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Waardig ouder worden

“De zorgmedewerkers zijn
ons belangrijkste kapitaal”

Klein Veldekens speelt met innovatief
woonconcept in op inclusiviteit.

13
Comfort & privacy

De zomer staat voor de deur. Voor het eerst in twee jaar een zomer zonder
reisbeperkingen en zonder maatregelen. Mensen herademen. De hoop leeft
dat dit het punt wordt waarop de covidpandemie kantelt naar een endemie.
“Ook de zorg herademt stilaan”, zegt Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder
van Zorgnet-Icuro. “De sector likt zijn wonden na twee best wel heftige jaren.”

V
Margot Cloet
GEDELEGEERD BESTUURDER
ZORGNET-ICURO

De covidcrisis
toonde dat de
medewerkers
de ruggengraat
én de
achilleshiel
van de gezondheidszorg zijn.

eel medewerkers zijn heel
diep gegaan. De covidcrisis toonde dat de medewerkers de ruggengraat
én de achilleshiel van de
gezondheidszorg zijn. Bedden kan je niet
zomaar ‘bijmaken’. Een bed zonder de juiste
personeelsomkadering is een lege doos.
Er moet voldoende personeel zijn én die
mensen moeten over de juiste competenties
beschikken. Maar de harde realiteit is - dat
wisten we al vóór de crisis en nu des te meer
- dat we die medewerkers gewoon niet meer
vinden. En we weten ook dat dit probleem
niet zal verdwijnen in de komende jaren.

Bottleneck
Iedereen die een zorgorganisatie runt, of het
nu gaat om een ziekenhuis, een woonzorgcentrum, een voorziening voor personen
met een beperking, een organisatie voor
geestelijke gezondheidszorg of een kinderdagverblijf, zal onomwonden stellen dat
het vinden van voldoende en kwaliteitsvol
personeel dé bottleneck is om hun ambities,
dromen en zorgvisie te realiseren. Trouwens, kijk je breder in de samenleving, dan
hoor je overal dezelfde noodkreten: in het
onderwijs, de horeca, de industrie, enz.

ging van de toekomst het hoofd te bieden
en ervoor te zorgen dat het probleem niet
nóg groter wordt. Er zijn veel puzzelstukjes
in het schaarste-verhaal: de instroom van
jongeren is er eentje van, arbeidsmigratie
bijvoorbeeld een ander. Maar we moeten net
zo goed kijken naar ingebakken organisatievormen en deze in vraag durven stellen.
Voor welke taken zetten we de medewerkers
in en hoe kunnen we hen ondersteunen met
omringende functies? We moeten openstaan voor innovatieve arbeidsorganisaties,
kijken hoe we personeel kunnen stimuleren
om hun arbeidspercentage op te trekken en
sterk inzetten op retentie en het psychosociaal welzijn van onze mensen.

Het vinden van voldoende
en kwaliteitsvol personeel
is dé bottleneck voor
zorgorganisaties om hun
dromen te realiseren.

nl.planet-health.be
Johan Staes (Vlozo) bespreekt de rol van de huisarts als
een patiënt de stap zet naar een woonzorgcentrum.
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Structurele maatregelen
Het probleem is prangend, maar helaas
niet zomaar ‘oplosbaar’. Enkel werken aan
de beeldvorming en de aantrekkelijkheid
van het zorgberoep zal onvoldoende zijn.
We moeten dan ook bredere en structurele
maatregelen nemen - met vele partners
samen - om aan die allergrootste uitda-

Een mobiele
zorgwoning in je tuin
of aan je huis.

Zorg van de toekomst
Steeds meer wordt immers duidelijk dat het
beschikbare personeel dé determinerende
factor wordt voor het zorgaanbod dat we in de
toekomst kunnen organiseren. Niet de vraag
of financiering zal allesbepalend zijn, maar
wel ons belangrijkste kapitaal: de mensen. ■
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Mensen, toptechnologie en wetenschappelijk onderzoek:
in het UZ Brussel vind je de perfecte mix op jouw maat.
In een gedreven, maar warme werkomgeving, waar je
je helemaal kunt ontplooien.

WERKT VOOR IEDEREEN

Interesse? Je vindt de vacatures op:
www.uzbrusselwerkt.be
Of dat werkt voor jou? Zéker weten.

nl.planet-health.be
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conclusies na
de coronacrisis

Welke drie lessen kunnen we trekken uit de coronacrisis om onze
gezondheidssector sterker en weerbaarder te maken? Prof. dr. Marc
Noppen, CEO van UZ Brussel, geeft zijn visie. Tekst: Joris Hendrickx

aan snellere beslissingen
1. Meer inzetten op intrinsieke motivatie 2. Nood
bij crisis

Prof. dr. Marc
Noppen
CEO UZ BRUSSEL

“Tijdens de coronacrisis waren we in staat
om mensen te mobiliseren, te aligneren en te
motiveren om zich snel heruit te vinden. Het
zorgpersoneel kon zich veel meer toespitsen
op dat waar ze het beste in zijn: mensen genezen. Dat werd mogelijk omdat ze zich even
minder moesten aantrekken van andere verplichtingen. Dat toonde mij dat mensen drie
zaken nodig hebben om intrinsiek gemotiveerd te zijn: zich uiten binnen hun expertise, autonomie en een duidelijk doel. Helaas
kan niemand zo’n hoge werkdruk twee jaar
of meer volhouden. Weinig beleidsmakers
beseffen bovendien dat ook tussen de golven
de werkdruk continu erg hoog bleef door uitgestelde en onderbroken zorg en de psychische druk. Bij UZ Brussel hebben we alvast
heel wat acties opgezet om hier voor een stuk
een antwoord op proberen te bieden.”
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“Beslissingen werden vaak veel te traag
genomen en werden bovendien te traag of
helemaal niet aangepast aan nieuwe inzichten. Dat zou veel sneller moeten kunnen, ook
al is dat waarschijnlijk niet perfect en zullen
er nadien aanpassingen moeten gebeuren
op basis van voortschrijdend inzicht. Zo heb
ik bijvoorbeeld tijdelijk volmachten verkregen van de raad van bestuur van UZ Brussel
waardoor ik beslissingen kon doorvoeren die
normaal niet mogelijk zouden zijn geweest.
Dat vergt dan wel tijdelijk een meer hiërarchische organisatie van onze overheid met
een eenheid van commando en communicatie, en dus minder horizontale organisatie en overleg. Eigenlijk moet je als land bij
zo’n grote crisis een noodtoestand kunnen
uitroepen. Het is daarom cruciaal om in rus-

Eigenlijk moet
je als land
bij een grote
crisis een
noodtoestand
kunnen
uitroepen.

Meer weten?

uzbrussel.be

tigere momenten zoals nu democratische
afspraken te maken in welke uitzonderlijke
omstandigheden en tegen welke voorwaarden dat wel zou kunnen.”

aandacht voor gezond leven
3. Meer
en preventie
“Van alle covidpatiënten op intensieve
zorg hadden er gemiddeld veel meer een
hoog BMI, cardiovasculaire risicofactoren
en diabetes. Dat bewijst dus nogmaals dat
deze groep veel meer risico loopt op ernstige
complicaties bij een ziekte. Op lange termijn
zullen we daarom meer werk moeten maken
van betere leefgewoonten, gezondheidspromotie en preventie. Vanuit UZ Brussel hebben we alvast een programma opgestart
waarbij we samen met huisartsen nadenken over acties om de gezondheid van onze
bevolking te verbeteren.” ■

“Palliatieve zorg dient te focussen
op de laatste levensjaren”
Als voorzitter van Palliatieve Zorg Vlaanderen
houdt prof.dr. Peter Pype een vurig pleidooi
voor palliatieve zorg als fundamentele
basiszorg. “Wanneer een kind geboren wordt,
vinden we de tussenkomst van een pediater
vanzelfsprekend. In dezelfde optiek moet
palliatieve zorg tijdens de laatste levensjaren
het nieuwe normaal worden.”

inzetten op curatie van de ene aandoening
kan conflicteren met een andere. Doelgerichte zorg stelt het overleg met de patiënt
centraal: een shared decision proces dat niet
alleen polst naar welke medicatie wenselijk
is, maar ook naar hoe wij vanuit onze medische kennis het leven van de patiënt nog zo
kwaliteitsvol mogelijk kunnen inrichten
volgens zijn of haar vooropgestelde levensdoelen. Binnen dit zorgparadigma dient het
palliatieve accent zich te verplaatsen van
het sterfproces naar de laatste levensjaren.”

Prof. dr. Peter Pype
HUISARTS, VOORZITTER
PALLIATIEVE ZORG
VLAANDEREN EN
HOOFDDOCENT VAKGROEP
VOLKSGEZONDHEID EN
EERSTELIJNSZORG UGENT

Palliatieve zorg is een vrij jonge discipline,
die zich de laatste decennia tot een volwaardige zorgwetenschap ontwikkeld heeft. “Het
is nu tijd om die te integreren in de reguliere
zorg”, aldus Pype. “Ook andere disciplines
zoals orthopedie of cardiologie werken niet
in isolement, maar zijn verweven in de continuïteit van de zorg. Afhankelijk van de noden
van de patiënt worden specialisten ingeschakeld in een multidisciplinair overleg. Binnen
datzelfde zorgtraject moet de palliatieve
expertise nu zijn plaats krijgen, en dus niet
slechts afgebakend op het einde.”

