt!%k, k#n een be"#n$-
r!%ke st#p w

orden $ezet !n de verdere u!tbouw
, profess!on#"!ser!n$ en verfi%n!n$ v#n de p#""!#t!eve zor$. 

D
eze !nstrum

enten m
#ken het zor$ver"eners ook m

#kke"!%ker om
 t!%d!$ de d!#"oo$ ##n te $##n m

et de 
p#t!ënt en de n##sten over de r!cht!n$ v#n de toekom

st!$e zor$ en be$e"e!d!n$. 

3. 
R

echten en st!tuten koppe"en !!n $n%esch!!"de noden 
 D

e erkenn!n$ v#n p#""!#t!eve zor$noden, p#""!#t!eve st#tuten en p#""!#t!eve ver"ofste"se"s d!enen "os$e-
koppe"d te w

orden v#n verw
#chte over"ev!n$sterm

!%nen. Reeds !n 2009 ste"de het KCE d#t het b!%zonder 
m

oe!"!%k !s de pro$nose v#n een p#t!ënt !n te sch#tten. D
eze w

ordt ondersch#t en no$ vee" v#ker over-
sch#t, n!et #""een door de p#t!ënt en z!%n n##sten, m

##r ook door de hu"pver"eners. Verder z!%n er ook 
p#t!ënten d!e n!et vo"doen ##n de hu!d!$e cr!ter!# v#n "evensverw

#cht!n$ (!n de pr#kt!%k v#nd##$ tussen 
24u en 3 m

##nden), m
##r w

e" "!%den ##n een m
o$e"!%k "evenbedre!$ende ##ndoen!n$ en p#""!#t!eve zor$-

noden hebben. 
 D

oor te focussen op de $rootte, !ntens!te!t en com
p"ex!te!t v#n d!e noden kunnen fin#nc!ë"e m

!dde"en 
!n com

b!n#t!e en het recht op zor$- en ondersteun!n$sd!ensten op een rechtv##rd!$e en b!""!%ke m
#n!er 

w
orden toe$ekend m

!ts ze v!# de $ep#ste !nstrum
enten correct w

orden !n$esch##"d (z!e ##nbeve"!n$ 2). 
Vo"$ens de hu!d!$e re$e"$ev!n$ kunnen m

#nte"zor$ers een beroep doen op ste"se"s v#n m
#nte"zor$ver-

"of en p#""!#t!ef ver"of. D
eze z!%n echter te beperkt !n de t!%d. O

ok deze ste"se"s m
oeten toe$ekend w

orden 
op b#s!s v#n een correcte !nsch#"!n$ v#n de noden zod#t de m

#nte"zor$er besch!kb##r !s zo"#n$ de 
zor$nood z!ch voordoet. 

A
M

BITIE 1
Een b#s"srecht
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Er m
oet een k"#re defin!t!e 

kom
en over de kw

#"!te!t v#n 
p#""!#t!eve zor$ m

et du!de"!%ke 
cr!ter!#. 

A
M

BITIE 1
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4. 
G

econtro"eerde kw
!"$te$t 

 Er best##t w
e" de$e"!%k $oede en s"echte p#""!#t!eve zor$. D

e kw
#"!te!t v#n p#""!#t!eve zor$ k#n $em

eten 
w

orden. D
##rom

 !s toez!cht en contro"e op de kw
#"!te!t v#n $e"everde p#""!#t!eve zor$ vere!st. En d!t !n 

#""e zor$sett!n$s en voor #""e zor$ver"eners d!e een ro" opnem
en !n p#""!#t!eve zor$: w

oonzor$centr#, 
thu!szor$equ!pes, z!ekenhu!zen... m

##r ook voor #""e #ctoren d!e !n de toekom
st p#""!#t!eve zor$ zu""en 

##nb!eden. Er m
oet een k"#re defin!t!e kom

en over de kw
#"!te!t v#n p#""!#t!eve zor$ m

et du!de"!%ke cr!te-
r!#. W

e" m
oet er d##rb!% no$ m

eer ##nd#cht $##n n##r de erv#r!n$en v#n p#t!ënten, hun om
$ev!n$ en 

n#best##nden.  
 Zor$kw

#"!te!t m
oet op #""e d!m

ens!es v#n p#""!#t!eve zor$ w
orden $em

eten: m
ed!sch, ex!stent!ee", ps(-

cho"o$!sch, soc!##", m
##r ook op v"#k v#n com

m
un!c#t!e m

et de p#t!ënt en n##sten, over"e$ tussen 
zor$ver"eners, zor$cont!nu)te!t en zor$coörd!n#t!e. 
 Streven n##r hoo$kw

#"!t#t!eve p#""!#t!eve zor$ m
oet een m

##tsch#ppe"!%k pro%ect z!%n (#""e betrokkenen 
m

oeten er##n dee"nem
en) en de overhe!d m

oet d!t overkoepe"end or$#n!seren om
 v!# een w

ette"!%k 
bep##"d k#der deze kw

#"!te!t #f te dw
!n$en. A#n het "everen v#n bew

ezen kw
#"!te!t k#n eventuee" een 

vorm
 v#n fin#nc!er!n$ w

orden $ekoppe"d. 
 D

e !nhoude"!%ke !nvu""!n$ v#n kw
#"!te!tscr!ter!# en het ev#"u#t!eproces m

oeten w
orden b!%$estuurd ##n 

n!euw
verw

orven !nz!chten v#nu!t onderzoek, !nnov#t!e en $edee"de erv#r!n$. 
 Zo#"s m

eerm
##"s !n de versch!""ende over"e$tr#%ecten v#n H

et p#""!#t!ef deb#t w
erd ##n$eh##"d, zu""en 

ook #ndere #ct!es b!%dr#$en ##n de verw
ezen"!%k!n$ v#n de #m

b!t!e d#t p#""!#t!eve zor$ een b#s!srecht 
m

oet z!%n. D
er$e"!%ke #ct!es s!tueren z!ch op dom

e!nen #"s vorm
!n$ en op"e!d!n$ v#n zor$ver"eners, sen-

s!b!"!ser!n$ en correcte !nform
#t!e over p#""!#t!eve zor$ n##r het $rote pub"!ek, een betere s#m

enw
erk!n$ 

tussen "ok#"e zor$ver"eners, een #ndere or$#n!s#t!evorm
 v#n p#""!#t!eve zor$, enzovoort. D

eze #ct!es 
w

erden echter op$enom
en onder m

eer spec!fieke #m
b!t!es en kom

en "#ter ##n bod.
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A
M

BITIE 2
Toe$#nke!"%khe"d

A
M

B
ITIE 2 —

 Een toegankelijke palliatieve zorg
P#""!#t!eve zor$ m

oet toe$#nke"!%ker voor #""e doe"$roepen, ook voor m
ensen d!e v#nd##$ onz!chtb##r b"!%ven 

of extr# kw
etsb##r z!%n en voor w

!e de drem
pe"s te hoo$ z!%n.

KA
D

ER
 BIJ D

EZE A
M

BITIE 
 Iedereen d!e er nood ##n heeft, m

oet een beroep kunnen doen op p#""!#t!eve zor$. Toch v!nden deze"fde 
$roepen #"s !n de re$u"!ere zor$ s"echts m

oe!z##m
 of he"em

##" n!et hun w
e$ n##r p#""!#t!eve zor$. D

#t "e!dt 
tot een "#$ere "evenskw

#"!te!t en een m
!nder kw

#"!te!tsvo" "evense!nde, en vo"$ens de w
etensch#ppe"!%ke 

"!ter#tuur !n een ##nt#" $ev#""en ze"fs tot een "#$ere "evensduur. 

N
!em

#nd w
!" een p#""!#t!eve zor$ d!e pr!or!t#!r voorbehouden !s voor de ‘bem

!dde"de’, ‘$eëm
po-

w
erde’ of ‘hoo$op$e"e!de’ p#t!ënt. O

f zo#"s een zor$ver"ener het u!tdrukte: ‘w
e bere!ken voor#" 

de w
!tte m

!ddenk"#sse’. In de pr#kt!%k b"!%kt !m
m

ers de toe$#n$ tot p#""!#t!eve zor$ m
oe!"!%k voor 

m
ensen m

et een "#$e scho"!n$s$r##d, m
ensen !n #rm

oede, m
ensen d!e de t##" n!et spreken of 

een m
!$r#t!e#chter$rond hebben. A""es rond p#""!#t!eve zor$, w

!"sverk"#r!n$en en zor$verk"#r!n-
$en !s !n de pr#kt!%k hee" m

oe!"!%k $eform
u"eerd.

D
##rn##st z!%n er ook de t#boes, st!$m

#’s en m
!sverst#nden d!e er b!% het $rote pub"!ek heer-

sen rond p#""!#t!eve zor$ en de dood (z!e ook #m
b!t!e 6). D

!e verm
!nderen !n be"#n$r!%ke m

#te de 
toe$#n$ tot p#""!#t!eve zor$. Toe$#nke"!%khe!d !s echter n!et #""een een prob"eem

 v#n pub"!eke 
percept!e m

##r heeft ook te m
#ken m

et de v!s!e v#n re$u"!ere zor$ver"eners op p#""!#t!eve zor$. 
O

ok b!% zor$ver"eners heerst er schroom
 om

 m
et hun p#t!ënten/c"!ënten over p#""!#t!eve zor$ te 

be$!nnen, om
 z!ch te "#ten co#chen !n p#""!#t!eve s!tu#t!es of om

 door te verw
!%zen.

En tot s"ot w
ordt het de bur$er, p#t!ënt, c"!ënt, m

#nte"zor$er of n##ste n!et m
#kke"!%k $em

##kt 
om

 de w
e$ te v!nden doorheen het #dm

!n!str#t!eve doo"hof v#n ##nvr#$en, subs!d!es, ver"of-
ste"se"s, st#tuten, teru$bet#"!n$en en #ndere z#ken w

##r h!%/z!% !n pr!nc!pe recht op heeft.

Bur$ers $""n verder d"n cu#tuursens!t!eve zor$

Cu#tuursens"t"eve zor$ "s v!nd!!$ een br!ndend them
! "n de zor$. In het pub#"eksforum

 $!!n de dee#-
nem

ers no$ een st!p verder: hoe m
ensen om

$!!n m
et z"ekte, #"%den en een n!derend over#"%den "s "n 

hoofdz!!k een "nd"v"due#e be#ev"n$, !fh!nke#"%k v!n de e"$en #evensv"s"e d"e v!nze#fsprekend be'nv#oed 
w

ordt door !chter#"$$ende cu#tuur en $roepsw
!!rden. Iedereen st!!t op een bep!!#d o$enb#"k op een 

un"ek kru"spunt "n het #even en "edereen heeft het recht om
 een e"$en w

e$ te k"ezen. D"t betekent d!t 
%e "n een superd"verse s!m

en#ev"n$ !#s de onze, ook ru"m
te m

oet $even !!n d"vers"te"t b"nnen de d"ver-
s"te"t. D!t er voor!# !!nd!cht m

oet z"%n voor "nd"v"due#e behoeften en keuzes. D!!rom
 schu"ven z"% sterk 

de pr"nc"pes v!n een d"verssens"t"eve en "nc#us"eve p!##"!t"eve zor$ n!!r voor, eerder d!n te focussen op 
cu#tuursens"t"eve p!##"!t"eve zor$. 

Ind"v"due#e zor$ver#eners m
oeten z"ch m

eer bew
ust z"%n v!n hun e"$en referent"ek!ders en het on-

w
ense#"%ke w

"%/z"%-denken d!t h"eru"t k!n voortkom
en. Ze zouden de reflex m

oeten hebben om
 het 

NIVEA-pr"nc"pe (n"et "nvu##en voor een !nder) st!nd!!rd toe te p!ssen en de noden en w
ensen v!n de 

persoon d"e ze verzor$en centr!!# te ste##en.

A!nd!cht voor m
ensen "n !rm

oede

Hoew
e# de or$!n"s!toren v!n d"t tr!%ect !# het m

o$e#"%ke "n het w
erk hebben $este#d om

 m
ensen "n 

!rm
oede !!n het w

oord te #!ten, z"%n z"% d!!r n!uw
e#"%ks "n $es#!!$d. In p!r!##e# w

erkte de !rm
oedever-

en"$"n$ De Sch!ke# !!n een "nsp"r!t"e$"ds om
 #evense"ndezor$ toe$!nke#"%ker te m

!ken voor m
ensen "n 

!rm
oede op b!s"s v!n een tw

ee %!!r durend proces m
et hen. Hun !!nbeve#"n$en – d"e "n $rote m

!te $e-
#"%k#opend z"%n !!n de !!nbeve#"n$en v!n Het p!##"!t"ef deb!t – w

erden $epub#"ceerd "n novem
ber 2020: 

“Zor$en over m
or$en”. Een "nsp"r!t"e$"ds rond #evense"ndezor$ voor m

ensen "n !rm
oede”. Het $!!t onder 

m
eer om

 het doorbreken v!n het t!boe rond #evense"ndezor$; "edereen beter "nform
eren, ook kw

etsb!re 
$roepen en "n het b"%zonder m

ensen "n !rm
oede, voor hen "s "nform

!t"e op m
!!t essent"ee#; w

erk m
!ken 

v!n bet!!#b!re p!##"!t"eve zor$; or$!n"seren v!n p!##"!t"eve zor$ op m
!!t v!n m

ensen "n !rm
oede; zor$en 

voor bere"kb!re vertrouw
enspersonen; !!nd!cht voor m

!nte#zor$ers; !ct"ef cont!ct zoeken m
et m

en-
sen "n !rm

oede; s!m
enw

erken m
et !ndere #ok!#e p!rtners en netw

erken; com
petent"eversterk"n$ v!n 

zor$ver#eners en vr"%w
"##"$ers rond om

$!!n m
et m

ensen "n !rm
oede.

https://netw
erkte$en!rm

oede.be/n#/n"euw
s/2020/zor$en-voor-m

or$en-"nsp"r!t"e$"ds-rond- 
#evense"ndezor$-voor-m

ensen-"n-!rm
oede

https://w
w

w
.desch!ke#puurs.be/
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A
M

BITIE 2
Toe$#nke!"%khe"d

Een be"#n$r!%ke st#p k#n $ezet 
w

orden door beter s#m
en te 

w
erken m

et #ndere or$#n!s#t!es 
b!nnen de zor$-, w

e"z!%ns- en 
soc!#"e sector.

