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Als  inleiding  

• Vergrijzing,	  verzilvering,	  verwi4ng	  	  
• Groeiende	  zorgnood	  	  

Ø Uitdagingen	  voor:	  	  
•  Toegankelijke	  zorg	  	  
•  Betaalbare	  zorg	  	  
•  Kwalita@eve	  zorg	  	  



Vergrijzing,  verzilvering,  verwi:ng  



Groeiende  zorgnood  

• Tussen	  2008	  en	  2028	  :	  +	  160.000	  alleenwonenden	  bij,	  
waarvan	  de	  helH	  80+	  	  
• In	  2008:	  35	  personen	  80+	  t.o.v.100	  personen	  50-‐59	  jaar,	  In	  
2030:	  verwacht	  dat	  er	  55	  t.o.v.	  100	  zullen	  staan	  	  

	  
• 27,2%	  Belgen	  lijdt	  aan	  ten	  minste	  1	  chronische	  ziekte	  	  
• 50%	  tot	  70%	  van	  de	  70-‐plussers	  lijdt	  aan	  verschillende	  
chronische	  ziektes	  bij	  één	  persoon	  	  
• Één	  op	  drie	  heeH	  het	  psychisch	  zwaar	  	  



A;ankelijkheid  van  zorg  



Zorgbehoe@e



Rol  Woonzorgcentra?

• Zo	  lang	  mogelijk	  in	  eigen	  omgeving	  (thuiszorg	  en	  
woonzorgzones)	  
• Nood	  aan	  alterna@eve	  zorgvormen	  (Cado’s,	  
dagverzorging,	  LDC,	  …)	  
• Taak	  WZC:	  beperken	  tot	  zware	  zorg?	  	  

	  



Kwaliteit

• Personeel	  
• Gebouwen	  
•  Indicatoren	  

• Naar	  een	  groene	  kwaliteitsnorm?	  



Kwaliteit:  (1)  personeel

•  Er	  is	  te	  weinig	  personeel:	  	  
•  Profiel	  bewoners	  WZC	  veranderde,	  maar	  omkadering	  niet	  
•  Omkadering	  is	  structureel	  te	  laag	  
•  18%	  zwaar	  zorgbehoevenden	  hebben	  geen	  RVT	  omkadering	  

•  58%	  van	  de	  jobs	  is	  “werkbaar”,	  35%	  heeH	  hoge	  werkstress	  
•  Emo@onele	  belas@ng,	  flexibiliteit,	  fysieke	  belas@ng	  
•  Lage	  verloning	  in	  verhouding	  tot	  zwaarte	  

	  



Kwaliteit:  (1)  personeel

	  	  



Kwaliteit:  (1)  personeel

Plannen	  Vlaamse	  regering?	  
• herziening	  (gelijktrekking	  ROB/RVT)	  
• nieuw	  VIA	  (?)	  
• Besparing	  op	  animatoren	  (?)	  

Plannen	  Vlaamse	  regering?	  



Kwaliteit:  (2)  infrastructuur

•  Plaatsgebrek	  en	  wachtlijsten:	  
•  Geen	  centrale	  gegevens	  
•  Wel	  overal	  lange	  wach4jden	  
•  Tegen	  2025:	  166.000	  extra	  bedden	  (in	  België,	  als	  thuis	  con@nu	  blijH,	  als	  verhoogt	  
149.000)	  

•  Renova@e	  en	  nieuwbouw	  
•  0	  euro	  in	  2015!	  
•  2	  miljard	  aan	  dossiers	  aangevraagd	  
•  Nieuwe	  financiering	  in	  ontwikkeling,	  maar	  onduidelijk	  
•  Koepels	  willen	  doorrekening	  in	  factuur	  

• Werking	  
•  Reeds	  aangevraagde	  extra	  capaciteit	  voor	  2015	  en	  2016	  nog	  volledig	  zoals	  
aangevraagd	  (8400	  plaatsen),	  erna	  slechts	  helH	  van	  voorgestelde.	  	  



Kwaliteit  (3):  indicatoren

• Doorligwonden	  
• Gewichtsverlies	  
• Valincidenten	  
•  Fixa@e	  
• Medica@e	  
• Overlijden	  
• Plan	  levenseinde	  
•  (personeel:	  ziekteverzuim,	  vaste	  contracten	  en	  vorming)	  



Kwaliteit:  (3)  indicatoren

• Per	  woonzorgcentrum	  opzoeken	  of	  in	  totaal	  
•  Bijvoorbeeld:	  In	  4	  op	  de	  5	  woonzorgcentra	  had	  6,1%	  of	  minder	  van	  de	  
bewoners	  een	  doorligwonde	  (P80).	  Dit	  betekent	  dat	  in	  de	  resterende	  1	  op	  de	  
5	  woonzorgcentra	  het	  percentage	  bewoners	  met	  een	  doorligwonde	  hoger	  is	  
dan	  6,1%.	  	  

• Meet	  dit	  echt	  de	  kwaliteit?	  
•  Verhouding	  tot	  zorgzwaarte	  en	  profiel	  bewoners	  (bijvoorbeeld	  fixa@e)	  
•  Perverse	  effecten	  (vallen	  en	  fixeren)	  
•  Niet-‐gemeten	  (bijvoorbeeld	  incon@nen@e)	  
•  Kwaliteit	  is	  meer	  dan	  indicatoren	  (samen	  koken)	  



Kwaliteit  (4):  een  groene  visie? 

•  Samen	  ontwikkelen!	  
•  Sleutelwoorden:	  	  

•  Vertrouwen	  
•  Regelluwte	  	  
•  Kracht	  van	  de	  mensen	  