Focus moet anders
Meer weten?

palliatievezorgvlaanderen.be

“In de zorg zijn we gelukkig al een tijdje
afgestapt van de dichotomisering: curatief
tot het niet meer kan, en pas dan palliatief”,
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Tekst: Katrien Bonne

vertelt Pype. “Het palliatief denken komt nu
vroeger. Een kankerpatiënt met uitzaaiingen zal niet meer genezen, maar kan dankzij
therapieën en een verhoogde zorgkwaliteit
zijn leven nog met jaren verlengen. De focus
moet dus stilaan verschuiven van ‘hoe wil
je sterven?’ naar ‘hoe wil je die laatste jaren
doorbrengen?’ De vergrijzing van de bevolking zadelt ons bovendien op met patiënten met diverse chronische aandoeningen:

De focus moet
verschuiven van
‘hoe wil je
sterven?’ naar
‘hoe wil je je
laatste levensjaren
zo kwalitatief
mogelijk
doorbrengen’.

De noodzaak van palliatieve basiskennis
“Elke huisarts kan een kind behandelen,
maar bij complicaties verwijst hij door naar
een pediater. Zo moet ook elke zorgverstrekker - in de thuiszorg, woonzorgcentra en ziekenhuizen - voldoende basiskennis in huis
hebben om de gemiddelde palliatieve nood
te beantwoorden, waar nodig aangevuld met
de knowhow van een palliatieve specialist.
Helaas merken we dat de personeelsschaarste in de zorg ook afstraalt op de palliatieve
afdelingen. We zien nu soms dat palliatieve
patiënten niet direct geholpen kunnen worden. Maar een barende vrouw zet je toch ook
niet op een wachtlijst? Waarom dan wel in
de palliatieve zorg?”, stelt Pype. ■
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Tijdelijke zorgwoningen
verhogen woon- én zorgcomfort
Een tijdelijke woning in de tuin met focus
op zorg verhoogt het wooncomfort van
de bewoner én het zorgcomfort van de
zorgverlener. Interview met Thijs Vanhoutte &
Tom Bogaert, oprichters van Novulo Buildings.
Tekst: Joris Hendrickx
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“Novulo zorgwoningen zijn volledig ingericht
op maat van zorgbehoevende ouderen en het
comfort van de zorgverlener. De badkamer
is uitgerust met handsteunbegeleiding, een
drempelloze douche met opklapbare zitting,
een lavabo en toilet die op hoogte kunnen
worden versteld en een kantelbare spiegel. De
keuken kan worden voorzien van opstapjes en
een uitschuifbare tafel waar een rolstoel onder
past. Ook bij de handvaten van de keuken,
de meubels en de kleuren van het interieur is
rekening gehouden met ouderen. Er is zelfs een
systeem voor valpreventie, een digitale zorgassistent en een plafondtilliftsysteem voorzien.”

Rolstoelvriendelijk
Zorgwoningen zijn volledig ingericht
op maat van zorgbehoevende ouderen
en het comfort van de zorgverlener.

“Door de diepte van onze muren te optimaliseren, houden we binnen de totale oppervlakte meer bruikbare ruimte over. Bij een
woning van 50 m² houden we 44,5 m² aan

bewoonbare oppervlakte over. Hierdoor kan
je je door de hele woning makkelijk bewegen met een rolstoel. In 2021 ondertekende
Novulo een charter met Inter Vlaanderen
waarin de focus op rolstoeltoegankelijkheid
en valpreventie in woningen centraal staat.
Ook Zorgpunt, een netwerk van meer dan
285 apotheken met een breed en kwalitatief
assortiment aan thuiszorgmaterialen, staat
volledig achter ons concept.”
“Met onze zorgwoningen zorgen we niet
enkel voor een veilige woonomgeving dicht
bij je naasten, we gaan ook eenzaamheid
tegen. Dat is erg belangrijk, want eenzaamheid heeft een gigantische impact op het
mentale en fysische welzijn. Bovendien is
de betaalbaarheid van woonzorgcentra een
steeds groter probleem. Onze zorgwoningen
kosten gemiddeld slechts de helft, maar je
krijgt wel dubbel zoveel oppervlakte en een
gepersonaliseerde inrichting. Dat is trouwens
ook de gedachte achter het nieuw Vlaams
decreet voor tijdelijke zorgwoningen. Voorlopig is de tijdelijkheid van een zorgwoning
omschreven voor een periode van 3 + 3 jaar,
maar we zijn ervan overtuigd dat net zoals in
Nederland de ideale oplossing eruit bestaat
om deze te plaatsen zolang de zorg nodig is.”

Energieneutraal of -positief
“Dankzij zonnepanelen zijn onze zorgwoningen volledig energieneutraal. Met extra
panelen kunnen ze zelfs een energiebron
zijn voor de hoofdwoning. Intussen hebben
we ook al de eerste zorgwoningen met thuisbatterij opgeleverd. Zo komen we tot een
living-as-a-service concept waarbij je een
woning, zorg én elektriciteit krijgt voor een
vaste, transparante prijs.” ■

Scan de QR-code
Wil je de troeven van een zorgwoning
zelf eens ervaren? Scan de QR-code
en bekijk de video of breng een
bezoek aan één van de kijkwoningen.

Meer weten?

novulo-buildings.be

Een glimlach
Daar gaan wij voor!

En daar doen wij alles voor.

Elk jaar worden er ongeveer 400 kinderen, waarvan de helft jonger dan 5 jaar,
opgenomen in de Belgische brandwondencentra
Dat is meer dan 1 kind per dag!
Het ziekenhuisverblijf is een zeer emotioneel belastende ervaring voor de kinderen en jongeren.
De vzw Pinocchio tracht op verschillende manieren het verblijf aangenamer en dragelijker
te maken door: vrijwilligers in te zetten, een wekelijks bezoek van clown Tommy en aankoop van speelgoed.
De vzw Pinocchio biedt financiële en psychosociale steun.

ELKE DAG ZIJN ER
KINDEREN MET
BRANDWONDEN:
WIJ HELPEN ZE!

De vzw Pinocchio organiseert ook talrijke activiteiten voor de kinderen en jongeren met brandwonden, zoals:
· Moeder-kind thermaal kuurkamp
· Terugkomweekend
· Re-integratiekamp
· 16+ activiteiten
· Re-integratie in de klas
· Sinterklaasfeest
De vzw Pinocchio biedt eveneens preventieve informatiesessies aan verschillende doelgroepen.
De vzw Pinocchio geniet geen enkele financiële steun van officiële instanties.
Dankzij de giften van particulieren, serviceclubs en bedrijven is de vzw in staat om jaarlijks slachtoffers
met brandwonden te helpen.
Word ook sponsor en steun ons werk ten voordele van kinderen en jongeren met brandwonden!
Fiscaal attest mogelijk vanaf € 40.

www.vzw-pinocchio-asbl.be
info@vzw-pinocchio-asbl.be
Rekeningnummer: IBAN BE31 0682 2450 9355
BIC GKCCBEBB
Ondernemingsnummer: 460.989.035
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Klein Veldekens
bestaat uit een
woonzorgcentrum,
assistentiewoningen, kleinschalige
groepswoningen,
een dagcentrum
en een lokaal
dienstencentrum.
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Klein Veldekens:
een nieuwe visie op zorg

Wat is Klein Veldekens?

Stefaan Gielens
CEO AEDIFICA

Stéphanie Lomme
COUNTRY MANAGER BELGIUM
AEDIFICA

Michiel Verhaegen, Initiatiefnemer Astor:
“In 2013 werd Klein Veldekens als proefproject gelanceerd om de vernieuwing in
de ouderenzorgsector op gang te trekken.
Het was ons doel om ouderen een compleet
nieuwe manier van wonen aan te bieden. Op
dat moment hadden we onze twijfels over
het concept van woonzorgcentra (WZC),
want uit bevragingen bleek dat bijna niemand daar graag wilde wonen. Later hebben we besloten om niet enkel op ouderen te
focussen en ook mensen met een beperking
in het project te betrekken.”
Carol Riské, Algemeen Directeur Astor: “We
zetten dus in op inclusiviteit en doen er alles
aan opdat mensen graag bij ons willen komen
wonen. Het project bestaat uit een woonzorgcentrum, assistentiewoningen, kleinschalige
groepswoningen, een dagcentrum en een
lokaal dienstencentrum. Enerzijds kunnen
mensen die hulpbehoevend zijn en toezicht
nodig hebben terecht in een kleinschalige
woning met acht bewoners. Anderzijds kunnen mensen in flats wonen die het label van
een WZC kunnen hebben. In die flats krijgen
bewoners de nodige zorg zoals in een WZC.”

Wat zijn de verschillen met meer
traditionele zorginitiatieven?
Stefaan Gielens, CEO Aedifica: “Een
belangrijke factor is dat de zorg naar de
bewoners wordt gebracht in plaats van de
mensen naar de zorg te brengen. Als ouderen zorgafhankelijk worden, moeten ze vaak
naar een vorm van rustoord verhuizen en
hun partner achterlaten. In Klein Veldekens kunnen mensen blijven samenwonen.
Het zorgconcept is aanwezig, maar bijna
onzichtbaar, waardoor de autonomie en
waardigheid van bewoners behouden blijven als hun zorgvraag toeneemt.”

Meer weten?

aedifica.eu/nl

Stéphanie Lomme, Country Manager Belgium Aedifica: “De bewoners weten dat ze
nooit meer moeten verhuizen. Dat is niet het
geval voor iemand die in een klassieke ser-

Klein Veldekens in Geel introduceert een innovatief concept op het vlak
van zorg en wonen, waarbij sterk wordt ingezet op inclusiviteit en waardig
ouder worden. De nieuwe woonomgeging is een samenwerking tussen de
zorgvastgoedinvesteerder Aedifica en de exploitant Astor. Tekst: Roy Van Baelen

viceflat woont. Als die bewoner zwaar zorgbehoevend wordt, zal die alsnog naar een collectieve zorgvoorziening moeten verhuizen.
Dat komt omdat de zorg georganiseerd is in
verschillende silo’s, zoals thuiszorg, rustoorden en serviceflats. Klein Veldekens biedt al
die soorten zorg aan op eenzelfde campus,
waardoor het een zorgknooppunt is voor de
buurt. Ook zijn er verschillende faciliteiten
aanwezig die de site doen opleven, waaronder een brasserie, een kapsalon, een buurtwinkel en een lokaal dienstencentrum.”