A
A

N
BEVELIN

G
EN

 EN
 ACTIES

 TOT O
PTIM

A
LISATIE

1. 
O

nz$chtb!re en kw
etsb!re %roepen 

 Zow
e" !nd!v!due"e zor$verstrekkers, zor$!nste""!n$en en het be"e!d m

oeten extr# ##nd#cht hebben voor 
onz!chtb#re of kw

etsb#re $roepen zo#"s k!nderen en %on$eren, m
ensen m

et een f(s!eke of m
ent#"e 

beperk!n$, m
ensen !n #rm

oede, etn!sch-cu"ture"e m
!nderheden, m

ensen m
et dem

ent!e, m
ensen d!e 

!""e$##" !n ons "#nd verb"!%ven, $ev#n$enen, bew
oners !n %eu$d!nste""!n$en of !nste""!n$en voor $eeste"!%ke 

$ezondhe!d, enzovoort.  
 Een be"#n$r!%ke st#p k#n $ezet w

orden door beter s#m
en te w

erken m
et #ndere or$#n!s#t!es b!nnen 

de zor$-, w
e"z!%ns- en soc!#"e sector. Er w

ordt m
eerm

##"s $etu!$d d#t m
ensen en or$#n!s#t!es nu n##st 

e"k##r w
erken en e"k##rs com

petent!es en c#p#c!te!ten n#uw
e"!%ks kennen. D

oor concreet s#m
en te 

w
erken w

eet %e w
##r !edereen voor st##t en b!% w

!e %e te r#de kunt b!% spec!fieke prob"em
en. 

2. 
O

utre!chend en pro!ct$ef 
 O

ok #" zou p#""!#t!eve zor$ "##$drem
pe"!$ $eor$#n!seerd z!%n, er zu""en #"t!%d m

ensen z!%n d!e hun w
e$ 

n##r de p#""!#t!eve zor$ n!et v!nden. Zo hebben kw
etsb#re $roepen m

eer #f te rekenen m
et !nform

#t!e-
#rm

oede en z!%n de #dm
!n!str#t!eve en fin#nc!ë"e drem

pe"s voor hen ho$er. Zeker voor m
ensen d!e de 

w
e$ n!et v!nden n##r p#""!#t!eve zor$ m

oet er outre#chend en pro#ct!ef w
orden $ew

erkt.  
 H

!ervoor zu""en bru$fi$uren m
et kenn!s over d!e doe"$roepen m

oeten !n$ezet w
orden, m

##r ook v!# de 
#ctoren !n de eerste"!%nszor$, soc!#"e pro%ecten en de w

e"z!%nssector m
oeten d!e $roepen w

orden be-
n#derd. O

r$#n!s#t!es d!e !nzetten op deze outre#chende en pro#ct!eve ben#der!n$ d!enen h!er!n onder-
steund te w

orden.

3. 
V"otte en "!!%drem

pe"$%e !dm
$n$str!t$e 

 D
e overhe!d m

oet de #dm
!n!str#t!eve verp"!cht!n$en rond p#""!#t!eve zor$ vereenvoud!$en en voor#" 

kw
etsb#re m

ensen beter !nform
eren over de fin#nc!ë"e k#nt. O

p d!e m
#n!er z#" de toe$#nke"!%khe!d tot 

p#""!#t!eve zor$ bevorderd w
orden. Voor vee" m

ensen !s de drem
pe" n##r p#""!#t!eve zor$ !m

m
ers te hoo$ 

om
d#t ze n!et op de hoo$te z!%n v#n de te$em

oetkom
!n$en en st#tuten. Bovend!en z!%n voor hen de 

#dm
!n!str#t!eve procedures te "#st!$ en te com

p"ex.  
 D

oor verdere d!$!t#"!ser!n$ en de u!tbouw
 v#n een coherent d!$!t##" zor$- en ondersteun!n$sdoss!er zou 

een p#t!ëntvr!ende"!%ke, zor$z#m
e en pro#ct!eve overhe!d !n st##t m

oeten z!%n om
 u!tker!n$en en te$e-

m
oetkom

!n$en rond p#""!#t!eve zor$ #utom
#t!sch toe te kennen ##n de rechthebbenden. 

 Verdere toe"!cht!n$ en be$e"e!d!n$ v#n kw
etsb#re m

ensen k#n op$enom
en w

orden door de m
##tsch#p-

pe"!%k w
erkers v#n het z!ekenhu!s, m

utu#"!te!t, "ok#"e overheden e.#., of door eventuee" een n!euw
e func-

t!e te creëren: d!e v#n de zor$coörd!n#tor.
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A
M

BITIE 2
Toe$#nke!"%khe"d

M
!ssch!en m

oet het brede 
pub"!ek en de overhe!d !nz!en 
d#t p#""!#t!eve zor$ !n fe!te een 
vorm

 v#n prevent!e !s.

4. 
G

ep!ste fin!nc$ë"e ondersteun$n% 
 F!n#nc!ë"e drem

pe"s m
o$en $een be"em

m
er!n$ vorm

en voor de toe$#n$ tot p#""!#t!eve zor$. P#""!#t!eve 
zor$ m

oet bet##"b##r z!%n voor !edereen. D
e zor$ en te$em

oetkom
!n$en m

oeten !n verhoud!n$ st##n tot 
correct !n$esch##"de p#""!#t!eve zor$noden. Er m

oeten vo"doende fin#nc!ë"e m
!dde"en w

orden vr!%$e-
m

##kt om
 kw

#"!te!tsvo""e zor$ te $#r#nderen d!e $eo$r#fisch vo"doende $espre!d !s, w
##rb!% d#t m

#x!-
m

##" $ebru!k w
ordt $em

##kt v#n de derdebet#"ersre$e"!n$. 

5. 
F$n!nc$er$n%sm

ode" 
 V#n de overhe!d en be"e!dsm

#kers w
ordt verw

#cht d#t z!% onderzoeken w
e"k #"$em

een fin#nc!er!n$ss(s-
teem

 de beste $#r#nt!e b!edt tot een opt!m
##" toe$#nke"!%ke p#""!#t!eve zor$. D

!t !s een $etr#pte fin#n-
c!er!n$ w

##rb!% de rechten op zor$, ver$oed!n$en en te$em
oetkom

!n$en voor p#""!#t!eve zor$ver"eners, 
w

e"z!%nsw
erkers, en p#t!ënten en hun om

$ev!n$ !n verhoud!n$ st##n tot correct !n$esch##"de p#""!#t!eve 
zor$noden.  
 M

!ssch!en m
oet het brede pub"!ek en de overhe!d !nz!en d#t p#""!#t!eve zor$ !n fe!te een vorm

 v#n pre-
vent!e !s. P#""!#t!eve zor$w

ensen z!%n !n de pr#kt!%k w
e"z!%nsw

ensen $er!cht op "evenskw
#"!te!t. A"s p#""!#-

t!eve zor$ d##r##n te$em
oet k#n kom

en, m
oeten t#" v#n beh#nde"!n$en !n de #cute of chron!sche sfeer 

n!et "#n$er u!t$evoerd w
orden om

d#t ze n!et b!%dr#$en ##n het w
e"z!%n. D

#t "e!dt tot m
eer "evenskw

#"!te!t 
en w

e""!cht ook tot m
!nder u!t$#ven.  

 D
e overhe!d w

ordt $est!m
u"eerd om

 te exp"oreren of vern!euw
ende fin#nc!er!n$ss(stem

en, #ndere d#n 
"outer prest#t!e$er!chte fin#nc!er!n$, voor p#""!#t!eve tr#%ecten $een m

eerw
##rde zou b!eden. O

p de 
Avonden v#n de P#""!#t!eve Zor$ w

##r st#keho"ders ##n het w
oord kw

#m
en, w

erd door som
m

!$en $ep"e!t 
voor een $em

en$d bet#"!n$ss(steem
, op #ndere o$enb"!kken ste"den #ndere experts/betrokkenen een 

forf#!t#!r bet#"!n$ss(steem
 voor.  

 D
##rn##st m

oet $rond!$ onderzocht w
orden w

e"ke com
p"em

ent#!re m
o$e"!%kheden de V"##m

se Soc!#"e 
Bescherm

!n$ te b!eden heeft voor de p#""!#t!eve zor$ ten opz!chte v#n de feder#"e fin#nc!er!n$sm
ech#-

n!sm
en v!# het RIZIV. 

 In !eder $ev#" $even de st#keho"ders v#nu!t de p#""!#t!eve zor$ – zow
e" !n de $espec!#"!seerde p#""!#t!eve 

thu!szor$, #"s !n de w
oonzor$centr#, #"s !n de $ew

one #fde"!n$en v#n de z!ekenhu!zen, #"s !n het (hu!-
d!$e beperkte) ##nbod !n de m

!dd"e c#re p#""!#t!eve zor$ – ##n d#t !edereen ‘v#stz!t #"s $evo"$ v#n een 
structure"e onderfin#nc!er!n$’ en d#t ##n de ho$e verw

#cht!n$en en de beoo$de t#ken m
et de hu!d!$e 

bud$etten onm
o$e"!%k k#n w

orden te$em
oet$ekom

en.
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D
ee"nem

ers $#ven !n het deb#t 
##n d#t het !n de pr#kt!%k voor 
p#t!ënten, m

#nte"zor$ers, m
##r 

ook voor zor$ver"eners een 
doo"hof !s om

 u!t te zoeken w
!e 

w
##r terecht k#n en w

!e w
##rop 

recht heeft. 

A
M

BITIE 3 —
 TO

EKO
M

STG
ERICH

T O
RG

A
N

ISEREN
WĂůůŝĂƟĞǀĞ�ǌŽƌŐ�ŵ

ŽĞƚ�ŝŶ�ĚĞ�ŶĂďŝũŚĞŝĚ�ǀĂŶ�ĚĞ�ǌŽƌŐǀƌĂŐĞƌ�ǁ
ŽƌĚĞŶ�ŐĞŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌĚ͘

KA
D

ER
 BIJ D

EZE A
M

BITIE

Er $ebeurt v#nd##$ !n V"##nderen #" vee" op v"#k v#n p#""!#t!eve zor$. In ver$e"!%k!n$ m
et vee" #ndere "#nden 

b!nnen Europ# bev!ndt V"##nderen z!ch !n het koppe"oton. Toch "!%kt de hu!d!$e c#p#c!te!t v#n de p#""!#t!e-
ve zor$ !n V"##nderen onvo"doende !n st##t om

 de hu!d!$e p#""!#t!eve zor$noden op te v#n$en. Zeker !n de 
toekom

st, m
et de ver$r!%z!n$ v#n de bevo"k!n$ en de verbred!n$ v#n het concept p#""!#t!eve zor$, z#" d#t no$ 

m
oe!"!%ker z!%n. 

Bovend!en $even m
ensen u!t de p#""!#t!eve, de zor$- en de w

e"z!%nssectoren toe d#t er vee" versn!pper!n$ !s 
w

##rdoor het overz!cht ver"oren r##kt. N
!et !edereen kr!%$t de $ep#ste p#""!#t!eve en "evense!ndezor$ d!e h!% of 

z!% nod!$ heeft. Te vee" m
ensen kr!%$en no$ beh#nde"!n$en d!e ze e!$en"!%k ze"f n!et m

eer w
!"den of ze over"!%-

den !n een zor$sett!n$ d!e n!et overeenkom
t m

et hun w
ensen. 

M
eerm

##"s w
erd verm

e"d d#t p#""!#t!eve zor$ n!et d!cht $enoe$ b!% de zor$vr#$er !s $eor$#n!seerd; d#t er 
no$ vee" !n zu!"en en cont#!ners w

ordt $ed#cht; d#t er vee" m
!s"oopt b!% de tr#ns!t!es v#n p#t!ënten tussen 

versch!""ende zor$sett!n$s, w
##rdoor p#t!ënten en n##sten node"oos be"#st w

orden. En ook d#t er sch#ke"s 
ontbreken !n het ##nbod tussen thu!szor$ en z!ekenhu!s; d#t "ok#"e zor$- en w

e"z!%ns#ctoren (hu!s#rts, m
utu-

#"!te!t, thu!sverp"e$!n$, d!enstver"eners v#nu!t de "ok#"e besturen) te w
e!n!$ op e"k##r z!%n !n$espee"d om

d#t 
ze onvo"doende w

eten w
#t ze e"k##r te b!eden hebben. D

ee"nem
ers $#ven !n het deb#t ##n d#t het !n de 

pr#kt!%k voor p#t!ënten, m
#nte"zor$ers, m

##r ook voor zor$ver"eners een doo"hof !s om
 u!t te zoeken w

!e w
##r 

terecht k#n en w
!e w

##rop recht heeft. 

Tot s"ot v#"t !n de t#"r!%ke $esprekken m
et zor$ver"eners het $ebrek ##n s#m

enw
erk!n$ op tussen de betrok-

ken #ctoren – de zo$en##m
de ‘$rote spe"ers’. M

eerdere dee"nem
ers ##n de Avonden v#n de p#""!#t!eve zor$ 

noem
en d!t $ebrek ##n s#m

enw
erk!n$ ‘m

oe!"!%k te v#tten voor profess!on#"s op het terre!n’. V#nd##$ tr#cht 
!eder zo $oed m

o$e"!%k te w
erken b!nnen z!%n/h##r e!$en m

!cro-or$#n!s#t!e, m
##r !n w

erke"!%khe!d !s er !n 
V"##nderen een versn!pper!n$ d!e er$ betreurensw

##rd!$ !s. D
e eth!sche versch!""en r#ken n!et overw

onnen, 
het verbrokke"de "#ndsch#p streeft n!et n##r eenhe!d of ##ns"u!t!n$ m

et #ndere zor$kr!n$en, de "ok#"e onder-
"!n$e concurrent!e st##t s#m

enw
erk!n$ !n de w

e$. 

D
e roep om

 een #ndere or$#n!s#t!e v#n de p#""!#t!eve zor$sector !s dus $root.

A
M

BITIE 3
O

r$#n"s#t"e

16



H
et p!""#!t#ef deb!t   -   Een v#s#e op de p!""#!t#eve zor$ v!n m

or$en   –   %!nu!r# 2020 – m
!!rt 2021

E"k w
oonzor$centrum

 d!ent een 
v!s!e en een $edr#$en be"e!d u!t 
te w

erken rond p#""!#t!eve zor$ 
en vroe$t!%d!$e zor$p"#nn!n$.

A
A

N
BEVELIN

G
EN

 EN
 ACTIES

 VO
O

R
 O

PTIM
A

LISATIE

1. 
P!""$!t$eve zor%, een pr!kt$#k $n de eerste "$#n 
 P#""!#t!eve zor$ m

oet vee" m
eer w

orden $e)nte$reerd !n de eerste "!%n. D
e zor$ver"eners !n de eerste "!%n 

m
oeten !n st##t z!%n om

 b#s!sp#""!#t!eve zor$ te $even. D
oor m

eer "ok##" $eor!ënteerd en !n$ebed te 
z!%n, !n de n#b!%he!d v#n de eerste"!%nsw

erkers, kunnen de deskund!$en v#n de be$e"e!d!n$sequ!pes z!ch 
beter toe"e$$en op hun e!$en"!%ke m

#nd##t: het ondersteunen v#n eerste"!%nszor$ver"eners b!% het $even 
v#n p#""!#t!eve zor$ en n!et enke" het overnem

en v#n de p#""!#t!eve zor$ !n com
p"exe s!tu#t!es. 