Dankzij dit project kunnen
mensen de rest van hun
leven blijven samenwonen,
ook als ze op een dag extra
zorg nodig hebben.
Wat zijn de voordelen voor de bewoners
en de medewerkers?
Verhaegen: “Het is een vraaggestuurd concept. Mensen komen bij ons wonen en wij
doen op vraag van de bewoners wat ze zelf
niet meer kunnen. Verder laat de architectuur toe dat mensen er lang kunnen blijven
wonen. Zo zijn de flats perfect te vergelijken
met een appartement van een jong koppel.
Bewoners zijn gelukkiger omdat ze een
eigen leefruimte en keuken hebben, waardoor bezoekers kunnen langskomen en ze
bijvoorbeeld samen kunnen koken.”
Gielens: “Het project is een voorbeeld van
kleinschaligheid in een grootschalige context. De campus is groot, maar de beleving
voor de bewoner is die van een kleine leefgemeenschap.”
Riské: “Bewoners kunnen ook verder blijven
leven op hun eigen levensritme. Dat zorgt

ervoor dat het zowel voor de bewoners als de
medewerkers rustiger is. Medewerkers werken met een klein aantal bewoners, waardoor
ze hen goed kennen en hen voldoende tijd en
aandacht kunnen geven. Ook wordt de inclusiviteit doorgetrokken naar het personeel. Zo
kunnen mensen met een beperking hier aan
de slag gaan, wat een unieke dynamiek creeert tussen de bewoners en de medewerkers.”
Verhaegen: “De betrokkenheid van onze
medewerkers is recht evenredig met de
tevredenheid van onze cliënten. Ook geloven we dat de ruimtelijke kwaliteit bijdraagt
tot hun welzijn. Daarnaast kunnen we door
de architectuur vrijwilligers aantrekken,
want het is een fijne plek om te vertoeven.”

Michiel Verhaegen
INITIATIEFNEMER ASTOR

Hoe belangrijk is duurzaamheid
in dit project?
Lomme: “Bij Aedifica focussen wij op twee
aspecten van duurzaamheid: de ecologische
verduurzaming van zorgvastgoed én de
sociale verduurzaming. Beide aspecten worden op een unieke manier gecombineerd in
Klein Veldekens. Op het vlak van ecologische
duurzaamheid werd er gekozen voor zeer
duurzame bouwmaterialen en -technieken.
We hebben veel aandacht besteed aan de recycleerbaarheid van materialen en de circulariteit in de bouw. Daarnaast is het project energie-efficiënt, omdat er gebruik wordt gemaakt
van zonnepanelen en -boilers, warmtepompen en een duurzaam ventilatiesysteem.
Klein Veldekens past perfect in onze visie op
sociale verduurzaming. Het is een nieuwe kijk
op zorg die draait rond inclusie en waardig
ouder worden in een zorgzame buurt.”
Gielens: “Net door die nieuwe zorgvisie is
het voor ons een interessant project om in
te investeren. Zo zetten we niet alleen onze
schouders onder een project met een toekomstgerichte woonfilosofie, maar kunnen
we ook onze CSR-strategie in de praktijk
omzetten en uitdragen naar de ruimere zorgsector. Dat is van grote meerwaarde voor ons,
maar bovenal voor de zorggebruikers.” ■

Carol Riské
ALGEMEEN DIRECTEUR
ASTOR

Meer weten?

astorvzw.info
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Digital health: hoog tijd om
een versnelling hoger te schakelen
Het potentieel van digital health om onze gezondheidszorg te verbeteren, is gigantisch. Maar goud ontgint
zichzelf niet. Wie rond zich kijkt, ziet dat digitale toepassingen slechts mondjesmaat ingang vinden in de praktijk.
Dat komt onder meer omdat we onze gezondheidszorg vandaag nog op quasi dezelfde manier organiseren als
een halve eeuw geleden. “Hoog tijd dat we met zijn allen anders leren denken in de gezondheidszorg”,
zegt Steven Vandeput van beMedTech. “Want de patiënt verdient beter.”

‘Haal dit medicament op bij de apotheek
en neem twee weken lang elke ochtend een
pilletje voor het eten. Als je daarna nog
niet beter bent, kom dan eens terug’, rondt
de dokter de consultatie af. ‘Wil je graag
een papieren bewijs van het voorschrift
voor de apotheek?’

Steven Vandeput

‘Ik ben mee met mijn tijd’, lacht de patiënt.
‘Ik gebruik al maanden een app om mijn
geneesmiddelen te reserveren en af te halen
bij de apotheek. Geen papier meer voor mij!’

PHD, ADVISOR DIGITAL
MEDTECH AND SERVICES
& TECHNOLOGIES HOME
ASSISTANCE BIJ BEMEDTECH

“Bovenstaande situatieschets is een voorbeeld van de zogenoemde ‘dematerialisatie’
van het voorschrift, waardoor patiënten die
dat willen hun medicatie vandaag papierloos
kunnen afhalen bij de apotheker. Ze kunnen
hun voorschriften ook zelf online beheren
via één van de patiëntenkanalen. Artsen en
apothekers van hun kant hebben minder
papierwerk en dus meer tijd voor zorg en
advies. Dankzij het digitale overzicht van
alle voorschriften kunnen ze hun patiënten
bovendien béter advies geven. Hoera, digital
health is in het land? Ja… en toch ook een
belangrijke neen. Sommige processen in de
gezondheidszorg, zoals de hele werking rond
voorschriften, zijn vandaag al slim gedigitaliseerd. Dat is inderdaad een stap vooruit. Maar
er kan nog zoveel meer, zowel op het vlak van
de outcome van zorg als op de weg ernaartoe.”

‘Beter’ en ‘beter’ is twee
“Neem de verwachte outcome uit het voorbeeld van daarnet: ‘beter’. Maar wat is ‘beter’?
Vanuit een binaire kijk op gezondheid lijkt
het antwoord op die vraag logisch: je hebt

‘ziek’ en ‘gezond’, en de term ‘beter’ staat
synoniem voor gezond. In veel gevallen is het
echter niet zo zwart-wit. ‘Beter’ staat voor iets
daartussenin en kan bovendien iets anders
betekenen voor de patiënt dan voor de zorgverlener. Om nog maar te zwijgen over de verschillen tussen patiënten onderling. Neem
de weg naar de outcome uit het voorbeeld van
daarnet. De patiënt krijgt medicatie en moet
na twee weken de impact van de behandeling
evalueren: geslaagd of niet. Maar wat als hij
of zij al na vijf dagen ‘beter’ is? Misschien is
medicatie dan niet meer nodig. Of wat als het
na een week de verkeerde kant uitgaat? Misschien is tussentijds bijsturen dan noodzakelijk om erger te voorkomen.”

Waar wachten we op?
“Het goede nieuws is dat er vandaag verschillende tools bestaan om het… beter aan te pakken. Dan hebben we het over technologische
oplossingen (medische apps, platformen voor
telemonitoring,…) waarmee zorgverleners
hun patiënten vanop afstand kunnen monitoren, patiënten hun therapie thuis zelf kunnen
opvolgen, patiënten en zorgverleners continu
met elkaar kunnen communiceren in plaats
van enkel tijdens een afspraak, enz. Maar
dan hebben we het ook over vernieuwende
zorgmodellen – denk maar aan value-based
healthcare - die ons helpen om zorgkeuzes
af te stemmen op outcomes die een patiënt
belangrijk vindt, niet op wat de zorgsector
dénkt dat die patiënt belangrijk vindt.”
“Die verschillende tools helpen om patiënten een zorgervaring op maat te bieden. Waar
wachten we dan op om ze op grote schaal in
te zetten? Dat brengt ons bij misschien wel dé
uitdaging van het moment: innovatie ingang
laten vinden in de praktijk. Hoe ingenieus

een oplossing ook is, ze wordt niet vanzelf
omarmd. Er is een klimaat nodig dat het
gebruik van innovatieve tools stimuleert,
dat gebruikers - patiënten en zorgverleners
- de ruimte geeft om er beredeneerd mee te
experimenteren en dat in de juiste incentives
voorziet voor oplossingen met een meerwaarde voor de zorg. Vandaag is dat klimaat
er niet in ons land. Nog niet.”

Grenzen aan het systeem
“De organisatie en de financiering van onze
gezondheidszorg zijn nog grotendeels op
dezelfde principes gestoeld als ruim een
halve eeuw geleden, toen het Rijksinstituut
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering werd
opgericht. De merites ervan zijn enorm, niet
in het minst op het vlak van toegankelijkheid
en betaalbaarheid van zorg voor burgers.
Maar het systeem botst op zijn limieten:
het houdt geen rekening met verschillende
soorten outcomes voor verschillende patienten, het kan de continue instroom aan
innovatieve behandelingen niet voldoende
snel evalueren, het beloont vooral kwantiteit
in plaats van kwaliteit, het geeft zorgverleners en -instellingen te weinig ruimte om
de zorg voor hun patiënten zelf te organiseren, enz. Toch zijn er hoopvolle signalen. Zo
werd recent beslist om voor het eerst in ons
land een medische app te vergoeden als een
volwaardig onderdeel van een behandeling.
Value-based healthcare en digital health
staan hoog op de agenda in beleidskringen.
En steeds meer zorgverleners, onderzoeksinstellingen en bedrijven slaan de handen in
elkaar om samen te innoveren. Nu is het tijd
om een versnelling hoger te schakelen, zodat
we de patiënt de zorg kunnen bieden die hij
of zij verdient.” ■

Value-based
healthcare en
digital health
staan hoog op
de agenda in
beleidskringen.
En steeds meer
zorgverleners,
onderzoeksinstellingen en
bedrijven slaan
de handen in
elkaar om
samen te
innoveren.

Hoe ingenieus
een oplossing
ook is, ze wordt
niet vanzelf
omarmd.
Dat brengt
ons bij dé
uitdaging van
het moment:
innovatie
ingang laten
vinden in de
praktijk.
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Een tijdelijke zorgwoning dient niet enkel
makkelijk verplaatsbaar te zijn. “Ook een
lange levensduur, een kwalitatieve afwerking
en ruime mogelijkheden om te personaliseren
zijn essentieel”, zeggen Matthias Baeyens en
Pieter Van Overwalle, CEO’s en Founders bij
House of Steel.
Tekst: Joris Hendrickx

Wat maakt de zorgwoningen van
House of Steel zo uniek?

Matthias Baeyens en Pieter Van Overwalle
CEO’S EN FOUNDERS BIJ HOUSE OF STEEL

Meer weten?

houseofsteel.be

Baeyens: “In het verleden had je bij een
zorgwoning de keuze uit houtskelet of omgebouwde containers. Met onze staalbouwmodules bieden wij nu echter een meer kwalitatieve en sterkere optie. Onze staalbouwmodules kan je zonder problemen meerdere keren
en ook na vele jaren nog verplaatsen zonder
schade te veroorzaken. Omdat de staalstructuur in de isolatie verwerkt zit, kan er ook
nergens roest ontstaan. Al onze zorgwoningen voldoen bovendien aan de geldende
EPB-regels (isolatie, ventilatie,…) en hebben
hierdoor een erg laag energieverbruik.”

Van Overwalle: “Dankzij die eigenschappen hebben ze een langere levensduur, zijn
ze beter verplaatsbaar en behouden ze beter
hun (doorverkoop)waarde.”

bijvoorbeeld samen met Ixina als vaste
partner. Je kan daarbij kiezen uit meerdere
standaardmodellen of een volledig op maat
samengestelde keuken.”

Hoe personaliseerbaar zijn
jullie zorgwoningen?

Hoe gebeuren de productie
en de plaatsing?

Baeyens: “Vanuit onze vier standaardmodules kunnen we de indeling, inrichting en
de positie van ramen en deuren volledig op
maat maken. Zelfs de positie van stopcontacten, lichtpunten en schakelaars kan je
zelf bepalen.”

Baeyens: “Er hoeft ter plaatse geen afwerking meer te gebeuren. Alles gebeurt vooraf
in onze productiehal, inclusief de inrichting
van de keuken. Hierdoor kunnen we onze
zorgwoningen op één dag plaatsen. We
voeren elke stap in het proces zelf uit: de
bouw van de structuur, de loodgieterij, elektriciteit, binnenafwerking, dakbedekking,
plaatsing van keuken en badkamer, enz.
We hebben hiervoor onze eigen gespecialiseerde mensen, wat niet enkel de kwaliteit
ten goede komt, maar ook de wachttijd.”

Van Overwalle: “Hierdoor is haast iedere
zorgwoning een project op maat. Door
elke stap van het proces (eerste brainstorming, eerste schets, 3D-model, offerte,
technische tekening, bepaling van de technieken en afwerking,…) betrekken we jou
en bespreken we samen alle opties. Onze
offertes zijn bovendien volledig transparant en vermelden alle kosten in detail. We
werken daarnaast enkel met kwalitatieve
producten. Voor onze keukens werken we

Kies jij voor een werkplek waar je
helemaal jezelf mag zijn?

Welkom bij Woonzorggroep GVO!
Tien woonzorgcentra in West-Vlaanderen
zoeken enthousiaste medewerkers !

verpleegkundigen
zorgkundigen
logistiek medewerkers
Bekijk alle vacatures op
vacatures.gvo.be
of scan de code!

Sint Anna, Bulskamp • Elisabeth aan Zee, Oostende • Klaverveld, Zedelgem •
Amphora, Wingene • Het Laar, Zwevezele • De Zonnewende, Meulebeke •
SAMEN, Wakken • SAMEN, Tielt • Sint Jozef, Moorsele • Sint Vincentius, Kortrijk

gvo.be

© FOTO: PRIVÉ

Staalbouwmodules
combineren kwaliteit, sterkte
en energiezuinigheid

7

Van Overwalle: “Dankzij de schroefpalen
en de zelfdragende structuur hoef je vooraf
zelf geen betonnen fundering te voorzien en
kan de zorgwoning achteraf ook zonder verdere sporen worden weggehaald.” ■
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Rondetafelgesprek

“We zullen steeds meer
evolueren naar hybride
samenwerkingsvormen”
Onze zorgsector staat voor grote uitdagingen die we enkel kunnen
overwinnen door op meerdere gebieden gedurfde stappen te zetten.
We nodigden vijf zorgexperts uit om hun visie op de toekomst te delen.
Tekst: Joris Hendrickx

We moeten
nadenken
over een
herverdeling
van de
middelen en
meer aandacht
hebben voor
het voorkomen
van grotendeels
vermijdbare
pathologieën.

Technologie en
in het bijzonder
smartphones
laten ons toe
om patiënten
thuis op te
volgen. Helaas
wordt dat
vanuit de
overheid niet
altijd gesteund.

Prof. dr. Marc Noppen
CEO UZ BRUSSEL

❙ Hoe kunnen samenwerkingen

de druk in de zorg verminderen
en een meer vraaggestuurde en
kwalitatieve zorg mogelijk maken?
Rudy Mattheus: “Met een flexibeler kader
zijn heel wat efficiëntiewinsten mogelijk en
zou het zorgpersoneel kunnen worden ingezet waar zij de grootste toegevoegde waarde
hebben. Bovendien moeten we de patiënt
nog meer multidisciplinair omkaderen en de
juiste competenties rond hem verzamelen.
Dat kan enkel door met verschillende actoren
samen te werken en af te stemmen, en zo de
behoefte gestuurde zorg te optimaliseren.”
Marc Noppen: “Een extra uitdaging is het
doelmatig gebruik van de beperkt beschikbare middelen. Tegelijk moeten we wel een
antwoord zien te bieden op de toenemende
vergrijzing en een accumulatie van decennia
aan slechte leefgewoontes zoals overgewicht,
voeding, alcohol,… We moeten daarom nadenken over een herverdeling van de middelen en
meer aandacht hebben voor het voorkomen
van grotendeels vermijdbare pathologieën.
Op zich weten we dat al vele jaren. In 2013
publiceerde Prof. Michael Porter al zijn landmarkpaper rond Value-Based Health Care
waar hij enerzijds integratie en samenwerking
en anderzijds het realtimegebruik van data als
belangrijke voorwaarden aanhaalde. Op vlak
van integratie moeten we gaan voor een verticale integratie waarbij we afstappen van de
silo’s. De focus dient tegelijk te liggen op wat op
welk moment nodig is voor de patiënt.”

Rita Barilla: “Ook wij zijn daar vragende partij voor. Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking enkel maar effectief en efficiënt kan
zijn als deze niet vrijblijvend is: deze moet
structureel en verankerd zijn. Vooraleer we
partnerschappen aangaan, dient elke speler
al na te denken over welke meerwaarde hij
kan creëren. Door duidelijk te stellen wie wat
het beste doet, kan iedereen zich concentreren op die toegevoegde waarde, in plaats van
tegen elkaar te strijden.”
Jochem Martens: “Van die Value-Based
Health Care zijn al heel wat principes vertaald naar de geïntegreerde zorg, zoals
self-management en patient empowerment.
Ook Hospital at Home passen we al toe in
samenwerking met diverse ziekenhuizen.
Het gaat daarbij om lokale samenwerkingen
met gespecialiseerde verpleegkundigen. De
vraag is echter wie zo’n multidisciplinair en
geïntegreerd zorgmodel moet financieren
en waar de efficiëntiewinsten liggen. De
revalidatie van patiënten thuis zorgt voor
een veel snellere re-integratie op de arbeidsmarkt. Het lijkt me dus logisch dat dit door
de overheid wordt vergoed.”
Rudy Mattheus: “Een virtualisatie van de
budgetten is daarbij cruciaal. Nu is de kost
van gelijkaardige behandelingen vaak erg
verschillend naargelang de locatie - in het
ziekenhuis of ambulant. Daarnaast moet de
patiënt meer als een partner worden gezien
en ‘empowered’ worden om mee de meerwaardecreatie mogelijk te maken.”

nl.planet-health.be
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In het kader van
preventie en
vroegdetectie
is er een enorm
potentieel
om waarde
terug te geven
aan de
patiënt/burger.

We moeten
mensen veel
persoonlijker
aanspreken en
als een partner
zien in onze
oplossingen,
zodat we hen
ook meer
motiveren.

80%
War for talent: maar liefst acht op de
tien zorgorganisaties kampen vandaag
met een tekort aan werknemers.

Rudy Mattheus
CO-FOUNDER EN VOORZITTER CURAM DOMI, VOORZITTER VOKA HEALTH COMMUNITY

Jennick Scheerlinck: “Een vraaggestuurde
benadering is essentieel. Elke hulp- of zorgvraag die bij buren, eerstelijnszones of lokale
actoren belandt, levert een rechtstreekse verlichting op van de globale zorgdruk. Volgens
ons zit de sleutel dan ook voornamelijk in
samenwerkingen op lokaal niveau.”

❙ Hoe kan digitalisering bijdragen

aan dergelijke samenwerkingen?