2. 
M

!nte"zor%ers sterk houden en vr$#w
$""$%ers en%!%eren 

 O
f p#""!#t!eve thu!szor$ m

o$e"!%k !s, h#n$t !n $rote m
#te #f v#n de dr##$kr#cht v#n de m

#nte"zor$ers. D
!e 

m
oeten d##r!n vo"doende ondersteund w

orden, #nders r#ken z!% overbe"#st en dr!n$t een tr#nsfer v#n 
de p#t!ënt n##r een z!ekenhu!s z!ch toch no$ op.  
 Een #ndere be"#n$r!%ke $roep !n de p#""!#t!eve zor$ (!n #""e zor$sett!n$s d!e p#""!#t!eve zor$ b!eden) z!%n 
vr!%w

!""!$ers. D
oor hun !nzet en en$#$em

ent vorm
en z!% een cruc!#"e kr#cht b!nnen de p#""!#t!eve zor$, op 

voorw
##rde d#t ze $oed op$e"e!d en om

k#derd w
orden. Z!% verd!enen ##nd#cht, respect en erkenn!n$ 

voor het w
erk d#t ze "everen. D

e nood ##n vr!%w
!""!$ers d!e kunnen ondersteunen !s bovend!en b!%zonder 

$root.  
 H

et k#n een n!euw
e opdr#cht z!%n voor de netw

erken p#""!#t!eve zor$ om
 m

eer vr!%w
!""!$ers te sens!b!"!-

seren en ##n te trekken, even#"s hen een ##n$ep#ste op"e!d!n$ te $even. D
e doe"ste""!n$ m

oet z!%n hen 
!nzetb##r te m

#ken !n de vo""ed!$e breedte v#n het "#ndsch#p v#n de p#""!#t!eve zor$ (v#n thu!szor$ over 
m

!dd"e c#re zor$ en w
oonzor$centr# tot z!ekenhu!zen). H

!ervoor m
oeten ook de nod!$e m

!dde"en w
orden 

u!t$etrokken. 

3. 
Versterken !!nbod $n w

oonzor%centr! 
 H

et p#""!#t!ef ##nbod !n w
oonzor$centr# m

oet verbeteren. H
et w

oonzor$decreet "e$t h!ervoor de nod!$e 
fund#m

enten, m
##r ook op korte term

!%n m
oeten er verbeter!n!t!#t!even w

orden $enom
en. H

et zor$per-
sonee" heeft v##k te w

e!n!$ t!%d om
 $oede p#""!#t!eve zor$ te b!eden of u!t$ebre!de $esprekken over 

vroe$t!%d!$e zor$p"#nn!n$ m
et bew

oners te voeren. P#""!#t!eve zor$ !s n!et #"t!%d een pr!or!te!t v#n de d!-
rect!es en het m

#n#$em
ent.  

 E"k w
oonzor$centrum

 d!ent een v!s!e en een $edr#$en be"e!d u!t te w
erken rond p#""!#t!eve zor$ en 

vroe$t!%d!$e zor$p"#nn!n$. O
m

 d!t m
o$e"!%k te m

#ken, m
oet het ##nt#" referent!epersonen p#""!#t!eve zor$ 

b!nnen de w
oonzor$centr# w

orden u!t$ebre!d, hun t#kenp#kket m
oet m

eer op p#""!#t!eve zor$ w
orden 

#f$estem
d en het vo"t#""!$e personee"sbest#nd m

oet vo"doende op"e!d!n$ om
 doordron$en te w

orden 
v#n het be"#n$ v#n $oede p#""!#t!eve zor$reflexen. O

ok m
oeten #ndere d#n m

ed!sche beroepsprofie"en 
w

orden ##n$etrokken !n w
oonzor$centr# om

 brede p#""!#t!eve zor$ te $even d!e !nspee"t op #""e p!%"ers 
v#n p#""!#t!eve zor$ (z!e vo"$ende #m

b!t!e). 
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Zow
#t de he"ft v#n de m

ensen 
b!% w

!e het over"!%den n!et 
onverw

#cht kom
t, over"!%dt !n 

een z!ekenhu!s. D
e over$rote 

m
eerderhe!d d##rv#n op een 

$ew
one of #cute #fde"!n$, 

terw
!%" u!t onderzoek b"!%kt d#t 

de m
eeste m

ensen !n hun 
vertrouw

de om
$ev!n$ thu!s of !n 

een thu!sverv#n$ende om
$ev!n$ 

w
!""en over"!%den. 

F!n#nc!ë"e ver$oed!n$en voor p#""!#t!eve zor$ !n w
oonzor$centr# m

oeten op$etrokken w
orden tot een 

##nv##rdb##r m
!n!m

um
 om

 $oede p#""!#t!eve zor$ te kunnen "everen. D
e fin#nc!ë"e te$em

oetkom
!n$ 

d!ent #f$estem
d te z!%n op m

##tw
erk$er!chte zor$ $e"everd door tr#nsd!sc!p"!n#!re equ!pes. 

 Tot s"ot zouden w
oonzor$centr# z!ch preferent!ee" om

vorm
en tot "eef- en w

oonom
$ev!n$en w

##r!n de 
focus "!$t op kw

#"!te!tsvo""e be"ev!n$ en "even, eerder d#n op het m
ed!sche d!e er v#nd##$ !n vee" centr# 

no$ !s.

4. 
M

$dd"e c!re u$tbouw
en 

 Een h!##t !n het ##nbod v#n p#""!#t!eve zor$ s!tueert z!ch op het n!ve#u v#n zo$en##m
de ‘m

!dd"e c#re’ 
of ‘m

ed!um
 c#re’ zor$ver"en!n$. D

!t !s een "ok##" $er!cht, sem
!-res!dent!ee" zor$##nbod voor m

ensen 
m

et p#""!#t!eve zor$noden, voor w
!e thu!szor$ n!et "#n$er h##"b##r !s en een z!ekenhu!sopn#m

e $een 
noodz##k. O

p d!e m
#n!er kunnen m

ensen toch !n hun vertrouw
de en hu!se"!%ke om

$ev!n$ b"!%ven ("!efst zo 
d!cht m

o$e"!%k b!% hun f(s!eke thu!s zod#t ze n!et "os$ekoppe"d r#ken v#n hun soc!##" netw
erk), kr!%$en 

hun m
#nte"zor$ers en n##sten een #dem

p#uze en w
ordt ##n hun p#""!#t!eve noden te$em

oet$ekom
en 

door een $em
ot!veerd en com

petent m
u"t!d!sc!p"!n#!r te#m

. D
enk h!erb!% ##n d#$centr#, hosp!ces, ‘b!%-

n#-thu!s-hu!zen’, zor$hote"s, … 

5. 
Zor%z!m

e buurten ondersteunen 
 D

e overhe!d w
ordt ook ##n$ezet om

 te !nvesteren !n zor$z#m
e buurten en ze duurz##m

 te ondersteu-
nen v!# het prom

oten v#n k#n$oeroew
on!n$en, co-hous!n$, com

p#ss!on#te c!t!es, budd(-netw
erken en 

het en$#$eren v#n (buurt)-vr!%w
!""!$ers. O

ok p#""!#t!eve zor$ m
oet h!er!n een p"##ts kr!%$en. O

p d!e m
#n!er 

w
ordt een bet##"b#re m

eerc#p#c!te!t $ecreëerd voor "ok##" $er!chte p#""!#t!eve zor$ver"en!n$. 

6. 
P!""$!t$eve zor% $n z$ekenhu$zen de #u$ste p"!!ts %even 
 Zow

#t de he"ft v#n de m
ensen b!% w

!e het over"!%den n!et onverw
#cht kom

t, over"!%dt !n een z!ekenhu!s. De 
over$rote m

eerderhe!d d##rv#n op een $ew
one of #cute #fde"!n$, terw

!%" u!t onderzoek b"!%kt d#t de m
eeste 

m
ensen !n hun vertrouw

de om
$ev!n$ thu!s of !n een thu!sverv#n$ende om

$ev!n$ w
!""en over"!%den.  

 H
oew

e" m
en ##n d!e w

ens k#n te$em
oetkom

en door een u!tbre!d!n$ v#n de p#""!#t!eve thu!szor$, een 
versterk!n$ v#n de p#""!#t!eve zor$ !n w

oonzor$centr# en het creëren v#n een m
!dd"e c#re ##nbod, zu""en 

er no$ #"t!%d m
ensen !n het z!ekenhu!s over"!%den. D

##rom
 z#" enerz!%ds het ##nbod v#nu!t de Sp-d!ensten 

– $espec!#"!seerde d!ensten voor p#""!#t!eve zor$ !n z!ekenhu!zen – (m
!nstens voor een dee") behouden 

m
oeten b"!%ven, m

##r #nderz!%ds zu""en z!ekenhu!zen vee" m
eer ##nd#cht m

oeten besteden ##n $ep#ste 
stervensbe$e"e!d!n$ !n #" hun #fde"!n$en. D

eze zor$!nste""!n$en m
oeten z!ch dr!n$end #nders or$#n!seren 

ten ##nz!en v#n term
!n#"e p#t!ënten en de p#""!#t!eve t#ken n!et doorschu!ven n##r een h#ndvo" m

ede-
w

erkers d!e d##rvoor onvo"doende ondersteund en om
k#derd w

orden. 
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Toch !s het n!et ev!dent 
voor hu!s#rtsen om

 de 
zor$coörd!n#t!e voor #""e 
#specten v#n p#""!#t!eve zor$ 
(m

ed!sch, ps(cho"o$!sch, 
soc!##" en ex!stent!ee")  
op te nem

en.

7. 
Zor%coörd$n!toren $n het "even roepen 
 P#""!#t!eve zor$ m

oet vr##$$estuurd en $ecoörd!neerd z!%n, u!t$##nde v#n de behoefte, vr#$en en w
en-

sen v#n de p#t!ënt. P#""!#t!eve zor$ !s m
##tw

erk. D
##rom

 m
oet de p#t!ënt en z!%n/h##r n##sten #ct!ef 

ondersteund w
orden door een persoon d!e m

et com
m

!tm
ent zoekt n##r de ##ns"u!t!n$ tussen de be-

hoeften en w
ensen v#n de zor$behoevende m

et het ##nbod !n het zor$"#ndsch#p.  
D

eze zor$coörd!n#tor, d!e d!cht b!% de p#t!ënt st##t om
 de zor$nood $oed !n te kunnen sch#tten en 

sch#"en, "e$t n# over"e$ m
et de p#t!ënt (en m

o$e"!%k ook m
et de m

#nte"zor$ers en n##sten) de bru$ 
tussen het zor$"#ndsch#p, het zor$##nbod en de zor$nood en zor$w

ensen v#n de p#t!ënt.  
 V##k w

ordt verw
ezen n##r de hu!s#rts #"s de ##n$ew

ezen persoon om
 deze coörd!n#t!e op z!ch te ne-

m
en. Toch !s het n!et ev!dent voor hu!s#rtsen om

 de zor$coörd!n#t!e voor #""e #specten v#n p#""!#t!eve 
zor$ (m

ed!sch, ps(cho"o$!sch, soc!##" en ex!stent!ee" – z!e "#ter !n d!t r#pport) op te nem
en. M

o$e"!%k 
kom

en ook #ndere profie"en h!ervoor !n ##nm
erk!n$. O

nder m
eer m

##tsch#ppe"!%k w
erkers w

orden $e-
noem

d, hetz!% v#nu!t "ok#"e d!enstencentr#, hetz!% v#nu!t de m
utu#"!te!ten. H

et$een m
eteen betekent d#t 

d!ensten m
##tsch#ppe"!%k w

erk een be"#n$r!%ke verb!ndende ro" kunnen spe"en. 
 Anderen su$$ereren een coörd!nerende ro" voor verp"ee$kund!$en, eerste"!%nsps(cho"o$en, ze"fs k!-
nes!sten of #ndere zor$- en w

e"z!%nsprofess!on#"s. H
et !nzetten v#n zor$coörd!n#toren k#n de opst#rt 

v#n p#""!#t!eve zor$ ver$em
#kke"!%ken, z!% kunnen bovend!en een !nform

#t!e- en be$e"e!d!n$sopdr#cht 
opnem

en $edurende het $#nse tr#%ect w
#nt n!et e"ke p#t!ënt !s m

ond!$ $enoe$ en/of heeft vo"doende 
!nz!cht !n w

#t er best##t en w
##rop m

en recht heeft. D
e zor$coörd!n#tor !s #"s funct!e voorz!en !n het 

n!euw
e eerste"!%nsdecreet. P#""!#t!eve zor$ zou één v#n de eerste zor$se$m

enten m
oeten vorm

en w
##r 

deze funct!e vo"w
##rd!$ w

ordt $e)m
p"em

enteerd.

8. 
N

!!r een pub"$c he!"th perspect$ef voor p!""$!t$eve zor%  
 Een pub"!c he#"th ben#der!n$ v#n $ezondhe!ds- en w

e"z!%nszor$ !s een m
##tsch#pp!%brede strom

!n$ d!e 
!nzet op prevent!e, het verbeteren v#n de "evenskw

#"!te!t en het ver"en$en v#n het "even door m
!dde" 

v#n $eor$#n!seerde !nsp#nn!n$en en $e)nform
eerde keuzes v#n de s#m

en"ev!n$ #"s $ehee". Er m
oet nu 

w
orden n#$ed#cht over de p"ek d!e p#""!#t!eve zor$ !n onze s#m

en"ev!n$ !n de toekom
st z#" !nnem

en 
b!nnen zo’n pub"!c he#"th perspect!ef. H

et !s bovend!en du!de"!%k d#t de defin!t!e v#n pub"!c he#"th zow
e" 

verw
!%st n##r het w

etensch#ps$eb!ed #"s n##r het w
erkterre!n. 

 Een pub"!c he#"th ben#der!n$ v#n p#""!#t!eve zor$ betekent ook d#t #ndere be"e!dsdom
e!nen d#n vo"ks-

$ezondhe!d - denk ##n onderw
!%s, w

onen, w
erken, cu"tuur, m

ob!"!te!t … - d##r!n een ver#ntw
oorde"!%khe!d 

hebben, n##st !eder v#n ons. H
et $##t erom

 d#t een "even m
et beperk!n$en – !ets w

#t ons vroe$ of "##t 
#""en z#" overkom

en - en het "evense!nde nu #" een p"##ts kr!%$t !n ons denken en w
erken. N

##st $e-
zondhe!dsbe"e!d en "eefst!%" kom

en d##r #specten #"s de f(s!eke en soc!#"e !nr!cht!n$ v#n onze w
oon- 

en w
erkom

$ev!n$ b!% k!%ken, soc!#"e voorz!en!n$en d!e best##nszekerhe!d $#r#nderen, kenn!s!nfr#struc-
tuur, techno"o$!sche en soc!#"e !nnov#t!e, etc. 
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P#""!#t!eve zor$ m
oet breder. 

D
##rover heerst un#n!m

!te!t b!% 
#""e dee"nem

ers ##n #""e f#sen 
v#n H

et p#""!#t!ef deb#t. 

A
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D
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In de p!""$!t$eve zor% m
oeten !""e p$#"ers evenw

$cht$% en $n vo"doende m
!te !!n bod kom

en. N
!!st de  

p!t$ënt m
oet er ook !!nd!cht z$#n voor m

!nte"zor%ers en n!!sten, ook n! het over"$#den v!n de p!t$ënt.