Jennick Scheerlinck: “Door de individualisering dragen we minder zorg voor elkaar
dan vroeger en vergroot bijgevolg de druk
op de professionele zorgverleners. Daarom
bieden wij met onze buurtapp een communicatiestructuur aan waarmee je lokale
ecosystemen kan opzetten met vrijwilligers
en mantelzorgers, maar ook met buren en
plaatselijke zorgpartners (zorgverleners,
woonzorgcentra, OCMW,…). Daarmee passen we volledig binnen het verhaal van de
zorgzame buurten. Bovendien dragen we
ook bij aan een betere mentale gezondheid
omdat we verbinding en samenhorigheid
creëren. Men zal in datzelfde kader de
onderlinge sociale ondersteuning tussen
buren opnieuw moeten faciliteren. Dat kan
onder meer met een buurtconciërge die
hulpbehoevenden en mantelzorgers kan
ondersteunen vanuit de buurt.”
Rudy Mattheus: “Er is veel ondersteuning
beschikbaar, maar het is niet altijd even
makkelijk om deze tot bij de mantelzorger of

gebruiker te brengen. Er is soms een duwtje
in de rug nodig in de vorm van financiële
ondersteuning of simpelweg via informatie
over welke steun allemaal bestaat. Hospital at Home, zorgzame buurten en geïntegreerde zorg zijn allemaal concepten die
nodig zijn om de patiënt - die veel minder
in een ziekenhuis setting zal verblijven - van
de nodige zorg en opvolging te voorzien.
Digitalisering is cruciaal om al deze actoren te ondersteunen, maar de belangrijkste
schakel is de persoon met een zorgnood die
door digitale technologie zelf de regie van de
samenwerking in handen kan nemen.”
Jennick Scheerlinck: “Ook wij merken
inderdaad dat vooral kwetsbare groepen
(zoals digibeten of senioren) absoluut nood
hebben aan een brugfiguur of vertrouwenspersoon die hen van mens tot mens kan
informeren en helpen om gebruik te maken
van het sociaal kapitaal in de buurt.”

❙ Hoe belangrijk is een vlotte

gegevensdeling in de zorg?

Jochem Martens: “We merken dat zelfs
het simpelweg beschikbaar maken van data
binnen een multidisciplinaire samenwerking nog erg moeizaam verloopt. Afhankelijk van de regio en het ziekenhuis moeten
we vaak met andere systemen werken en is
het moeilijk om relevante data beschikbaar
te maken voor de thuiszorg en mantelzorgers. De overheid zou daar meer in moeten

sturen, want zonder toegang tot data die
levensbelangrijk zijn voor de zorgcontinuïteit over de lijnen heen en de verticale
integratie wordt het moeilijk.”
Rudy Mattheus: “Vlaanderen heeft al
goede stappen gezet op het vlak van gegevensdeling, maar is vergeten om duidelijke
afspraken te maken over wie verantwoordelijk is voor die gegevens en de kwaliteit
ervan. Zo krijgen verschillende partijen te
maken met dat medicatieschema. Wie mag
daar veranderingen in aanbrengen en hoe
moet dat worden gedocumenteerd? Door de
onduidelijkheid hierover - en dus het gebrek
aan accuraatheid van het schema - wordt
het vaak niet gebruikt.”
Marc Noppen: “Bij Value Based Healthcare
is het in real time ter beschikking stellen
van gevalideerde en correcte data cruciaal.
Helaas gaat het realiseren hiervan tussen de
verschillende spelers erg traag. We moeten
beseffen dat er voor data geen eigendomsrecht maar wel een beheerdersrecht geldt. De
vraag is dus vooral wie toegang krijgt tot het
gegevensbeheer? De patiënt is daarin de centrale spil, samen met vertrouwenspersonen
zoals een huisarts of apotheker. Op technisch
vlak is dat eigenlijk helemaal niet zo moeilijk
om te realiseren, maar we krijgen helaas nog
te vaak met drempels af te rekenen.”
Rudy Mattheus: “Het voordeel van commerciële wearables is dat men het gevoel
heeft dat men iets terugkrijgt, dat die

data van hen zijn en dat ze ermee kunnen
interageren. Als zorgsector slagen we er
nog te weinig in om de patiënt dat gevoel te
geven. In het kader van preventie en vroegdetectie is er nochtans een enorm potentieel
om waarde terug te geven aan de patiënt/
burger.”
Marc Noppen: “Technologie en in het
bijzonder smartphones laten ons toe om
patiënten thuis op te volgen. Helaas wordt
dat niet altijd gesteund. Tijdens de lockdowns konden teleconsultaties plots zeer
snel worden ingevoerd. Ook de patiënten
vonden dat schitterend. Helaas schroeft de
overheid de terugbetaling daarvan nu terug.
Voor bepaalde patiëntengroepen blijft dat
nochtans de beste oplossing. We blijven het
daarom verderzetten, ook al kost het ons
nu geld. Artificiële intelligentie en aanverwante tools worden bovendien steeds meer
ingezet. Zo hoeven onze radiologen niet
meer zo veel naar normale beelden te kijken en kunnen zij zich meer focussen op de
abnormale beelden. Tijdens de coronaperiode werkten we mee aan een AI-programma
dat een beeldanalyse kan maken van elke
patiënt met een vermoeden van COVID.
Dat leverde zoveel kwalitatieve data op dat
het nu in zo’n achthonderd ziekenhuizen
wereldwijd wordt gebruikt voor accurate
diagnostiek én om het ziekteverloop van
patiënten te voorspellen.”

| Lees het vervolg van dit debat
op pagina 10-11. ❱
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De huidige
rigide systemen
laten niet toe
om creatief te
zijn op vlak
van verloning
en tegemoet te
komen aan de
persoonlijke
wensen van
personeel.

We merken
dat zelfs het
simpelweg
beschikbaar
maken van
data binnen
een multidisciplinaire
samenwerking
nog erg
moeizaam
verloopt.

We zouden
onze vacatures
meer moeten
kunnen
invullen op
basis van
talenten en
bekwaamheden
in plaats van
titels.

Rita Barilla

Jochem Martens

CEO WOONZORGGROEP GVO

❙ Wat is nodig om tot een meer

Er zijn veel
denktanks
in de zorg,
maar te weinig
doe-tanks.
Beleidsmakers
moeten sneller
de knoop
durven door te
hakken.

CEO ALTRIO THUISVERPLEGING

preventieve gezondheidszorg te komen?

alle beschikbare data kan ook meer persoonlijk gerichte preventietrajecten aangeven en
zo de personen doelgerichter motiveren.”

huizen om tijdelijke tekorten op te vangen.
We zullen steeds meer evolueren naar zulke
hybride samenwerkingsvormen.”

Jochem Martens: “Vroeger speelde de
huisarts een centrale rol in de vroegdetectie
omdat hij daar ook voor werd geïncentiveerd.
We weten dat we de meeste gezondheidskosten kunnen uitsparen door het vroeg opsporen van diabetes, cardiovasculaire risico’s en
obesitas. Helaas is momenteel niet duidelijk
wie daar verantwoordelijk voor is en hebben
huisartsen er niet meer voldoende tijd voor.
Om dat terug vlot te laten verlopen, is een
herverdeling van de middelen nodig.”

Jennick Scheerlinck: “In eerste instantie
is het belangrijk om in buurten de juiste
incentivering en bewustwording te creëren
omtrent burenhulp. ‘Nudging’ dus, om het
zoals meneer Noppen met een moderne
term te benoemen. Door een positief verhalend netwerk te creëren van mensen die
hulp aanbieden en hulp krijgen, trigger je
het observerend leren en wederkerigheid.”

Marc Noppen: “Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om jobs én de mensen die
deze invullen zoveel mogelijk te waarderen
en ondersteunen. Het KB 78 betreffende de
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen is helaas niet meer van deze tijd. We
moeten durven om creatieve en flexibelere
modellen aan te gaan. Bepaalde taken die nu
nog worden uitgevoerd door dure specialisten kunnen worden overgenomen door specifiek opgeleide advanced nurse practitioners.”

Marc Noppen: “Preventie gaat voor een
groot stuk over gedragspsychologie. Zo
was vroeger de grootste incentive om een
autogordel te beginnen dragen het irritante
gepiep als je hem uitliet. Het aantal rokers
kon drastisch worden verminderd door
roken op zo veel mogelijk plaatsen te verbieden. Zulke ‘nudging’-maatregelen hoeven
helemaal niet veel geld te kosten, maar leveren wel veel op.”
Rudy Mattheus: “Daarmee stel je de persoon ook terug centraal. Nu hebben mensen
nog te weinig dat gevoel. Daarom hebben we
rond dit thema lifestyle programma’s opgezet waarbij we ook gebruikmaken van gamification technieken om hen extra te stimuleren. Maar liefst twee miljoen Belgen hebben
een relatie met slaapuitdagingen. Daar zijn
heel wat risico’s aan verbonden die helaas
niet erg tastbaar zijn. We moeten mensen
daarom veel persoonlijker aanspreken en als
een partner zien in onze oplossingen, zodat
we hen ook meer motiveren. Zo kunnen we
bijvoorbeeld met data aantonen welke vorderingen iemand al gemaakt heeft in een revalidatietraject. Vroegdetectie door middel van

❙ Hoe kunnen we zorgjobs

aantrekkelijker maken voor zowel nieuwe
mensen als het huidige personeel?
Rita Barilla: “Flexibilisering is daarbij erg
belangrijk. Het invullen van bepaalde jobs
in onze sector is erg gereglementeerd, wat
het moeilijk maakt. We zouden onze vacatures meer moeten kunnen invullen op basis
van talenten en bekwaamheden in plaats
van titels. Bovendien zouden we ook op vlak
van work-lifebalance meer flexibiliteit kunnen bieden, onder meer door het mogelijk te
maken om ADV-dagen ook in het begin van
de carrière in te zetten. De huidige rigide
systemen laten niet toe om creatief te zijn
op vlak van verloning en tegemoet te komen
aan de persoonlijke wensen van personeel.”
Jochem Martens: “Bij Altrio werken we
met zelfstandigen en hebben we zelfs
wachtlijsten van geïnteresseerde kandidaten. In plaats van dus enkel naar de jobs en
het werkgeverschap op zich te kijken, moeten we zeker ook openstaan voor zelfstandigen, de deeleconomie en zorgzame buurten.
We krijgen soms zelfs de vraag van zieken-

Rita Barilla: “De huidige trend om het
tekort aan personeel voor een stuk op te
lossen met vrijwilligers, mantelzorgers en
zorgzame buurten staat in contrast met
het financieringsmodel van de zorg en de
zeer strenge normen voor zorgpersoneel.
Het volledig invullen van deze norm wordt
financieel gepenaliseerd. De inzet van vrijwilligers en mantelzorgers wordt niet in
rekening gebracht.”
Marc Noppen: “Die rigide organisatiestructuur is het gevolg van een combinatie
van protectionisme en wantrouwen. In een
uitdagende omgeving die flexibele oplossingen vergt, zoals tijdens de coronacrisis,
speelt dat minder.”
Rudy Mattheus: “Er zijn té veel regels
en verschillende incentives. Zo krijgen
kine-bediendes bepaalde voordelen waar
zelfstandige kinesisten niet van kunnen
genieten. Veel mensen willen daarom net in
een bediendenstatuut werken. Omgekeerd
ligt het dan veel moeilijker om een bepaalde
flexibiliteit te vragen.”