KA
D

ER
 BIJ D

EZE A
M

BITIE

V#nd##$ w
ordt p#""!#t!eve zor$ vee" te en$ !n$evu"d. P#""!#t!eve zor$ m

oet breder. D
##rover heerst un#n!m

!te!t 
b!% #""e dee"nem

ers ##n #""e f#sen v#n H
et p#""!#t!ef deb#t. Iedereen sch##rt z!ch #chter de kernbep#"!n$en 

v#n de W
H

O
 over p#""!#t!eve zor$ d!e ste"t d#t n##st m

ed!sch-"!ch#m
e"!%ke zor$, op een evenw

##rd!$e m
#n!er 

ps(cho"o$!sche, soc!#"e en ex!stent!ë"e-sp!r!tue"e zor$ ##n bod m
oeten kom

en.

Vo"$ens deze"fde W
H

O
-defin!t!e m

oet p#""!#t!eve zor$ z!ch r!chten op "evenskw
#"!te!t. H

et $##t !n de eerste 
p"##ts om

 de "evenskw
#"!te!t v#n de p#t!ënten/c"!ënten, m

##r ook om
 hun n##sten, en !n het b!%zonder de 

m
#nte"zor$ers. M

##r ook de profess!one"e zor$ver"eners hebben be"#n$ b!% ondersteun!n$ om
 hun "evens-

kw
#"!te!t op pe!" te houden. 

A
A

N
BEVELIN

G
EN
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 ACTIES

 VO
O

R
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PTIM
A

LISATIE

1. 
A

!nd!cht voor !""e W
H

O
-p$#"ers v!n p!""$!t$eve zor% 

 P#""!#t!eve zor$ m
oet persoons$er!chte, breed ondersteunende zor$ z!%n d!e focust op de "evenskw

#"!te!t 
v#n de p#t!ënt en z!%n of h##r n##sten. In p#""!#t!eve zor$ m

oeten de p!%"ers op de versch!""ende "evens-
d!m

ens!es evenw
##rd!$ ##n bod kunnen kom

en: het m
ed!sch-"!ch#m

e"!%ke, ps(cho"o$!sche, soc!#"e en 
sp!r!tue"e-ex!stent!ë"e "u!k. H

et s!m
u"t##n te$em

oetkom
en ##n deze v!er p!%"ers vr##$t een $e)nte$reerde 

##np#k v#n #ctoren u!t zow
e" de zor$- #"s de w

e"z!%nssector. 

2. 
Be%e"e$d$n% rond z$n%ev$n% 
 M

en m
oet op zoek $##n n##r m

ethod!eken d!e een doe"tre*
ende ondersteun!n$ op v"#k v#n z!n$ev!n$ 

m
o$e"!%k m

#ken. Voor#" deze "##tste p!%"er !s !n de p#""!#t!eve zor$ v#n v#nd##$ onderontw
!kke"d en dus 

onderbenut. Gesprekken m
et profess!one"e be$e"e!ders rond ex!stent!ë"e vr#$en kunnen he"pen.  

O
ok het creëren v#n ontm

oet!n$sp"ekken en -m
om

enten tussen personen m
et p#""!#t!eve zor$noden !s 

h!erb!% z!nvo". 
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H
et be"#n$ v#n zor$ voor de 

profess!one"e zor$ver"eners 
en de t#""oze vr!%w

!""!$ers !n 
de p#""!#t!eve zor$ w

ordt 
v##k ver$eten. 

3. 
O

ndersteun$n% v!n n!!sten 
 M

#nte"zor$ers en n##sten v#n m
ensen m

et p#""!#t!eve zor$noden w
orden op d!t o$enb"!k te w

e!n!$ #"s 
vo"w

##rd!$e p#rtners !n het zor$tr#%ect erkend en v##k ook onvo"doende be$e"e!d. M
eest#" nem

en z!% 
!n de thu!ss!tu#t!e nocht#ns het "eeuw

endee" v#n de zor$ op z!ch. M
#nte"zor$ers en n##sten m

oeten 
vo"w

##rd!$ kunnen p#rt!c!peren ##n het zor$p"#n, d##rn##st m
oeten ook z!% op m

ed!sch, ps(cho"o$!sch, 
soc!##" en ex!stent!ee" v"#k be$e"e!d w

orden. Ze m
oeten toe$#n$ kr!%$en tot op"e!d!n$ en kenn!sde"!n$, 

zod#t hun dr##$kr#cht n!et overschreden w
ordt. Bovend!en m

oeten ze terechtkunnen b!% "ot$enoten. 

4. 
N

!zor% en rouw
ondersteun$n% 

 M
om

entee" !s rouw
ondersteun!n$ v#n n#best##nden voor en n# het over"!%den beperkt. H

et ##nb!eden 
v#n n#zor$ en rouw

ondersteun!n$ ##n n#best##nden !s een be"#n$r!%k onderdee" v#n p#""!#t!eve zor$ en 
vr##$t een ##np#k op m

##t, net zo#"s #""e #ndere p!%"ers v#n p#""!#t!eve zor$. E"ke n#best##nde heeft 
!nd!v!due"e behoeften en ook k!nderen en %on$eren m

oeten vo"doende ##nd#cht kr!%$en. N
#zor$ d!ent 

m
et em

p#th!e, respect, $edu"d en openhe!d te w
orden $eboden. D

!t k#n b!%voorbee"d onder de vorm
 v#n 

pr##t$roepen, $roepsther#p!e, !nd!v!due"e ps(cho"o$!sche be$e"e!d!n$ of op #ndere m
#n!eren w

##rm
ee 

n#best##nden $eho"pen kunnen w
orden.

5. 
O

penst!!n voor com
p"em

ent!$re $ntervent$es 
 Zor$ver"eners en be$e"e!ders m

oeten ook !nzetten op com
p"em

ent#!re ther#p!eën !n com
b!n#t!e m

et 
re$u"!ere zor$.&Voorbee"den z!%n "evense!ndeverh#"enboek%es, zor$m

#ss#$es, w
e""ness, n#tuurbe"ev!n$, 

f#c!#ther#p!e, som
#tops(choped#$o$!e, #"tern#t!eve f#rm

#co"o$!sche beh#nde"!n$en, enzovoort. H
et 

m
ent#"e e*

ect v#n deze beh#nde"!n$en voor de !nd!v!due"e p#t!ënt m
#$ n!et ondersch#t w

orden. O
ok de 

!nvoer!n$ v#n m
!nder voor de h#nd "!$$ende ##np#kken d!e !n het bu!ten"#nd reeds w

erden onderzocht 
en pos!t!ef w

erden $eëv#"ueerd, m
oet zow

e" door de sector #"s de overhe!d !n overw
e$!n$ w

orden $eno-
m

en.

6. 
Zor% voor de zor% 
 H

et be"#n$ v#n zor$ voor de profess!one"e zor$ver"eners en de t#""oze vr!%w
!""!$ers !n de p#""!#t!eve zor$ 

w
ordt v##k ver$eten. Z!% m

oeten t!%d en ru!m
te kr!%$en om

 $oede zor$ te b!eden, m
et vo"doende bu*

ers 
te$en m

ore"e (d!)stress, m
et m

o$e"!%kheden tot ondersteun!n$ b!nnen de e!$en w
erk!n$, onder m

eer v!# 
!nterv!s!e, en de toe$#n$ tot profess!one"e co#ch!n$ en opv#n$ !nd!en nod!$. 
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Tot op v#nd##$ !s er !n de 
!ntens!eve zor$eenheden 
v#n vee" z!ekenhu!zen $een 
##nd#cht voor de w

ensen 
v#n de p#t!ënt. 

A
M

BITIE 5 —
 ZELFREG

IE O
N

D
ERSTEU

N
EN

B$# p!""$!t$eve zor% m
oet w

orden $n%ezet op persoons%ebonden en %ecoörd$neerde zor% m
et een focus op 

ze"fre%$e. 

KA
D

ER
 BIJ D

EZE A
M

BITIE

P#t!ënten kr!%$en no$ v##k te horen w
#t ze m

oeten doen, of n!et m
eer m

o$en doen, of n!et m
eer kunnen 

doen. Terw
!%" ze m

et hun zor$ver"eners ook w
e" eens w

!""en over"e$$en w
#t ze no$ w

é" kunnen doen en w
#t 

ze no$ w
é" w

!""en doen. O
ok p#t!ënten m

et p#""!#t!eve zor$noden w
!""en hun resterende t!%d zo kw

#"!te!tsvo" 
m

o$e"!%k !nvu""en. O
p de m

#n!er zo#"s z!% d#t w
ensen. M

et w
##rd!$he!d, zo #utonoom

 m
o$e"!%k, !n de n#b!%he!d 

v#n w
!e hen d!erb##r !s.

Toch !s !n de pr#kt!%k ze"fre$!e b!% een n#derend "evense!nde verre v#n ev!dent. V#nu!t de zor$sector, bespro-
ken erv#r!n$en !n ons pub"!eksforum

 en $etu!$en!ssen !n H
et breed m

##tsch#ppe"!%k deb#t w
ordt $este"d 

d#t de w
e$ n##r een opn#m

e v##k schr!%nend !s om
d#t er voord!en he"em

##" $een $esprekken z!%n $evoerd 
m

et de betrokkenen. S!$n#"en d!e m
ensen u!tsturen om

 erover te pr#ten w
orden n!et op$ev#n$en. M

en be-
"u!stert de m

ensen n!et. Er w
ordt n!et $e"eerd u!t voor$##nde c#sussen. Som

s w
ordt er ze"fs "#cher!$ $ed##n 

over zor$p"#nn!n$ of w
ordt het $ez!en #"s een "!%st d!e – nood$edw

on$en – m
oet w

orden !n$evu"d en w
##rb!% 

m
en z!ch er zo sne" m

o$e"!%k v#n w
!" #fm

#ken. D
#t docum

ent kom
t d#n w

e" !n het zor$doss!er, m
##r er w

ordt 
op de cruc!#"e bes"!ss!n$sm

om
enten w

e!n!$ of n!ets m
ee $ed##n.

Andere dee"nem
ers $even ##n d#t v#nu!t de (m

ed!sche) zor$ m
en v##k n!et $ew

oon !s om
 m

ensen vo"doen-
de ##nd#cht te $even op n!et-m

ed!sche #specten, zeker n!et #"s het $##t om
 "evense!ndep"#nn!n$. M

en 
neem

t $een t!%d. V##k ook onder druk v#n de f#m
!"!e d!e sne" tot bes"!ss!n$en w

!" kom
en. D

##rn##st kom
en 

er steeds m
eer ($espec!#"!seerde) m

ensen ##n het bed v#n de p#t!ënt. O
ok d#t !s !n de pr#kt!%k $een st!-

m
u"#ns voor ze"fre$!e. Tot op v#nd##$ !s er !n de !ntens!eve zor$eenheden v#n vee" z!ekenhu!zen $een ##n-

d#cht voor de w
ensen v#n de p#t!ënt. Ze"fs #" z!%n d!e neer$eschreven en !s er een w

et op p#t!ëntenrechten 
d!e m

oet n#$e"eefd w
orden.

Kortom
, v#nd##$ w

!""en m
ensen !n toenem

ende m
#te hun e!$en "even bep#"en… en ook hun "evense!nde. 

D
##r w

ordt !n de pr#kt!%k dus "#n$ n!et #"t!%d reken!n$ m
ee $ehouden. 

A
A

N
BEVELIN

G
EN

 EN
 ACTIES

 VO
O

R
 O

PTIM
A

LISATIE

1. 
Ze"fre%$e op b!s$s v!n bev!tte"$#ke $nform

!t$e 
 P#t!ënten m

et p#""!#t!eve zor$noden m
oeten, op b#s!s v#n hun e!$en kr#cht en keuzes, zovee" m

o$e"!%k 
##n het roer kunnen b"!%ven v#n hun e!$en "even, en dus ook v#n hun zor$ en ondersteun!n$. D

eze ze"fre-
$!e st##t of v#"t m

et het ter besch!kk!n$ ste""en v#n vo"doende en correcte !nform
#t!e, !n een verst##n-

b#re t##" en v!# een ##n$ep#ste m
#n!er v#n com

m
un!ceren. Er m

#$ n!et over het hoofd v#n p#t!ënten 
w

orden $epr##t. Er m
o$en evenm

!n bes"!ss!n$en bu!ten hun w
!" w

orden $enom
en. A""een d#n k#n er een 

vertrouw
ensb#nd ontst##n d!e de b#s!s m

oet vorm
en v#n e"ke zor$re"#t!e. 
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H
et over"e$ tussen de 

zor$ver"eners en de p#t!ënt/
c"!ënt m

oet een d(n#m
!sch 

proces z!%n, v#n#f de d!#$nose 
tot ##n het "evense!nde, m

et 
cont!nue ev#"u#t!e v#n #""e 
#specten v#n p#""!#t!eve zor$.  

2. 
Lu$steren en h!nde"en n!!r w

ensen 
 Ze"fre$!e door de p#t!ënt !s #""een m

o$e"!%k #"s zor$ver"eners – en !n het b!%zonder #rtsen - t!%d m
#ken en 

"u!steren n##r hun p#t!ënten en c"!ënten. M
##r ook d#t ze !n overeenstem

m
!n$ m

et de w
ensen v#n d!e 

persoon h#nde"en en beh#nde"en. H
et over"e$ tussen de zor$ver"eners en de p#t!ënt/c"!ënt m

oet een 
d(n#m

!sch proces z!%n, v#n#f de d!#$nose tot ##n het "evense!nde, m
et cont!nue ev#"u#t!e v#n #""e #s-

pecten v#n p#""!#t!eve zor$.  
 Er !s !n de s#m

en"ev!n$ en onder zor$ver"eners een m
ent#"!te!tsver#nder!n$ nod!$ zod#t ze"fre$!e een 

ev!dent!e w
ordt voor #""e betrokken p#rt!%en. O

m
 ze"fre$!e m

o$e"!%k te m
#ken, !s het bovend!en be"#n$r!%k 

d#t !nform
#t!e over de "ok#"e besch!kb#re zor$ en ondersteun!n$ m

#kke"!%k toe$#nke"!%k !s en d#t onder-
steun!n$ w

ordt $eboden b!% #dm
!n!str#t!eve form

#"!te!ten. 

3. 
O

ndersteun$n% b$# zor%coörd$n!t$e en ze"fre%$e 
 H

oew
e" ook !n p#""!#t!eve zor$ m

#x!m
#"e ze"fre$!e w

ordt n#$estreefd, !s het voor kw
etsb#re m

ensen n!et 
#"t!%d m

o$e"!%k om
 d!e verw

#cht!n$ w
##r te m

#ken. Ze kunnen te z!ek z!%n of !n be"#n$r!%ke m
#te #fh#n-

ke"!%k v#n #nderen. In d#t $ev#" m
oet er ondersteun!n$ w

orden $eboden om
, !n de m

#te v#n het m
o$e-

"!%ke, hen no$ steeds toe te "#ten om
 #utonom

e keuzes te m
#ken. D

!t k#n ver$em
#kke"!%kt w

orden door 
het u!tw

erken en ter besch!kk!n$ ste""en v#n too"s en st#ppenp"#nnen om
 te he"pen bes"!ssen (zo#"s 

CLEVER, D
oe"zoeker, de Pos!t!eve $ezondhe!dstoo"…) . 