Marc Noppen: “Flexibiliteit mag niet gelijk
staan aan uitbuiting. Tegelijk zien wij dat de
vraag naar flexibiliteit vooral vanuit ons personeel komt. Zo hadden we een tekort aan
operatieverpleegkundigen. Heel wat mensen die afgestudeerd zijn als bijvoorbeeld
kinesisten of biomedici zouden mits een
bijkomende opleiding graag die rol op zich
kunnen en willen nemen, maar vandaag is
dat niet toegestaan.”
Rudy Mattheus: “Je zou verrast zijn hoeveel
oneigenlijke interimmers er in de zorg actief
zijn, enkel en alleen door de flexibiliteit die
dat biedt voor zowel werknemers als werkgevers. Dat kost werkgevers nochtans meer.”
Rita Barilla: “Dat heeft ook te maken met de
verloning en een minder streng regelgevend
kader, onder meer op het vlak van incentives.”
Jennick Scheerlinck: “Informele buurtzorg kan die nood aan flexibiliteit net voor
een stuk opvangen. Er zijn heel wat mensen
met waardevolle talenten of vaardigheden
die zich graag enkele momenten per week of
spontaan vrijmaken om hun buren of familie te gaan helpen. Die flexibiliteit moet niet
enkel mogelijk worden gemaakt, maar moet
ook worden gestimuleerd én verzekerd. Wat
dat laatste betreft, denk ik aan een vorm van
gemeenschapsverzekering. Technologie
moet daarbij vooral een hulpmiddel zijn om
zulke informele hulp- en zorgvragen makkelijker en efficiënter te maken, want het is geen
einddoel op zich. Het menselijke aspect blijft
namelijk cruciaal in de zorg. Technologie
kan echter wel meer offline ontmoetingen en
verbindingen stimuleren. Net dat proberen
wij met ons buurtnetwerk te bewerkstelligen.
Zo helpen we om het welzijn te verhogen en
kennis met elkaar te delen.”
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uit de coronaperiode?

Marc Noppen: “De eerste lockdown heeft
aanvankelijk de buurtwerking versterkt.
Doordat iedereen thuiszat, begonnen buren
terug meer met elkaar te praten.”
Jennick Scheerlinck: “De eerste lockdown
zorgde voor driemaal meer activiteit en
engagement op ons platform. Vele buren wilden zich lokaal organiseren en elkaar helpen
in tijden van nood. Een mooie solidariteitsgolf
kwam op gang. Gelukkig zijn veel mensen ook
daarna actief gebleven op ons platform. We
hebben hiermee in ieder geval bewezen hoe
lokale verankering kan helpen om ons samen
te wapenen tegen crisissen van buitenaf.”
Rita Barilla: “De pandemie werd vooral
vanuit een wetenschappelijke, technologische en economische invalshoek benaderd, wat toen ook nodig was om het te
kunnen beheersen. Maar de autonomie en
het zelfbeschikkingsrecht van de oudere
mensen hebben hier sterk onder geleden. Er
is in hun plaats gekozen dat veiligheid primeerde op welzijn. Om dat bij toekomstige
crisissen - maar ook in de ouderenzorg in het
algemeen - beter te doen, is er ook nood aan
een zorgethisch debat.”
Marc Noppen: “We hebben geleerd wat de
kracht is van mensen. Bovendien hebben

Elke hulp- of
zorgvraag
die bij buren,
eerstelijnszones
of lokale
actoren
belandt,
levert een
rechtstreekse
verlichting op
van de globale
zorgdruk.

we gemerkt hoe belangrijk het is om je voor
te bereiden op de volgende crisis die kan
komen. We hadden mits de juiste voorbereiding veel doelgerichter en sneller kunnen
handelen. Daarom hebben we nu samen
met huisartsen en woonzorgcentra in de
buurt van ons ziekenhuis een draaiboek
gemaakt voor de volgende crisis. Zo hebben
we dan algemene richtlijnen waar we op
kunnen terugvallen en voortbouwen.”
Rudy Mattheus: “Veel organisaties hebben
tijdens de pandemie kunnen verderwerken
dankzij het wegvallen van bepaalde barrières
en regels. Bovendien vielen heel wat drempels weg en begonnen voormalige concurrenten plots met eenzelfde doel voor ogen
samen te werken. Het bleek dus wel degelijk
mogelijk om over de muren heen samen te
werken. Ook op het vlak van datagebruik kon
plots meer dan gewoonlijk. Ik pleit daarom
niet voor een regelloze sector, maar soms
werpen we toch té veel hordes op.”
Jochem Martens: “Soms moet je durven
doen. Er zijn veel denktanks in de zorg, maar
te weinig doe-tanks. Zo spreekt iedereen over
een geïntegreerde zorg, maar wie doet er uiteindelijk iets mee? Beleidsmakers moeten
sneller de knoop durven door te hakken. Dan
merk je in het veld vaak dat het sneller en
makkelijk loopt dan eerst gedacht, net zoals
bij de integratie van ziekenhuizen en thuisverpleging tijdens de coronacrisis.” ■

Corona heeft
aangetoond
dat veel
mensen zich
lokaal willen
organiseren én
elkaar willen
helpen in tijden
van nood.
© FOTO’S: KRIS VAN EXEL
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Jennick Scheerlinck
FOUNDER EN CEO HOPLR

De visie van kersvers
minister Hilde Crevits

“

Mijn eerste dagen als minister heb
ik vooral gebruikt om mijn oor te
luister te leggen bij zo veel mogelijk
actoren uit de welzijns- en zorgsector. Het tekort aan personeel en
de nood aan meer samenwerking zijn twee
thema’s die daarbij voortdurend terugkwamen. Om het personeelstekort te verlichten,
sloten we eerder al sociale akkoorden die
jobs in de zorgsector aantrekkelijker maken,
maar we willen evenzeer inzetten op het
aanwakkeren van de instroom via opleiding
en vorming. Ik hoop dat mijn ervaringen als
Vlaams minister van Onderwijs en Werk de
zaken op dit punt van nut zullen blijken.
Tegelijkertijd willen we natuurlijk ook de
uitstroom uit de zorgsector beperken, want
het tekort aan personeel maakt werken in de
zorgsector vandaag nog zwaarder. We willen
dan ook inzetten op werkbaar werk. Digitalisering en technologie kunnen daarbij een
belangrijke rol spelen.”

Zorgzame buurten
“Maar ook lokale samenwerking is een sleutelwoord wanneer we praten over de zorg
van de toekomst. Of om het met de woorden
van de directeur van de WHO, Hans Kluge,
te zeggen: ‘Gezondheid en welzijn worden
gecreëerd en gekoesterd vanuit het lokale
niveau, in de lokale buurt.’ Zorgzame buurten zijn bij uitstek een concept dat vanuit die
lokale invalshoek vertrekt om de best mogelijke zorg dichtbij de mensen te brengen.
Door voor elke buurt de aanwezige organisaties en diensten in kaart te brengen en beter
op elkaar af te stemmen, versterken we niet
enkel het zorgnetwerk, maar ook het sociale
weefsel in de buurt.”

Het beste van twee werelden
“Ook hier kan digitalisering erg bijdragen
tot het succes van zo’n lokaal verhaal van
samenwerking. Of het nu gaat om zorgzame buurten, buurtgerichte zorg, de eer-

Het tekort aan
personeel en de
nood aan meer
samenwerking
zijn twee
thema’s
die steeds
terugkomen uit
het werkveld.

© FOTO: KRIS VAN EXEL

Sinds het recente aftreden van Wouter Beke ligt de eindverantwoordelijkheid
voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bij Hilde Crevits.
Na een korte inlooptijd laat de minister een eerste keer in haar kaarten kijken
wat betreft het Vlaamse zorgbeleid voor de komende jaren.

Hilde Crevits
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ste lijn of geïntegreerde zorg: we moeten
vertrekken vanuit de nabijheid van de zorg
en ervoor zorgen dat alle zorgverstrekkers
die in hetzelfde gebied actief zijn, eenzelfde
doel voor ogen hebben. Door de buurtregie
te optimaliseren en te digitaliseren, kunnen zorgaanbieders met hun bestaande
mensen en middelen veel meer mensen
bereiken. De coronaperiode is op dat vlak

voor iedereen een goede les geweest. Dankzij de ondersteuning van digitale technologieën en online netwerken bleef de
samenleving draaien, maar tegelijkertijd
beseften we met z’n allen heel goed dat we
echte sociale contacten op die manier nooit
volwaardig kunnen vervangen. Een echte
zorgzame buurt combineert het beste van
deze twee werelden.” ■
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“Gezond leven kan aantal mensen
met dementie tot 40% verminderen”

Jan Steyaert
WETENSCHAPPELIJK
MEDEWERKER
EXPERTISECENTRUM
DEMENTIE VLAANDEREN

Dementie is een
aandoening
met een lange
preklinische
fase. Het duurt
15 tot 20 jaar
voor de schade
in je hersenen
zichtbaar wordt
in het dagelijks
leven.