 B!%kom
ende ondersteun!n$ k#n !n de eerste p"##ts kom

en v#nu!t het e!$en soc!#"e netw
erk v#n de per-

soon m
et p#""!#t!eve zor$noden (m

#nte"zor$ers, n##sten of #nderen). Ind!en d#t netw
erk deze t##k n!et 

k#n opnem
en, m

oeten profess!one"e zor$ver"eners deze ro" opnem
en, w

##rb!% voor#" $ed#cht w
ordt ##n 

een zor$coörd!n#tor (z!e ook #m
b!t!e 3). 

4. 
S

ow
$eso een zor%p"!n 

 O
m

 persoons$ebonden, $ecoörd!neerde en !nc"us!eve p#""!#t!eve zor$ m
o$e"!%k te m

#ken, m
oet voor e"ke 

p#""!#t!eve p#t!ënt een p#""!#t!ef zor$p"#n w
ordt op$este"d op b#s!s v#n over"e$ tussen zor$vr#$er(s) en 

zor$ver"ener(s). D
!t zor$p"#n m

oet un!ek en persoons$ebonden z!%n. H
et p"#n d!ent te #""en t!%de ##np#s-

b##r en r##dp"ee$b##r te z!%n voor de p#t!ënt.  
 D

!t zor$p"#n !s het resu"t##t v#n over"e$ tussen p#t!ënt, eventuee" n##sten (!nc"us!ef m
#nte"zor$ers) - 

m
!ts toestem

m
!n$ v#n de p#t!ënt - en zor$ver"eners. D

e b#s!s voor het zor$p"#n z!%n de e!$en "evens- en 
zor$w

ensen v#n de p#t!ënt d!e h!%/z!% m
oet kunnen u!ten !n verbondenhe!d m

et de om
$ev!n$. D

##r!n 
m

oeten !n de eerste p"##ts hu!d!$e zor$noden, zor$w
ensen en zor$##np#k w

orden op$enom
en, m

##r 
$##ndew

e$ ook toekom
st!$e zor$keuzes, onder m

eer b!% het "evense!nde. O
p d!e m

#n!er kr!%$t vroe$t!%d!-
$e zor$p"#nn!n$ #utom

#t!sch een p"##ts !n d!t zor$over"e$.  
 B!% e"ke ver#nder!n$ v#n de $ezondhe!dstoest#nd en/of op vr##$ v#n de p#t!ënt d!ent het over"e$ her-
h##"d te w

orden en m
oet het zor$p"#n !nd!en nod!$ w

orden ##n$ep#st. 
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Er w
ordt v#st$este"d d#t het 

hu!d!$e !nform
#t!e##nbod w

e" 
$root !s, m

##r te$e"!%kert!%d 
versn!pperd, n!et #"t!%d coherent, !n 
een t##" en vorm

 d!e n!et voor #""e 
doe"$roepen #ppe""erend !s, en 
som

s ze"fs eth!sch $ek"eurd. 

5. 
O

p"!den $n een %"ob!!" en %edee"d p!t$ëntendoss$er 
 H

et $"ob##" m
ed!sch doss!er !s nu !n hoofdz##k een m

ed!sch en #dm
!n!str#t!ef !nstrum

ent d#t onderbe-
nut en onvo"doende $edee"d w

ordt. W
!% ste""en voor om

 het $"ob##" m
ed!sch doss!er u!t te bouw

en tot 
een $"ob##" zor$- en ondersteun!n$sdoss!er w

##r!n voor een p#t!ënt het vo""ed!$e zor$p"#n !s op$eno-
m

en, m
##r ook de resu"t#ten v#n over"e$ rond vroe$t!%d!$e zor$p"#nn!n$, w

!"sverk"#r!n$en, $eneesm
!d-

de"en"!%sten, cont#ct$e$evens, enzovoort, reken!n$ houdend m
et de GD

PR-w
et$ev!n$. D

e onvoorw
##r-

de"!%ke toe$#n$ tot de e!$en m
ed!sche $e$evens m

oet voor p#t!ënten en bur$ers bekend, eenvoud!$ en 
ve!"!$ z!%n.

6. 
S

treven n!!r n!!d"oze zor% 
 Een be"#n$r!%k onderdee" v#n $ecoörd!neerde zor$ !s d#t deze zor$ n##d"oos over$##t v#n de ene zor$-
sett!n$ n##r de #ndere b!% e"ke tr#nsfer v#n de p#t!ënt. D

##rvoor !s een vee" betere s#m
enw

erk!n$ en 
coörd!n#t!e nod!$ tussen zor$ver"eners !n de thu!szor$, !n het z!ekenhu!s en !n het w

oonzor$centrum
. D

!t 
!s v#nd##$ no$ steeds een p!%npunt !n de re$u"!ere zor$, m

##r eveneens !n de p#""!#t!eve zor$. D
##rom

 
m

oet er over n##d"oze p#""!#t!eve zor$ du!de"!%ke #fspr#ken w
orden $em

##kt tussen de zor$r#den v#n 
de eerste"!%nszones, de "ok#"e z!ekenhu!zen en de w

oonzor$centr#. D
eze #fspr#ken m

oeten ook !n $oe-
de zor$pr#kt!%ken w

orden om
$ezet. 

7. 
O

p"ossen v!n confl$cten 
 Een p#""!#t!ef tr#%ect k#n potent!ee" confl!ctueus z!%n voor #""e betrokken p#rt!%en. Er kunnen confl!cten 
z!%n tussen de p#t!ënt en n##sten, m

#nte"zor$ers, f#m
!"!e"eden… m

##r ook confl!cten tussen zor$ver"e-
ners en de p#t!ënt en/of de n##sten. Ind!en d!e confl!cten m

oe!"!%k z!%n op te "ossen, m
oet de zor$ver"e-

ner beroep kunnen doen op !nterv!s!e, co#ch!n$ of !nd!v!due"e be$e"e!d!n$ om
 d##rm

ee om
 te $##n.  

 Voor confl!cten tussen p#t!ënten en f#m
!"!es – d!e n!et kunnen op$e"ost w

orden door de zor$ver"eners 
d!e !nst##n voor de d#$e"!%kse (p#""!#t!eve) zor$ – m

oet er een ##nbod kom
en v#n $etr#!nde confl!ct-

bem
!dde"##rs. W

etensch#ppe"!%k onderzoek heeft !m
m

ers u!t$ew
ezen d#t het op"ossen v#n n!euw

e of 
oude confl!cten b!% een n#derend "evense!nde een be"#n$r!%ke f#ctor !s !n het bere!ken v#n ‘een $oede 
dood’ en !n een m

eer $unst!$e rouw
be"ev!n$ b!% n#best##nden n# het over"!%den.

8. 
Levense$ndekeuzes respecteren 
 P#t!ënten d!enen t!%d!$ over #""e m

o$e"!%kheden v#n "evense!ndezor$ te w
orden $e)nform

eerd. Er w
ordt 

v#st$este"d d#t het hu!d!$e !nform
#t!e##nbod w

e" $root !s, m
##r te$e"!%kert!%d versn!pperd, n!et #"t!%d co-

herent, !n een t##" en vorm
 d!e n!et voor #""e doe"$roepen #ppe""erend !s, en som

s ze"fs eth!sch $ek"eurd. 
O

ok !n de zor$re"#t!e tussen zor$ver"ener en p#t!ënt m
#$ verw

#cht w
orden d#t de $e$even !nform

#t!e 
correct, tr#nsp#r#nt, verst##nb##r en n!et-voor!n$enom

en !s.  
 H

et zor$over"e$ rond "evense!ndekeuzes m
oet u!t$##n v#n m

#x!m
#"e #utonom

!e en keuzevr!%he!d v#n 
de p#t!ënt. W

e" m
oet !n d!t over"e$ een #fw

e$!n$ w
orden $em

##kt v#n de b#ten en kosten, de ‘pros en 
cons’ v#n keuzes, de opportun!te!ten en beperk!n$en, zow

e" op m
ed!sch, ps(cho"o$!sch, fin#nc!ee" #"s 

%ur!d!sch v"#k.  
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V#nd##$ "even en sterven er te 
vee" m

ensen m
et verm

!nderde 
w

!"sbekw
##m

he!d onw
##rd!$ 

om
d#t ze ze"f n!et m

ochten of 
konden k!ezen w

#nneer en hoe 
ze w

!"den "even en sterven. 

In #""e zor$sett!n$s, d!e te m
#ken hebben m

et p#""!#t!eve en "evense!ndezor$, m
oeten de w

ensen v#n de 
p#t!ënt m

et betrekk!n$ tot het "evense!nde m
#x!m

##" $eëerb!ed!$d w
orden.

9. 
W

$"sbesch$kk$n%en verhe"deren 
 Er !s zow

e" b!% p#t!ënten, het brede pub"!ek #"s zor$ver"eners vee" ondu!de"!%khe!d en $em
!s ##n  

eenvorm
!$he!d rond w

!"sbesch!kk!n$en. D
e versch!""ende w

!"sbesch!kk!n$en !nz#ke $ezondhe!dszor$ 
zouden !n één docum

ent m
oeten s#m

en$ebr#cht w
orden, !n een du!de"!%ke, eenvorm

!$e en tr#nsp#r#nte 
t##", m

et ##nd#cht voor spec!fieke en kw
etsb#re doe"$roepen.  

 W
!"sbesch!kk!n$en w

orden best toe$evoe$d ##n het zor$- en ondersteun!n$sdoss!er (z!e h!erboven). 
D

eze toevoe$!n$ m
oet $ed##n kunnen w

orden door de hu!s#rts, een door de p#t!ënt $em
#nd#teerde 

zor$ver"ener !n het z!ekenhu!s, !n bescherm
de w

oonvorm
en, !n het W

ZC, of v!# de vertrouw
enspersoon 

en de w
ette"!%k verte$enw

oord!$er. 

10. 
W

et%ev$n%en !!np!ssen en ver!ntw
oorde"$#khe$d de"en 

 V#nd##$ "even en sterven er te vee" m
ensen m

et verm
!nderde w

!"sbekw
##m

he!d onw
##rd!$ om

d#t ze 
ze"f n!et m

ochten of konden k!ezen w
#nneer en hoe ze w

!"den "even en sterven. D
e $e"dende w

et$ev!n$ 
h!erover, de pr#kt!sche u!tvoer!n$ erv#n en de contro"e d##rop !s ##n herz!en!n$ toe. H

et deb#t d##rover 
m

#$ echter n!et beperkt b"!%ven tot po"!t!eke p#rt!%en, experts, #rtsen en %ur!sten. V#nd##$ !s de stem
 

v#n de betrokken p#t!ënten en v#n bur$ers d##r!n m
eer d#n oo!t be"#n$r!%k. Toch w

orden z!% h!er!n n!et 
$ehoord, "##t st##n d#t hun stem

 doors"#$$evend !s !n het deb#t. D
##rom

 m
oet d!t deb#t en de bes"u!t-

vorm
!n$ rond "evense!ndekeuzes m

et ho$e dr!n$endhe!d verru!m
d w

orden. 
 Tot zo"#n$ het m

##tsch#ppe"!%k deb#t n!et tot n!euw
e w

et$ev!n$ heeft $e"e!d, w
ordt ##nbevo"en om

 de 
ro" v#n de verte$enw

oord!$er en de vertrouw
enspersoon du!de"!%ker te com

m
un!ceren en te om

schr!%ven.  
 B!% com

p"exe bes"!ss!n$en rond het "evense!nde zou de ver#ntw
oorde"!%khe!d m

!ssch!en beter $edee"d 
w

orden door een m
u"t!d!sc!p"!n#!r te#m

 (zo#"s !n N
eder"#nd $ebeurt) !n p"##ts v#n ze vo""ed!$ b!% de #rts 

te "e$$en. D
!t z#" het dr##$v"#k voor bep##"de bes"!ss!n$en verbreden en z#" de som

s %ur!d!sch fr#$!e"e 
pos!t!e v#n de !nd!v!due"e #rts verbeteren. D

##rn##st w
ordt b!% hee" com

p"exe bes"!ss!n$en ##n$er#den 
om

 per c#se een #d hoc m
u"t!d!sc!p"!n#!re "evense!nde- en euth#n#s!ecom

m
!ss!e op te r!chten, ver$e-

"!%kb##r m
et een m

u"t!d!sc!p"!n#!r onco"o$!sch consu"t. 
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Een d!ep$##nde 
m

##tsch#ppe"!%ke reflect!e 
over de dood !n onze 
s#m

en"ev!n$ – $ekoppe"d ##n 
w

etensch#ppe"!%k onderzoek 
h!erover - m

oet de ##rd en de 
oorz#ken v#n het t#boe en het 
st!$m

# rond p#""!#t!eve zor$ !n 
k##rt bren$en.

A
M

B
ITIE 6 —

 TA
B

O
ES EN

 STIG
M

A
’S D

O
O

R
B

R
EK

EN
O

m
 het t!boe en het st$%m

! rond p!""$!t$eve zor% te doorbreken, m
oeten w

e de dood en ver%!nke"$#khe$d 
een p"!!ts %even $n ons "even. 

KA
D

ER
 BIJ D

EZE A
M

BITIE

Er best##t een $root t#boe en st!$m
# rond de dood en rond p#""!#t!eve zor$, zow

e" !n de brede s#m
en"ev!n$ 

#"s b!% zor$ver"eners en w
e"z!%nsw

erkers. D
!t t#boe en st!$m

# zor$en er m
ede voor d#t p#""!#t!eve zor$ v##k te 

"##t of he"em
##" n!et w

ordt op$est#rt. H
et $##t !n w

ezen om
 een p"##ts $even ##n kw

etsb##rhe!d en ver-
$#nke"!%khe!d. D

e t#boes en de st!$m
#’s $##n d##rom

 vee" d!eper d#n het "#be" p#""!#t!eve zor$.

D
ood$##n w

ordt n!et "#n$er $ez!en #"s onderdee" v#n het "even. Vroe$er w
erden m

ensen #" op k!nder"eeft!%d 
$econfronteerd m

et de dood, b!%voorbee"d om
d#t hun $rootouders b!% hen !nw

oonden. V#nd##$ "even w
e !n 

een cu"tuur w
##r!n m

ensen m
oo! en sport!ef m

oeten z!%n. D
e dood w

ordt !n onze m
##tsch#pp!% w

e$$em
of-

fe"d en #chter k"!n!sche m
uren $estoken.