Dementie is een sterk groeiende chronische
mentale aandoening die een grote impact
heeft op de persoon met dementie en zijn
omgeving. Momenteel bestaat er nog geen
medische oplossing voor, maar je kan
gelukkig veel bereiken via een hersengezonde
leefstijl. Zo wapen je je trouwens ook tegen
cardiovasculaire en andere aandoeningen.

speelt erfelijkheid mee. Net zoals sommige
kankers is dementie een aandoening met
een lange preklinische fase. Het duurt 15
tot 20 jaar voor de schade in je hersenen
zichtbaar wordt in het dagelijks leven.
Daarom is het belangrijk dat je ruim op tijd,
zeker tussen de leeftijd van 40 en 75 jaar,
een gezonde leefstijl aanneemt.”

Tekst: Joris Hendrickx

Twee voor de prijs van één

Naar schatting hebben 141.000 mensen in
Vlaanderen en Brussel dementie. Zo’n 70%
daarvan woont thuis, 30% woont in een
woonzorgcentrum. “Alles wijst erop dat dit
aantal de volgende decennia zal verdubbelen”, zegt Jan Steyaert, wetenschappelijk medewerker bij het Expertisecentrum
Dementie Vlaanderen. “Dat is deels een
gevolg van de stijgende levensverwachting,
wat natuurlijk goed nieuws is. Daarnaast
spelen echter ook andere factoren mee,
zoals ongezonde voeding, gebrek aan beweging, gemis aan sociaal contact, gehoorproblemen, luchtvervuiling, lawaaihinder,
enz. Momenteel bestaat er voor dementie
nog steeds geen medicijn en dat is ook in de
nabije toekomst niet te verwachten.”

Gezonde leefstijl kan dementie
voorkomen
Betekent dit dat we ons zomaar bij deze
negatieve evolutie moeten neerleggen?
“Absoluut niet”, klinkt het stellig. “Er is een
grote wetenschappelijke consensus dat we
tot 40% van de toekomstige gevallen van
dementie kunnen vermijden door in te
zetten op een gezonde leefstijl. Natuurlijk
blijft hoge leeftijd de belangrijkste risicofactor. In slechts zeer weinig gevallen

“De beschermende factoren tegen dementie zijn grotendeels dezelfde als die tegen
cardiovasculaire of andere ziektes. Wat
goed is voor je hart, is ook goed voor je
hersenen. Dat is dus een dubbele winst en
een gigantische opportuniteit. Het zou een
enorme verlaging van de druk op de zorg
betekenen én een enorme winst op vlak
van levenskwaliteit voor deze mensen.” ■

Meer informatie over dementie en enkele tips voor een
hersengezonde leefstijl vind je op

Locatiegebaseerde
technologie
redt levens
Locatie is tegenwoordig een van de sleutelwoorden in de
gezondheidszorg. Het kennen van de locatie van fysieke activa
en mensen is van cruciaal belang voor de efficiëntie van het
verplegend personeel en de veiligheid van de patiënten.

dementie.be en 2voordeprijsvan1.be

#Wist je dat?
Naar schatting hebben 141.000
mensen in Vlaanderen en Brussel
dementie.

■

Wanneer een patiënt in een ziekenhuis of een bewoner van een
woonzorgcentrum valt en dringend moet worden behandeld,
kunnen locatiegebaseerde diensten het personeel snel laten
weten waar die persoon zich bevindt en kan onmiddellijk hulp
gestuurd worden. Meer nog, het systeem dat u vertelt waar de
persoon zich bevindt, kan ook nagaan welke verpleegkundige
het dichtst in de buurt is. De dichtstbijzijnde beschikbare medewerker wordt dan verwittigd. Dat bespaart kostbare tijd en kan
een enorm verschil maken.

Zo’n 70% daarvan woont thuis,
30% woont in een woonzorgcentrum.

■

Alles wijst erop dat dit aantal de
volgende decennia zal verdubbelen.

■

Wanneer een patiënt in een ziekenhuis of een
bewoner van een woonzorgcentrum valt, kunnen
locatiegebaseerde diensten het personeel snel
laten weten waar die persoon zich bevindt en
kan onmiddellijk hulp gestuurd worden.
Nooit meer zoeken naar medische apparatuur
Het toepassen van locatiegebaseerde diensten op medische
apparatuur verbetert de efficiëntie van het technisch personeel.
Door een sensor aan een bed te bevestigen, is het veel gemakkelijker om dat bed terug te vinden wanneer het onderhoud
nodig heeft. Vanuit financieel oogpunt zullen locatiegebaseerde
diensten het doorberekenen van kosten tussen afdelingen transparanter en nauwkeuriger maken. Als een specialist van de ene
afdeling een patiënt bezoekt die op een andere ziekenhuisafdeling verblijft, kunnen locatiegebaseerde diensten de juiste vergoeding aan die specifieke arts toekennen.

Locatiegebaseerde diensten zullen het
doorberekenen van kosten tussen afdelingen
transparanter en nauwkeuriger maken.

Het beste van twee werelden

 



Essec lanceerde onlangs zijn nieuwste innovatie: iTrack, 3-in-1
draadloze verpleegoproep, inclusief RTLS. Deze kleine ergonomische polsband is ideaal om verpleegkundigen snel te laten
weten vanuit welke kamer een patiënt een alarm verstuurt. Het
apparaat wordt geprogrammeerd via een BLE Android app en
zendt elke seconde een signaal uit, om in realtime traceerbaarheid te garanderen. De iTrack asset tracker kan gebruikt worden
voor een efficiënte locatiebepaling van uw fysieke activia. ■

| Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Essec Group.
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Een mobiele
zorgwoning
kan je inrichten
afhankelijk van
de graad van
je zelfstandigheid
en kan simpelweg
in de tuin of aan
je huis geplaatst
worden.

Mobiele zorgwoning:

Zorgen voor je dierbaren mét behoud van privacy
Met een mobiele zorgwoning in je tuin
blijven je dierbaren altijd dichtbij. Zo kan je
makkelijker voor hen zorgen terwijl iedereen
zijn eigen privacy optimaal behoudt. Tom
Verhaert, zaakvoerder van Ernesto, legt uit.
Tekst: Joris Hendrickx

Voor wie zijn de zorgwoningen
van Ernesto bedoeld?
“Onze compacte en kwalitatieve zorgwoningen zijn ideaal voor onder meer ouderen
waarbij een woonzorgcentrum geen toekomst biedt of die daar nog te zelfstandig
voor zijn. Toch hebben ook zij vaak wat hulp
nodig en zijn ze niet meer in staat om een
volledige woning te onderhouden. De zorgwoning wordt bovendien in de tuin of aan je
huis geplaatst, wat perfect is voor iemand

met een verminderde mobiliteit. Maar ook
voor andere zorgbehoevenden - zoals kinderen met een beperking - en hun mantelzorgers is het een mooie oplossing.”

Wat maakt dit woonzorgconcept
vandaag zo interessant?
“Sinds augustus 2021 is er een versoepeld
Vlaams decreet waardoor je mits bepaalde
specifieke voorwaarden geen klassieke bouwvergunning meer hoeft te krijgen voor het
plaatsen van een tijdelijke mobiele woonunit:
een administratieve melding volstaat. Onze
Ernesto zorgwoningen zijn geprefabriceerde
volumes die in één stuk worden geplaatst op
een schroeffundering. Hierdoor zijn ze na
het loskoppelen van de nutsleidingen ook
terug makkelijk verplaatsbaar en kunnen ze
een tweede leven of zelfs een nieuwe functie

krijgen. Daarmee past ons concept binnen
het nieuwe soepele decreet én is het meteen
ook een duurzame manier van bouwen en
wonen. Een grote bijkomende meerwaarde
is dat we een vaste partner hebben die onze
klanten, indien gewenst, volledig kan begeleiden en ontzorgen voor de aansluitingen
van riolering, water en elektriciteit. Veel klanten maken dan ook dankbaar gebruik van die
ondersteuning. Hierdoor krijgen zij letterlijk
een instapklare oplossing waar ze enkel nog
hun meubels in moeten plaatsen.”

dige zorgwoning voor twee personen, met
een volledige keuken en badkamer, die je kan
uitbreiden tot 50 m². De Optimo (28 m²) heeft
een eigen badkamer met de mogelijkheid
om een kitchenette te voorzien. Bij de Chico
(20 m²) is de badkamer met douche en toilet
verbonden aan de leefruimte. Al onze zorgwoningen bestaan uit een ecologische houtskelet draagstructuur, zijn BEN-geïsoleerd én
aanpasbaar (ramen, deuren, indeling,…). Op
slechts drie maanden tijd bouwen, leveren en
maken we jouw zorgwoning instapklaar.” ■

Uit welke types van zorgwoningen
kan men kiezen?
“Afhankelijk van de graad van zelfstandigheid of de zin om zelf vaak te koken kan je
kiezen uit verschillende types van zorgwoningen. De Maximo (40 m²) is een volwaar-

Meer weten?

ernesto.be

1 op de 3 Belgen begrijpt medische
informatie niet
Kom je weleens verward buiten na een
consultatie bij de dokter? Wel, je bent niet alleen.
Maar liefst één op de drie Belgen heeft een
minder goede gezondheidsgeletterdheid, waarbij
ouderen tot de meest kwetsbare groep behoren.
Om hen te helpen, heeft de seniorenvereniging
S-Plus het project ‘Begrijp je dokter’ uitgewerkt.
Tekst: Roy Van Baelen
Gezondheidsgeletterdheid kan begrepen
worden als de mate waarin iemand informatie over gezondheid weet te vinden, kan
interpreteren en vervolgens toepassen op het
eigen leven. Verschillende factoren beïnvloeden die geletterdheid, waaronder scholingsgraad, gender, leeftijd, woonplaats, origine en
kennis van het Nederlands. “We moeten naar
een samenleving evolueren waar ook mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden
gezond kunnen leven, de juiste zorg krijgen
en goede keuzes maken”, vertelt Corry Maes,
nationaal verantwoordelijke bij S-Plus.

Gedeelde verantwoordelijkheid
Ook de digitale kloof is een oorzaak voor de
afwezigheid van gezondheidsvaardigheden
bij ouderen. Ze hebben namelijk minder
toegang tot digitale communicatie en zijn

We moeten evolueren naar
een samenleving waar
ook mensen met beperkte
gezondheidsvaardigheden de
juiste zorg krijgen en goede
keuzes kunnen maken.
Corry Maes
NATIONAAL VERANTWOORDELIJKE S-PLUS

er niet mee opgegroeid. “We verwachten dat
mensen zelf verantwoordelijkheid nemen
voor hun gezondheid en een actieve rol spelen in hun zorgproces, maar niet iedereen
kan dat”, aldus Maes. Daarom ondersteunt
S-Plus hen door opleidingen aan te bieden
om hun digitale vaardigheden te verbeteren. “Maar het is belangrijk om te beseffen
dat er ook aan de kant van het zorgpersoneel
inspanningen geleverd moeten worden.
Dokters gebruiken vaak moeilijke woorden
en patiënten durven niet altijd om extra

uitleg te vragen. Zorgverleners moeten zich
ervan bewust zijn dat mensen soms niet
alles begrijpen of zelfs verwarder buitenkomen na een consultatie”, klinkt het.

Leidraad voor medische gesprekken
Concreet wil ‘Begrijp je dokter’ mensen
ondersteunen in de communicatie met hun
zorgverleners. Daarom is er een folder ontworpen die gebruikt kan worden als leidraad
voor een doktersbezoek of medisch gesprek,
van de voorbereiding op de afspraak tot
het afsluiten van de consultatie. Ook op de
website (begrijpjedokter.be) kunnen zowel
patiënten als professionele zorgverleners

heel wat informatie raadplegen. Professionals kunnen er onder meer gebruikmaken
van een toolkit die hen aanleert hoe ze laagdrempelig en inclusief communiceren met
mensen met een lage gezondheidsgeletterdheid. Tot slot kunnen bezoekers er een
zelftest doen die peilt naar hun niveau van
gezondheidsvaardigheden, waarbij praktische tips worden aangeboden. ■

Meer weten?

s-plusvzw.be

DORO 8100
DÉ SENIOREN SMARTPHONE

Beschikbaar bij

Grote letters
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Werkt met
hoorapparaat
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Eindelijk zomer! En dat wil zeggen: zo veel
mogelijk van de zon genieten. Niet enkel om
ons humeur een boost te geven, maar ook om
onze voorraad vitamine D aan te vullen. Maar
opgelet: de blootstelling aan de zon kan ook
schadelijke gevolgen hebben.

bij Poolse kinderen op vakantie aan de Baltische zee, heeft significante beschadigingen
van het DNA van de huidcellen vastgesteld.
Volgens de onderzoekers is een strikte
UV-bescherming dus absoluut nodig, zelfs
in Noord-Europa.

Huidkanker komt steeds vaker voor: het
aantal melanomen neemt jaarlijks toe met 4
tot 5%. Deze stijging is te wijten aan de verdunning van de ozonlaag, een natuurlijke
filter tegen de UV-B zonnestralen. Vanaf het
laatste deel van de twintigste eeuw hebben
de snelle industrialisering, het hoge verbruik
van chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s) en
de opwarming van de aarde geleid tot een
toename van het aandeel van UV-B-straling
dat het aardoppervlak bereikt. Dat veroorzaakt beschadigingen van het DNA van de
huidcellen en verhoogt het risico op de ontwikkeling van huidkanker.

Huidkanker komt steeds
vaker voor: het aantal
melanomen neemt jaarlijks
toe met maar liefst 4 tot 5%.

Bescherming tegen de zon
Een goede bescherming tegen de zon is dus
belangrijk, zelfs in landen met een noordelijke ligging. Een recente studie, uitgevoerd

Vitamine D op peil houden
Een vitamine D-tekort is geassocieerd
met een verhoogd risico op osteoporose,
kanker, infecties, cardiovasculaire en
metabole ziekten. Vermits de noodzakelijke zonnebescherming de natuurlijke
aanmaak van vitamine D verhindert,

© FOTO: PRIVÉ

Huidkanker en vitamine D:
een zomer-paradox

Door jezelf te beschermen tegen de zon - wat noodzakelijk is - wordt de
natuurlijke aanmaak van vitamine D verhinderd.

moet men het ganse jaar door een beroep
doen op supplementen. Er bestaat vandaag een brede keuze aan vitamine
D-supplementen, van hooggedoseerde
ampullen tot kleine sublinguale tabletjes voor optimale opname. In een recent
artikel hebben twee wereldautoriteiten

“Een infraroodsauna
boost je gezondheid”
Een infraroodsauna biedt heel wat voordelen
voor je gezondheid. Het werkt pijnstillend,
ondersteunt het herstel van de spieren en
geeft je immuniteit een boost. Maar dat is nog
niet alles. Joris Geerts, managing director van
Health Mate, zet de voordelen op een rijtje.
Tekst: Shannah Jongstra

Joris Geerts, managing director van
Health Mate: “Een infraroodsauna heeft
een therapeutisch effect op je lichaam
en bevordert zo de levenskwaliteit.”

“Dankzij de lange infraroodgolven warmt
ons lichaam op van binnenuit”, opent Geerts.
“Je weefsel verwarmt, je bloedvaten verwijden en je hartslag verhoogt. Die combinatie
zorgt ervoor dat aminozuren, zuurstof en
suikers - de bouwstenen van ons lichaam worden aangevoerd en afvalstoffen worden
weggeleid. Hierdoor krijgt je immuniteit een
boost en recupereert je lichaam sneller, wat
onder meer leidt tot minder pijnlijke spieren
en gewrichten. Een infraroodsauna geneest
niet, maar heeft een therapeutisch effect op
je lichaam en bevordert zo de levenskwaliteit. Door een betere doorbloeding van het
lichaam genezen ontstekingen sneller. Tegelijk worden er extra endorfines aangemaakt
die fungeren als een natuurlijke pijnstiller.

Hierdoor hebben ook mensen met reuma,
artritis of fibromyalgie minder pijn en minder last van hun aandoening.”

Sporters
Volgens Geerts kunnen ook sporters
een infraroodsauna gebruiken voor hun
opwarming en de recuperatie na het sporten: “Door de goede doorbloeding stijgt je
hartslag en je temperatuur, waardoor je
hetzelfde effect krijgt als bij een warm-up.
Na het sporten helpt infrarood de spieren
herstellen doordat het opgebouwde melkzuur wordt afgevoerd en de noodzakelijke
bouwstenen worden aangevoerd. Doordat
je spierweefsel en je inwendige organen
worden opgewarmd in een infraroodcabine,
vergroot je hartvolume en stijgt je hartslag.
Deze ‘nuttige hartstress’ is even voordelig
voor je lichaam als een cardiovasculaire
inspanning zoals hardlopen of fietsen.
Een infraroodsauna kan dus interessant
zijn voor mensen met hartproblemen, een
fysieke beperking of voor oudere mensen
die moeite hebben met fysieke inspanningen om hun conditie op peil te houden.”

van de Universiteit van Zürich hun voorkeur gegeven: vitamine D-suppletie moet
dagelijks ingenomen worden en dat aan
een fysiologische dosering tussen 400
en 3.000 eenheden. Hogere dosissen die
sporadisch ingenomen worden, raden ze
niet aan. ■

#Wist je dat?
■ Je tot drie keer meer zweet bij
een infraroodsauna, wat helpt bij het
verwijderen van toxische stoffen?
■ Een sessie van dertig minuten je
gemiddeld slechts 0,10 tot 0,40 euro
aan elektriciteit kost?
Dat kan je vergelijken met het verbruik
van een stofzuiger.
■ Infrarood de aanmaak van
collageen stimuleert? Je huid blijft
meer elastisch, waardoor rimpels
minder zichtbaar worden.

Voor iedere prijsklasse
Een infraroodcabine heeft natuurlijk wel
een prijskaartje. Gelukkig kan je vandaag
op de tweedehandsmarkt ook al een cabine
op de kop tikken. Fabrikanten zoals Health
Mate geven bovendien een levenslange
garantie op hun modellen, en na een keuring ook op diegene die je op de tweedehandsmarkt gevonden hebt. ■

Meer weten?

healthmate.be
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NIEUW

WIJ GEVEN JE
DE ZORGEN
DIE JIJ VERDIENT
Dankzij Altrio blijf jij zolang mogelijk thuis in je
vertrouwde omgeving. En daarvoor nemen we onze tijd.
Want het is jouw huis, en wij zijn jouw gasten.

We maken het niet moeilijker dan het is en nemen graag de tijd
voor jouw zorg én voor extra taken. Daarbij zijn we permanent
beschikbaar – ook ’s nachts – en staan we steeds in verbinding
met je huisarts en eventueel je ziekenhuis. Omdat het onze
missie is als zorgexperts om beter te doen. Beter te maken.
Beter met mensen.

Altrio Antwerpen
E. antwerpen@altrio.be
T. 03 233 92 43
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Gerust in je vertrouwde
omgeving.
Met een traplift van Comfortlift geniet je
nog jaren van je volledige woning en je
vertrouwde omgeving. Op een veilige en
comfortabele manier kan je elk moment
samen koesteren. Comfortlift biedt je
opnieuw toekomstperspectief en de
zekerheid dat je nog een hele tijd in je
huis kan blijven wonen.

Bel voor gratis prijsofferte

0800 20 950

comfortlift.be