H
et t#boe houdt ook no$ v##k st#nd !n de zor$re"#t!e tussen p#t!ënt en zor$ver"ener. A"s het t#boe b"!%ft 

h#n$en, !s er d#n w
e" $oede p#""!#t!eve zor$ m

o$e"!%k? M
oet de o"!f#nt !n de k#m

er n!et eerst w
orden be-

noem
d voor#"eer een zor$re"#t!e k#n w

orden $est#rt d!e op$ebouw
d !s u!t w

ederz!%ds vertrouw
en?

A
A

N
BEVELIN

G
EN

 EN
 ACTIES

 VO
O

R
 O

PTIM
A

LISATIE

1. 
O

nderzoeken en $n k!!rt bren%en 
 Een d!ep$##nde m

##tsch#ppe"!%ke reflect!e over de dood !n onze s#m
en"ev!n$ – $ekoppe"d ##n w

eten-
sch#ppe"!%k onderzoek h!erover - m

oet de ##rd en de oorz#ken v#n het t#boe en het st!$m
# rond p#""!-

#t!eve zor$ !n k##rt bren$en, u!tk"#ren en !nz!chten op"everen over #ct!es en !n!t!#t!even d!e deze foute 
percept!es kunnen w

e$w
erken en d!e m

oeten he"pen om
 de dood opn!euw

 een p"##ts te $even !n ons 
"even. 

2. 
O

p m
eerdere n$ve!us !!np!kken 

 Er m
oet een $ep#ste m

!x v#n vo"$ehouden c#m
p#$nes, educ#t!eve !nstrum

enten en be"e!dsondersteu-
nende m

##tre$e"en op $#n$ w
orden $etrokken. D

e c#m
p#$nes d!enen !edereen te bere!ken en ##n 

te spreken, b!%voorbee"d v!# de !nzet v#n erv#r!n$sdeskund!$en #"s #m
b#ss#deurs, het betrekken v#n 

onderw
!%s, m

ed!#, be"e!d, !nterm
ed!#!re st#keho"ders en #ndere ‘$#tekeepers’ reken!n$ houdend m

et en 
!nspe"end op het soc!##"eco"o$!sche r##m

w
erk rond #""e betrokkenen. Een be"#n$r!%ke $roep om

 h!er!n 
m

ee te nem
en z!%n p#t!ëntenor$#n!s#t!es. B!% de m

eeste v#n deze or$#n!s#t!es – en ook hun koepe"or-
$#n!s#t!es – st##n openhe!d over het "evense!nde en p#""!#t!eve zor$ no$ "#n$ n!et prom

!nent $enoe$ op 
de #$end# en pr!or!te!ten"!%st. 
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et p!""#!t#ef deb!t   -   Een v#s#e op de p!""#!t#eve zor$ v!n m

or$en   –   %!nu!r# 2020 – m
!!rt 2021

V#n zor$ver"eners verw
#chten 

w
!% d#t ze ten "##tste b!% het 

ste""en v#n de d!#$nose #""e 
re"ev#nte !nform

#t!e $even en 
ook het be"#n$ v#n het t!%d!$ 
opst#rten v#n p#""!#t!eve zor$en 
ben#drukken.

3. 
G

ecom
b$neerd centr!!" en "ok!!" $nform

eren 
 Een centr##" !nform

#t!ep"#tform
 m

oet w
orden u!t$ebouw

d v#nu!t een on#fh#nke"!%k expert!secentrum
 

(z!e ook #m
b!t!e 8

). Vee" m
ensen w

eten n#uw
e"!%ks d#t p#""!#t!eve zor$ best##t, w

#t het !nhoudt, w
#t het 

##nbod !s en w
#t hun rechten z!%n: deze !nform

#t!e !s voor hen m
oe!"!%k te v!nden, versn!pperd ##nw

ez!$, 
bere!kt n!et !edereen, !s v##k hoo$drem

pe"!$ en n#uw
e"!%ks ##n$ep#st ##n doe"$roepen.  

 Er !s nood ##n een !nform
#t!ep"#tform

 w
##r du!de"!%ke, vo""ed!$e, coherente, $ev#"!deerde en up-to-d#te 

!nform
#t!e w

ordt verz#m
e"d d!e verspre!d w

ordt n##r ALLE bur$ers. H
!ervoor m

oeten m
eerdere k#n#"en 

w
orden !n$ezet, op re$!on##" n!ve#u (V"##nderen), op buurt-/$em

eente-/st#dn!ve#u, dee"s outre#chend. 
 D

e !nform
#t!e m

oet besch!kb##r z!%n !n versch!""ende vorm
en zod#t het voor #""e doe"$roepen $ebru!kt 

k#n w
orden. D

!e !nform
#t!e m

oet !n k"#re t##" en !n versch!""ende t#"en ##n$eboden w
orden. D

e $e-
v#"!deerde !nform

#t!e d!e v#n het p"#tform
 kom

t, m
oet b!% voorkeur de eerste !nform

#t!e z!%n d!e een 
hu"pvr#$er te$enkom

t. B!%voorbee"d #"s %e p#""!#t!eve zor$ d!$!t##" opzoekt m
oet %e b!% deze !nform

#t!e 
terechtkom

en. 
 Voor de cre#t!e, opvo"$!n$, u!tbouw

 en het m
#n#$em

ent v#n d!t !nform
#t!ep"#tform

 w
ordt de ver#nt-

w
oorde"!%khe!d $e"e$d b!% een on#fh#nke"!%k en door de overhe!d $esteund expert!secentrum

 voor p#""!#-
t!eve zor$ (z!e ook #m

b!t!e 8
).

4. 
D

e o"$f!nt $n de k!m
er benoem

en $n de zor%re"!t$e 
 In de zor$re"#t!e ontbreekt v##k de com

m
un!c#t!e over de dood en het p#""!#t!ef zor$proces, of ze !s 

onvo""ed!$, n!et tr#nsp#r#nt of éénz!%d!$. H
et $##t over com

m
un!c#t!e zow

e" tussen zor$ver"eners onder-
"!n$, zor$ver"eners en de p#t!ënt, zor$ver"eners en m

#nte"zor$ers/n##sten, en tussen p#t!ënten en hun 
n##sten.  
 V#n zor$ver"eners verw

#chten w
!% d#t ze ten "##tste b!% het ste""en v#n de d!#$nose #""e re"ev#nte !nfor-

m
#t!e $even en ook het be"#n$ v#n het t!%d!$ opst#rten v#n p#""!#t!eve zor$en ben#drukken. Ze m

oeten 
vo"doende ‘"evens-e!nde-$e"etterd’ z!%n om

 een b"!%vende open!n$ te b!eden om
 het $esprek ##n te $##n. 

H
et $esprek m

oet d(n#m
!sch z!%n, cont!nu, w

#rm
, em

p#th!sch, m
et $edu"d en m

et respect voor de ze"f-
re$!e v#n de p#t!ënt zod#t w

e"overw
o$en keuzes kunnen $em

##kt w
orden !n over"e$.  

 D
e com

m
un!c#t!e !n de zor$re"#t!e "oopt ook no$ door n# het over"!%den v#n de p#t!ënt zo"#n$ er nood 

##n !s b!% n##sten/n#best##nden. D
!t #""es vr##$t v#n zor$ver"eners een ##n$ep#ste k!%k (‘zonder t#-

boe’) op p#""!#t!eve zor$, ho"!st!sch m
ensbee"d en een $ede$en vorm

!n$ !n com
m

un!c#t!ev##rd!$heden.
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Er w
ordt ##n$e$even d#t er 

ook v#nd##$ no$ zor$ver"eners 
#fstuderen d!e noo!t een 
over"!%den v#n n#b!% hebben 
m

ee$em
##kt.

A
M
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ITIE 7 —

 O
PLEID

IN
G

 IN
 PA

LLIA
TIEV

E ZO
R

G
M

ensen d$e n$et m
eer beter w

orden verd$enen het om
 om

r$n%d te w
orden door em

p!th$sche zor%ver"eners 
m

et kenn$s en erv!r$n% $n p!""$!t$eve zor%. 
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V#nd##$ z!%n er no$ te vee" m
ensen d!e over"!%den m

et p!%n, !n een vreem
de om

$ev!n$, zonder de zor$en d!e 
ze w

!""en of nod!$ hebben. Zor$ ##n het sterfbed (en/of #ndere p#""!#t!eve zor$) w
ordt !n een ##nt#" $ev#""en 

no$ steeds toe$ed!end door zor$profess!on#"s d!e !n deze m
#ter!e n#uw

e"!%ks of $een kenn!s en erv#r!n$ 
hebben. Er w

ordt ##n$e$even d#t er ook v#nd##$ no$ zor$ver"eners #fstuderen d!e noo!t een over"!%den v#n 
n#b!% hebben m

ee$em
##kt.

Er z!%n m
eerdere $etu!$en!ssen d#t er b!nnen de op"e!d!n$ verp"ee$kunde op v"#k v#n p#""!#t!eve zor$ no$ 

$rote "eem
ten z!%n. D

e t!%d !s te kort, er z!%n te w
e!n!$ uren om

 ##n p#""!#t!eve zor$ te besteden. A"s studenten 
$een st#$e hebben $e"open !n een p#""!#t!eve #fde"!n$, d#n kennen ze er echt te w

e!n!$ v#n. O
ok b!% vee" 

ze"fst#nd!$e thu!sverp"e$ers !s er een $root tekort ##n kenn!s over p#""!#t!eve zor$.

O
ok beperken op"e!d!n$en z!ch no$ te v##k tot de techn!sche #specten v#n p#""!#t!eve en "evense!ndezor$, 

terw
!%" een vee" bredere b#s!s nod!$ !s m

et vee" ##nd#cht voor com
m

un!c#t!e. Studenten m
oeten "eren&vroe$-

t!%d!$ te com
m

un!ceren om
 "##tt!%d!$e m

oe!"!%kheden te verm
!%den. N

#vorm
!n$en en vorm

!n$en b!nnen te#m
s 

w
orden vee"vu"d!$ ##n$eboden, m

##r steeds deze"fde m
ensen kom

en d##rn##rtoe. M
et n#m

e d!e$enen d!e #" 
!nteresse hebben of openst##n voor p#""!#t!eve zor$. N

et d!e zor$ver"eners m
oeten bere!kt w

orden d!e d##rm
ee 

n!et v#nu!t z!chze"f bez!$ z!%n.
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Theoret!sche kenn!s !s echter 
onvo"doende. H

et b#s!sp#kket 
p#""!#t!eve zor$ m

oet vo"doende 
pr#kt!%k bev#tten zod#t 
v##rd!$heden en #tt!tudes 
##n$e"eerd en !n$eoefend 
kunnen w

orden.
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1. 
EEN

 BA
S

IS
PA

KKET IN
TEG

R
ER

EN
 IN

 O
PLEID

IN
G

EN
 

 Er !s te w
e!n!$ kenn!s v#n p#""!#t!eve zor$ b!% net #f$estudeerde zor$profess!on#"s (#rtsen, verp"ee$kun-

d!$en, k!nes!ther#peuten, #pothekers, …) en w
e"z!%nsw

erkers (m
##tsch#ppe"!%k w

erkers, $ez!nsconsu"en-
ten, …). In #" deze op"e!d!n$en m

oet een coherent b#s!sp#kket p#""!#t!eve zor$ w
orden $e)nte$reerd. D

!t 
p#kket om

v#t e"em
enten #"s de w

ette"!%ke #specten v#n p#""!#t!eve zor$ (w
!"sverk"#r!n$en, zor$p"#nn!n$, 

…), beh#nde"m
ethod!eken, n!euw

e !nz!chten u!t recent onderzoek, etc. 
 Theoret!sche kenn!s !s echter onvo"doende. H

et b#s!sp#kket p#""!#t!eve zor$ m
oet vo"doende pr#kt!%k 

bev#tten zod#t v##rd!$heden en #tt!tudes ##n$e"eerd en !n$eoefend kunnen w
orden.  

 D
!t k#n concreet betekenen d#t e"ke zor$ver"ener !n op"e!d!n$ m

!nstens één st#$e !n een p#""!#t!eve 
zor$om

$ev!n$ m
oet door"open. 

2. 
S

oft sk$""s !!n"eren 
 P#t!ënten en hun n##sten hebben nood ##n een $oede en persoon"!%ke com

m
un!c#t!e m

et hun zor$-
ver"eners. In #""e op"e!d!n$en tot zor$profess!on#" en w

e"z!%nsw
erker m

oet vo"doende ##nd#cht w
orden 

besteed ##n em
ot!one"e, soc!#"e, verb!ndende com

m
un!c#t!e- en $espreksv##rd!$heden, confl!ctm

#-
n#$em

ent, ze"freflect!e en !nterv!s!e, zod#t z!% sterk st##n !n het be$e"e!den v#n de p#t!ënt/c"!ënt en 
z!%n/h##r om

$ev!n$, en !n het verm
!%den of op"ossen v#n potent!ë"e confl!cten. 

3. 
A

!nd!cht hebben voor d$vers$te$t en $nc"us$e 
 Vee" zor$ver"eners z!%n z!ch te w

e!n!$ bew
ust z!%n v#n hun w

!%-z!% denken. A#nd#cht voor d!vers!te!t w
ordt 

m
eest#" w

e" m
ee$e$even !n op"e!d!n$en, m

##r kr!%$t n!et #"t!%d z!%n p"ek éénm
##" m

en !n de pr#kt!%k/
re#"!te!t st#pt. D

oor d!verssens!t!eve them
#’s bespreekb##r te m

#ken, ook b!nnen het zor$te#m
, w

orden 
zor$ver"eners z!ch beter bew

ust v#n hun e!$en stereot(pen en vooroorde"en. 

4. 
Tr!nsd$sc$p"$n!$r ben!deren 
 H

et !s be"#n$r!%k d#t zor$ver"eners !n de p#""!#t!eve zor$ op e"k##r z!%n #f$estem
d, ook over d!sc!p"!nes en 

zor$sett!n$s heen. In de op"e!d!n$ d!ent er vo"doende ##nd#cht besteed te w
orden ##n s#m

enw
erk!n$ 

en s#m
enw

erk!n$sm
ode""en, zod#t de p#t!ënt tr#nsd!sc!p"!n#!r, !n p"##ts v#n m

ono- of m
u"t!d!sc!p"!n#!r 

ben#derd w
ordt. D

eze ##np#k d!ent b!% voorkeur tr#nsvers##" !n de op"e!d!n$en te w
orden ##n$eboden 

en $eoefend. 

5. 
N

!scho"en en ver!ntw
oorde"$#khe$d opnem

en 
 N

!euw
e !nz!chten over p#""!#t!eve zor$ v!nden m

oe!"!%k de w
e$ n##r de w

erkv"oer. Een ##nbod v#n b!%-
scho"!n$ en "evens"#n$ "eren, $e)nte$reerd !n de pr#kt!%k, m

oet ervoor zor$en d#t !edere zor$profess!on#" 
besch!kt over een m

!n!m
um

 ##n kenn!s, v##rd!$heden en #tt!tudes !n p#""!#t!eve zor$ en "evense!nde-
zor$. In der$e"!%ke op"e!d!n$en m

oet ook een ro" z!%n w
e$$e"e$d voor m

#nte"zor$ers d!e #"s erv#r!n$sdes-
kund!$en b!%kom

ende kenn!s en expert!se kunnen !nbren$en.  
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Spec!#"!st!sche 
#fstudeerr!cht!n$en p#""!#t!eve 
$eneeskunde en p#""!#t!eve 
verp"ee$kunde m

oeten ervoor 
zor$en d#t er een $rotere 
!nstroom

 !s v#n experten op de 
w

erkv"oer.

D
e overhe!d m

oet erop toez!en d#t e"ke zor$ver"ener d!e betrokken !s b!% p#""!#t!eve zor$ en "evense!nde-
zor$ h!ervoor de nod!$e op"e!d!n$ en/of n#vorm

!n$ heeft $eh#d.  
 H

et m
#n#$em

ent v#n zor$or$#n!s#t!es en zor$!nste""!n$en m
oet vee" m

eer !nvesteren !n op"e!d!n$en 
over p#""!#t!eve zor$ voor #" hun m

edew
erkers. V##k w

ordt de noodz##k v#n deze op"e!d!n$en n!et er-
kend, m

et u!tzonder!n$ voor de m
ensen d!e d!rect betrokken z!%n b!% $espec!#"!seerde d!ensten of equ!-

pes voor p#""!#t!eve zor$. Toch zou de #dopt!e v#n een p#""!#t!eve reflex een op$#ve m
oeten z!%n voor 

e"ke m
edew

erker. Kenn!s- en com
petent!ede"!n$ tussen zor$ver"eners t!%dens het w

erk k#n ook $ez!en 
w

orden #"s een v#"#be"e vorm
 v#n op"e!den. Zor$!nste""!n$en zouden ze"f kunnen !nzetten op m

ech#n!s-
m

en om
 d!t structuree" !n te bedden !n hun w

erk!n$ #"s een onderdee" v#n "evens"#n$ "eren !n de zor$. 
B!%zonder "eerr!%k !n deze opt!ek z!%n te#m

$er!chte m
u"t!d!sc!p"!n#!re !nterv!s!es w

##rb!% profess!on#"s u!t 
versch!""ende d!sc!p"!nes v#n e"k##r "eren. 
 V#n ze"fst#nd!$ w

erkende zor$ver"eners – o.#. hu!s#rtsen, ze"fst#nd!$e thu!sverp"ee$kund!$en, k!ne-
s!sten, ps(cho"o$en e.#. – m

#$ verw
#cht w

orden d#t z!% #"s eerste"!%nszor$ver"eners de p#""!#t!eve zor$ 
opnem

en b!% hun p#t!ënten. Z!% m
oeten er d#n ook ze"f $#r#nt voor st##n d#t ze ver#ntw

oorde en $oede 
zor$ "everen. D

#t k#n #""een #"s ze d##rvoor de noodz#ke"!%ke op"e!d!n$ en/of n#vorm
!n$ hebben $ekre-

$en. Een $root stuk v#n de ver#ntw
oorde"!%khe!d d##rvoor "!$t b!% henze"f. Toch kunnen ook de zor$r#den 

v#n de eerste"!%nszones een be"#n$r!%ke ro" spe"en !n de m
ot!v#t!e v#n deze m

ensen. Ind!en ze"fst#nd!$ 
w

erkende zor$ver"eners d!e ver#ntw
oorde"!%khe!d om

 z!ch b!% te scho"en toch n!et w
!""en opnem

en, m
oet 

de overhe!d b!%kom
ende vorm

!n$en op"e$$en.

6. 
S

pec$!"$st$sche op"e$d$n%en erkennen en w
!!rderen 

 Beh#"ve b#s!skenn!s, d!ent er ook $espec!#"!seerde kenn!s ontw
!kke"d te w

orden !n de p#""!#t!eve en 
"evense!ndezor$. Spec!#"!st!sche #fstudeerr!cht!n$en p#""!#t!eve $eneeskunde en p#""!#t!eve verp"ee$-
kunde m

oeten ervoor zor$en d#t er een $rotere !nstroom
 !s v#n experten op de w

erkv"oer. D
eze exper-

ten kunnen d#n fun$eren #"s ##nspreekpunt en/of referent!epersoon voor zor$profess!on#"s m
et m

!nder 
erv#r!n$. 

7. 
Vorm

$n% op m
!!t or%!n$seren voor vr$#w

$""$%ers en m
!nte"zor%ers 

 M
#nte"zor$ers en vr!%w

!""!$ers kom
en v##k zonder erv#r!n$ of !nform

#t!e !n d!e ro" terecht. Ze m
oeten 

z!ch voortdurend ##np#ssen ##n ver#nderende s!tu#t!es en ver"!ezen d##rb!% som
s hun e!$en $renzen 

en dr##$kr#cht u!t het oo$. D
##rom

 !s het nod!$ d#t ook z!% $ep#ste vorm
!n$ en tr#!n!n$ kr!%$en ##n$e-

boden. D
!t k#n door m

!n!-op"e!d!n$en en !nform
#t!esess!es. H

!er!n zouden netw
erken voor p#""!#t!eve zor$ 

een be"#n$r!%ke ro" kunnen spe"en. 
 Best##nde !n!t!#t!even d!enen te w

orden $ev#"or!seerd en $efin#nc!erd, beter kenb##r $em
##kt en ver-

der verspre!d. D
!t vorm

!n$s##nbod m
oet "##$drem

pe"!$ w
orden $eor$#n!seerd, zow

e" "ok##" #"s on"!ne. 
Vorm

!n$en m
oeten !n$##n op pr#kt!sche en concrete zor$t!ps voor m

#nte"zor$ers en vr!%w
!""!$ers, m

##r 
ook oo$ hebben voor ze"fzor$ v!# onder m

eer "ot$enotencont#ct en ondersteunende #ct!v!te!ten. 
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“M
ensen z!tten te vee" e"k 

op hun e!$en e!"#nd en er 
z!%n te vee" e!"#nd%es”, m

enen 
som

m
!$en. 

A
M

B
ITIE 8 —

 EX
PER

TISE B
U

N
D

ELEN
 EN

 IN
FO

R
M

ER
EN

Er $s $n V"!!nderen nood !!n een on!fh!nke"$#k expert$secentrum
 voor de opbouw

 v!n kenn$s en de ver-
spre$d$n% v!n expert$se en $nform

!t$e over p!""$!t$eve zor%.

KA
D

ER
 BIJ D

EZE A
M

BITIE

T!%dens versch!""ende f#sen v#n H
et p#""!#t!ef deb#t w

erd door st#keho"ders n##r voor $ebr#cht d#t ook de 
vorm

!n$, n#vorm
!n$, !nform

#t!everstrekk!n$, expert!seopbouw
 en kenn!sde"!n$ rond p#""!#t!eve zor$ versn!p-

perd !s, n##r het bee"d v#n de p#""!#t!eve zor$ !n V"##nderen !n h##r $ehee". “D
!e versn!pper!n$ "e!dt tot een 

verbrokke"!n$ v#n de m
!dde"en en subopt!m

#"e u!tkom
sten. M

ensen z!tten te vee" e"k op hun e!$en e!"#nd en 
er z!%n te vee" e!"#nd%es”, m

enen som
m

!$en. 

“In het ver"eden w
erden voor#" n!euw

e d!n$en b!%$em
##kt, !n p"##ts v#n kr!t!sch te k!%ken n##r w

#t w
e ##n 

het doen w
#ren en d##r!n het overbod!$e te snoe!en,” $etu!$t een zor$ver"ener. “W

e z!%n u!te!nde"!%k be"#nd 
b!% ondu!de"!%ke structuren zonder w

erkb##r $ehee"”. 

Er w
ordt toe$e$even d#t er !n de #"$em

ene zor$ no$ steeds een $ebrek ##n kenn!s !s over p#""!#t!eve zor$ 
w

##rdoor ze"fs de m
eest e"em

ent#!re p#""!#t!eve zor$ som
s te "##t w

ordt op$est#rt, terw
!%" er v##k om

 de 
hoek w

e" vo"doende expert!se !s. Een expert!se d!e breed $e#pprec!eerd w
ordt en d!e n!et m

#$ $e"ost w
or-

den, m
##r d!e n!et voor !edereen even m

#kke"!%k toe$#nke"!%k "!%kt. Een expert!se ook w
##rv#n m

eerdere dee"-
nem

ers toe$even d#t d!e v##k ook m
et e"k##r !n concurrent!e "!%kt te $##n om

w
!""e v#n beperkte bud$etten, 

over"#ppende w
erk!n$s$eb!eden en onder"!$$ende m

en!n$sversch!""en, !n p"##ts v#n s(ner$!eën te creëren. 

T!%d om
 het bunde"en en de"en v#n expert!se #nders te or$#n!seren. Som

m
!$e verte$enw

oord!$ers v#n de 
$espec!#"!seerde sector p"e!ten ervoor om

 de netw
erken om

 te vorm
en tot "ok#"e expert!secentr# v#nw

e$e 
hun sterke b!nd!n$ m

et het "ok#"e zor$ve"d. M
##r hee" w

#t #ndere stem
m

en p"e!ten ook h!er voor m
eer !nte-

$r#t!e en m
!nder versn!pper!n$. 
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Er d!ent een n!euw
, 

on#fh#nke"!%k en door de 
V"##m

se overhe!d $efin#nc!erd 
expert!secentrum

 te w
orden 

op$er!cht, m
et w

e"om
schreven 

ver#ntw
oorde"!%kheden en 

t##kom
schr!%v!n$en. 

A
A

N
BEVELIN

G
EN

 EN
 ACTIES

 VO
O

R
 O

PTIM
A

LISATIE

1. 
Kenn$s bunde"en, u$tbre$den en u$tdr!%en 
 Er d!ent een n!euw

, on#fh#nke"!%k en door de V"##m
se overhe!d $efin#nc!erd expert!secentrum

 te w
orden 

op$er!cht, m
et w

e"om
schreven ver#ntw

oorde"!%kheden en t##kom
schr!%v!n$en. Een expert!secentrum

 m
et 

een coöper#t!eve $overn#ncestructuur w
##r!n zow

e" de best##nde $espec!#"!seerde #ctoren en or$#-
n!s#t!es !n de p#""!#t!eve zor$, de onderzoeks$roepen en betrokken onderw

!%s!nste""!n$en verte$enw
oor-

d!$d z!%n, m
##r ook de eerste"!%ns#ctoren (v!# VIVEL) en de w

oonzor$sector en $espec!#"!seerde zor$sec-
tor (z!ekenhu!zen, $eeste"!%ke $ezondhe!dssector…) v!# hun koepe"or$#n!s#t!es. 
 D

oor de opr!cht!n$ v#n een on#fh#nke"!%k expert!secentrum
 voor p#""!#t!eve zor$ m

oet de kenn!s en de 
expert!se over p#""!#t!eve en "evense!ndezor$ beter $ebunde"d en verspre!d r#ken onder zor$ver"eners en 
betrokken w

e"z!%nsw
erkers !n de versch!""ende zor$sett!n$s.  

 H
et !s n!et #""een de t##k v#n het expert!secentrum

 om
 best##nde kenn!s te verz#m

e"en en breed 
besch!kb##r te ste""en, m

##r ook om
 re$u"!ere zor$ver"eners en w

e"z!%nsw
erkers te sens!b!"!seren voor 

p#""!#t!eve zor$ (#m
b!t!e 6), be"e!dsre"ev#nte onderzoekspro%ecten u!t te zetten !n s#m

enspr##k m
et re-

se#rchers !n p#""!#t!eve zor$, n!euw
e !nz!chten om

 te zetten !n pr#kt!%kr!cht"!%nen !n s#m
enw

erk!n$ m
et 

de betrokken beroepsveren!$!n$en en st#keho"ders (#m
b!t!e 3), en het hu!d!$e op"e!d!n$s- en b!%scho-

"!n$s##nbod rond p#""!#t!eve zor$, "evense!ndezor$ en vroe$t!%d!$e zor$p"#nn!n$ voor #""e doe"$roepen te 
r#t!on#"!seren, m

##r ook verder u!t te bre!den en de verd!epen (z!e #m
b!t!e 7) !n over"e$ m

et de $espec!#-
"!seerde zor$ver"eners, ho$escho"en en un!vers!te!ten d!e h!er v#nd##$ b!% betrokken z!%n. 

2. 
Inform

!t$e stroom
"$#nen 

 D
##rn##st !s het de t##k v#n d!t on#fh#nke"!%ke expert!secentrum

 om
 op een ob%ect!eve m

#n!er en v!# 
de $ep#ste com

m
un!c#t!ek#n#"en $ev#"!deerde !nform

#t!e over p#""!#t!eve zor$, over keuzes rond "evens-
doe"en en "evense!ndezor$, en over de rechten v#n p#t!ënten en hun n##sten te verspre!den b!% p#t!ën-
ten, m

#nte"zor$ers en het brede pub"!ek. O
p d!e m

#n!er !s het expert!secentrum
 een centr#"e spe"er !n de 

sens!b!"!ser!n$ en !nform
#t!everstrekk!n$ over p#""!#t!eve zor$ b!% het $rote pub"!ek (#m

b!t!e 6). 

3. 
Ev$dence $nform

ed expert$se erkennen en u$tbouw
en 

 D
##rn##st !s het w

ense"!%k d#t un!vers!te!ten b!%kom
ende (k"!n!sche) "eerstoe"en p#""!#t!eve zor$ !nr!chten 

en ho$escho"en $espec!#"!seerde docenten p#""!#t!eve zor$ ##nste""en. D
eze profess!on#"s m

oeten de 
opdr#cht kr!%$en om

 de expert!se !n V"##nderen rond p#""!#t!eve zor$ te conso"!deren en verder op te 
bouw

en v!# w
etensch#ppe"!%k onderzoek, onderw

!%s en vorm
!n$, k"!n!sche pr#kt!%k en het onderbouw

en 
v#n een ev!dence b#sed en/of ev!dence !nform

ed be"e!d m
et betrekk!n$ tot p#""!#t!eve zor$.
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U
itleiding

 
O

p 31 m
##rt 2021 n#m

 een $roep v#n 25 experten dee" ##n de tw
eede ‘expertenw

orkshop’ v#n H
et p#""!#t!ef deb#t. D

eze 
on"!new

orkshop vorm
de de "##tste f#se v#n het over"e$tr#%ect. T!%dens deze w

orkshop w
erd het e!ndr#pport voor$e"e$d en 

besproken. D
e resu"t#ten v#n de w

orkshop – #pprec!#t!es v#n het r#pport m
##r ook ##rze"!n$en, verw

#cht!n$en en pr!or!te!-
ten – w

erden s#m
en$ebr#cht !n deze u!t"e!d!n$. 

Een m
eer u!t$ebre!d vers"#$ !s besch!kb##r op de w

ebs!te w
w

w
.hetp#""!#t!efdeb#t.be, w

##r ook de "!%st v#n dee"nem
ers !s 

teru$ te v!nden.

W
e hopen d#t de !nhoud v#n deze u!t"e!d!n$ een verdere bron v#n !nsp!r#t!e k#n z!%n voor Kom

 op te$en K#nker en voor 
be"e!dsm

#kers b!% het u!tzetten v#n een n!euw
e be"e!dsv!s!e voor de p#""!#t!eve zor$ !n V"##nderen v#n m

or$en. O
pd#t w

e !n 
de toekom

st beter zor$en voor m
ensen d!e n!et m

eer beter w
orden.

Een holistische kijk vanuit een eenduidige stem

H
et r#pport houdt reken!n$ m

et qu#s! #""e ##nm
erk!n$en d!e de "##tste %#ren en decenn!# w

erden $em
##kt op (de or$#-

n!s#t!e v#n) de p#""!#t!eve zor$ !n V"##nderen . In d!e z!n !s het een eerste ho"!st!sche po$!n$ om
 p#""!#t!eve zor$ op de be-

"e!ds#$end# te zetten en de overhe!d !n h##r toekom
st!$ be"e!d te ondersteunen v!# een $"ob#"e en breed$edr#$en v!s!e op 

p#""!#t!eve zor$. 

H
et r#pport #dem

t ook een streven u!t om
 m

et een eendu!d!$e stem
 v#nu!t de sector v#n de p#""!#t!eve zor$ en de zor$ !n 

het #"$em
een te spreken, om

 de kr#chten te bunde"en, !n te$enste""!n$ tot de versn!pper!n$ d!e de sector tot nu toe heeft 
$ekenm

erkt.

Te$e"!%k p"##tst het r#pport p#""!#t!eve zor$ !n een vee" breder m
##tsch#ppe"!%k k#der: het $eeft p#""!#t!eve zor$ een c!v!e"e 

d!m
ens!e door de sterke p"e!doo!en voor verbred!n$ en verd!ep!n$, de n#druk op sens!b!"!ser!n$, !nform

#t!everstrekk!n$ en 
op"e!d!n$, en de "!nk m

et verm
##tsch#ppe"!%k!n$ v#n de zor$. 

Enkele kanttekeningen en aandachtspunten

D
!t e!ndr#pport berekent ner$ens de kostpr!%s voor deze n!euw

e b"#uw
druk v#n de p#""!#t!eve zor$. D

!t !s een oefen!n$ d!e 
#p#rt z#" d!enen te $ebeuren. D

e fin#nc!er!n$ en subs!d!ër!n$ m
oeten verbeterd w

orden, m
##r m

et behoud v#n expert!se en 
het verm

!%den – !n het !de#"e $ev#" ze"fs te$en$##n - v#n verdere versn!pper!n$. 

H
et bunde"en v#n de kr#chten !n d!t ve"d k#n ook !n de toekom

st prob"em
#t!sch b"!%ven. Er z!%n no$ te vee" schotten, kokers 

en e!"#nden. Te$e"!%kert!%d k#n een m
!skenn!n$ v#n de hu!d!$e !nzet en expert!se v#n zor$ver"eners !n de p#""!#t!eve zor$ de 

!m
p"em

ent#t!e v#n een hervorm
!n$ !n de w

e$ st##n. Bovend!en z!%n een ##nt#" or$#n!s#t!es en structuren echt no$ n!et 
k"##r voor de v!s!e op p#""!#t!eve zor$ d!e h!er w

ordt $eschetst. D
##rom

 m
oet verder !n$ezet w

orden op het creëren v#n 
dr##$v"#k voor de !n het e!ndr#pport u!t$etekende hervorm

!n$.

H
et r#pport #dem

t ook een 
streven u!t om

 m
et een 

eendu!d!$e stem
 v#nu!t de 

sector v#n de p#""!#t!eve 
zor$ en de zor$ !n het #"-
$em

een te spreken, om
 de 

kr#chten te bunde"en
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D
e prob"em

#t!sche st##tsstructuur, m
et be"#n$r!%ke h#ndv#tten op versch!""ende be"e!dsn!ve#us, bem

oe!"!%kt de !m
p"em

en-
t#t!e v#n som

m
!$e ##nbeve"!n$en (bv. fin#nc!er!n$ v#n de m

!dd"e c#re, prest#t!efin#nc!er!n$ v#n zor$verstrekkers…). D
!t be-

tekent concreet d#t !nterm
!n!ster!ee" over"e$ cruc!##" w

ordt voor de re#"!s#t!e v#n deze e"em
enten. 

H
et e!ndr#pport p"e!t op versch!""ende p"##tsen voor de !nte$r#t!e v#n b#s!sp#""!#t!eve zor$ !n het eerste"!%nszor$##nbod 

(hu!s#rtsen, thu!sverp"ee$kunde, w
oonzor$, m

##tsch#ppe"!%k w
erk…). M

##r tot w
##r $##n b#s!skenn!s en b#s!scom

peten-
t!es !n p#""!#t!eve zor$ en w

#nneer be$!nt $espec!#"!seerde kenn!s? H
oe kr!%$en w

e een !nhoude"!%k $eb#"#nceerd p#kket 
p#""!#t!eve zor$ !n de zor$- en w

e"z!%nsop"e!d!n$en?

Er !s onder de experten vee" b!%v#" voor de !dee v#n een V"##m
s expert!secentrum

 p#""!#t!eve zor$. H
et e!ndr#pport re!kt ook 

hee" w
#t e"em

enten ##n om
 de opdr#chten v#n zo’n centrum

 vorm
 te $even. M

##r hee" w
#t vr#$en b"!%ven no$ onbe#nt-

w
oord. H

oe m
#ken w

e een w
endb##r, e+

c!ënt expert!secentrum
 d#t be#ntw

oordt ##n de noden zonder de best##nde ken-
n!s en expert!se overboord te $oo!en? 

En, net zo#"s #""e #ndere #ctoren !n het voorb!%e tr#%ect, m
#ken ook de experten z!ch zor$en over de chron!sche onderbe-

m
#nn!n$ v#n de p#""!#t!eve zor$. H

oe kr!%$en w
e m

eer h#nden !n de p#""!#t!eve zor$ en !n de zor$ !n het #"$em
een? H

oe m
#-

ken w
e zor$beroepen ##ntrekke"!%ker?
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D
e overhe!d m

oet overtu!$d w
orden v#n de sense of ur!enc" v#n een p#r#d$!m

#sh$ft !n de p#""!#t!eve zor$. D
oor de ver-

$r!%z!n$ z#" de druk op de p#""!#t!eve zor$ #""een m
##r toenem

en. D
##rbovenop kom

t de re#"!te!t v#n de d!vers!te!t !n onze 
steeds com

p"exer w
ordende s#m

en"ev!n$. D
!t #""es vr##$t een robuuste, d(n#m

!sche en duurz##m
 $eor$#n!seerde p#""!-

#t!eve zor$. COVID
-19 heeft echter ##n$etoond d#t de p#""!#t!eve zor$ op d!t o$enb"!k onvo"doende !s $ew

#pend om
 m

et 
der$e"!%ke drukverho$!n$ om

 te $##n. 

D
e hefbom

en "!$$en !n de eerste p"##ts b!% sens!b!"!s#t!e v#n overhe!ds#ctoren, po"!t!eke p#rt!%en en !nd!v!due"e po"!t!c!. D
!t 

!s een m
#ter!e d!e ook voor hun k!ezers pr!or!t#!r !s, #"s persoon m

et p#""!#t!eve zor$noden, of #"s m
oeder of v#der, k!nd 

of k"e!nk!nd, vr!end of kenn!s v#n zo !em
#nd. In de tw

eede p"##ts m
oeten w

e de m
eerw

##rde v#n p#""!#t!eve zor$ beter !n 
de verf zetten. Iedereen heeft recht op een kw

#"!te!tsvo" "even, ook #" kunnen m
ensen n!et m

eer beter w
orden, en op een 

w
##rd!$ "evense!nde. Een t!%d!$ op$est#rte p#""!#t!eve zor$ k#n d##r !n be"#n$r!%ke m

#te toe b!%dr#$en. D
!e boodsch#p m

oe-
ten w

e op #""e m
o$e"!%ke m

#n!eren overbren$en én b"!%ven herh#"en. 

‘H
et p#""!#t!ef deb#t’ !s een sterk m

erk $ew
orden, d#t m

erk m
oet verder w

orden u!t$espee"d. A""e be"#n$r!%ke #ctoren m
oe-

ten z!ch s#m
en u!tspreken over d!t p"#n, over een $ez#m

en"!%ke ##np#k en de h!stor!sch $e$roe!de versn!pper!n$ overst!%-
$en. Kom

 op te$en K#nker zou een k#t#"(s#torfunct!e kunnen opnem
en en !n!t!ee" m

eehe"pen om
 deze tre!n op de sporen 

te zetten. Versch!""ende or$#n!s#t!es u!t de sector v#n de p#""!#t!eve zor$, de bredere re$u"!ere $ezondhe!ds- en w
e"z!%ns-

zor$ en het m
!ddenve"d m

oeten h!er!n betrokken w
orden. 

H
oe kr!%$en w

e m
eer 

h#nden !n de p#""!#t!eve 
zor$ en !n de zor$ !n 
het #"$em

een? H
oe 

m
#ken w

e zor$beroepen 
##ntrekke"!%ker?
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V#nd##$ studeren er no$ #"t!%d zor$ver"eners #f, o.#. #rtsen, d!e noo!t een over"!%den v#n n#b!% hebben m
ee$em

##kt. N
!ettem

!n 
verw

#chten w
e d#t z!% een be"#n$r!%ke ro" zu""en opnem

en !n de verbred!n$ en verd!ep!n$ v#n de p#""!#t!eve zor$ v#n m
or$en. 

D##rom
 m

oeten ver#ntw
oorde"!%ken v#n zor$- en w

e"z!%nsop"e!d!n$en (o.#. f#cu"te!tsdec#nen, onderw
!%scoörd!n#toren, enz.) 

$esens!b!"!seerd w
orden om

 een ##nz!en"!%k stud!ep#kket b#s!sv##rd!$heden p#""!#t!eve zor$ op te nem
en !n hun op"e!d!n$en.

D
ocenten en "ectoren !n zor$op"e!d!n$en m

oeten beter vertrouw
d r#ken m

et de echte !nhoud v#n p#""!#t!eve zor$ (z!e de 
v!er p!%"ers) zod#t ze !nz!en d#t p#""!#t!eve zor$ een $e)nte$reerd onderdee" !s v#n ho"!st!sche of tot##"zor$ en z!ch n!et be-
perkt tot p!%nbestr!%d!n$ en "evense!ndezor$. D

#t p#""!#t!eve zor$ m
et #ndere w

oorden $een ‘spec!#"!st!sch ##nh#n$se"’ !s 
d#t p#s w

ordt ##n$esproken v#n zodr# de re$u"!ere zor$ !s ‘u!tbeh#nde"d’.

O
ok !n het ##n"eren v#n #"$em

ene zor$com
petent!es m

oet en k#n de p#""!#t!eve zor$reflex b!% (toekom
st!$e) zor$ver"eners 

w
orden ontw

!kke"d en versterkt v!# p#""!#t!eve c#ses en pr#kt!%kst#$es. W
e" !s er te w

e!n!$ onderzoek over w
e"ke kenn!s 

nod!$ en essent!ee" !s !n $ener!eke p#""!#t!eve zor$ ten opz!chte v#n $espec!#"!seerde p#""!#t!eve zor$. W
##r e!nd!$t het één 

en be$!nt het #nder, hoe $root m
oet de over"#p z!%n? D

eze kenn!s"#cune w
ordt best zo sne" m

o$e"!%k op$evu"d.
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Een expert!secentrum
 k#n u!t$roe!en tot een be"#n$r!%ke hefboom

 om
 deze $eschetste v!s!e op de toekom

st v#n de p#""!-
#t!eve zor$ !n V"##nderen m

ee vorm
 te $even op voorw

##rde d#t de opdr#cht en doe"ste""!n$en $oed op voorh#nd w
orden 

u!t$ek"##rd. Tevens m
oet een #n#"(se w

orden $em
##kt v#n !nsp!rerende bu!ten"#ndse voorbee"den. 

D
oor het !n!t!#t!ef en de "e#d te nem

en !n het opzetten v#n een doort#stend en s"#$v##rd!$ expert!secentrum
 onderschr!%ft 

de overhe!d het be"#n$ v#n kenn!sopbouw
 en het verspre!den v#n expert!se !n p#""!#t!eve zor$. Er z!t v#nd##$ #" vee" ener-

$!e !n de sector, een ##nt#" #ctoren hebben #" doe"ste""!n$en $edefin!eerd. D
!t m

#$ n!et ver"oren $##n, m
##r m

oet net $e-
bunde"d en versterkt w

orden.

H
et expert!secentrum

 m
oet kunnen !nspe"en op b"!nde v"ekken en op !tem

s d!e nu onvo"doende w
orden !n$evu"d – b!%voor-

bee"d rese#rch b#sed/!nform
ed w

erken !n funct!e v#n !nd!v!due"e p#t!ënten en hun noden – m
##r m

oet ook openst##n voor 
toekom

st!$e evo"ut!es en m
##tsch#ppe"!%ke ver#nder!n$en.
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W
e m

o$en v#n de overhe!d verw
#chten d#t ze deze ##nbeve"!n$en n!et #""een po"!t!ek vert##"t m

##r ook om
zet !n #dequ#-

te fin#nc!er!n$, !n verhoud!n$ tot de noden. Tot nu toe !s de p#""!#t!eve sector onderbem
#nd en onder$efin#nc!erd $eb"even 

en z!%n ook de te$em
oetkom

!n$en en p#""!#t!eve st#tuten ontoere!kend (onder #ndere !n de t!%d). 

Te$e"!%kert!%d !s er het besef d#t de bud$etten v#n de $ezondhe!dszor$ e!nd!$ z!%n. D
##r st##t te$enover d#t er d#nkz!% een 

t!%d!$ op$est#rte p#""!#t!eve zor$ en een $oede vroe$t!%d!$e zor$p"#nn!n$ e"ders k#n besp##rd w
orden (bv. op v"#k v#n fu-

t!e"e beh#nde"!n$en, onnod!$e z!ekenhu!sopn#m
es, enz.). O

ok kunnen #ndere – m
eer kostene*

ect!eve – vorm
en v#n zor$ 

w
orden !n$ezet m

et een even ho$e, en m
!ssch!en ze"fs ho$ere zor$m

eerw
##rde. Bu!ten"#ndse voorbee"den strekken tot 

##nbeve"!n$.

D
##rom

 m
oet de n!euw

e ‘bus!ness c#se voor p#""!#t!eve zor$’ n!et #""een de fin#nc!ë"e !m
p"!c#t!es bev#tten m

##r ook de 
opportun!te!ten.

D
oor het !n!t!#t!ef en de "e#d 

te nem
en !n het  

opzetten v#n een 
doort#stend en s"#$v##rd!$ 
expert!secentrum

  
onderschr!%ft de overhe!d 
het be"#n$ v#n 
kenn!sopbouw

 en het 
verspre!den v#n expert!se  
!n p#""!#t!eve zor$.
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