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- Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
Een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) is gespecialiseerd in de preventie en behandeling van ernstige psychische
problemen. In Vlaanderen zijn er 19 CGG. Voortaan zijn ze allemaal terug te vinden onder één digitaal dak:
www.centrageestelijkegezondheidszorg.be. Iedereen die op zoek is naar info over de behandeling van psychische problemen
kan er terecht. Wie hulp zoekt, krijgt door het intikken van de eigen postcode, meteen een overzicht van de CGG in zijn buurt.
Specifieke informatie per CGG vind je op aparte pagina’s.
Benieuwd? Neem dan zeker een kijkje op www.centrageestelijkegezondheidszorg.be

Overeenkomst over de terugbetaling van psychologische functies
Het is een mijlpaal in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg: de overeenkomst over de terugbetaling van
psychologische functies in de eerste lijn. Dit kan de hele samenleving gezonder maken en mentale gezondheid eindelijk
‘normaliseren’.
“Het belangrijkste doel is inderdaad betaalbare psychologische zorg voor mensen met lichte tot matig ernstige problemen. Tot
voor kort konden zij enkel op eigen beweging bij de privé-psycholoog terecht zonder terugbetaling, nu wordt dit ingekanteld in
de samenwerking binnen de eerste lijn.

Palliatieve Zorg Vlaanderen heeft een scan voor palliatieve zorg ontwikkeld
Ze is bedoeld als praktisch instrument waarmee zorgcentra een zelfevaluatie kunnen uitvoeren. De scan is op 9 oktober
voorgesteld, de Dag van de Palliatieve Zorg.
Voor bewoners in woonzorgcentra is het belangrijk dat er voldoende expertise aanwezig is rond palliatieve zorg, met onder
meer een multidisciplinair team. In 2019 werd het nieuwe woonzorgdecreet voorgesteld waarin de specificaties rond
palliatieve zorg staan. Om alles voor de woonzorgcentra concreter te maken, ontwikkelde het Agentschap Zorg en Gezondheid
een referentiekader. Palliatieve Zorg Vlaanderen heeft dat referentiekader nu omgevormd naar een scan waarmee
woonzorgcentra zichzelf kunnen evalueren.
Met de scan kunnen woonzorgcentra zelf inschatten wat er goed of minder goed loopt met vroegtijdige zorgplanning,
palliatieve zorg en levenseindezorg. Daarnaast bevat de scan aanbevelingen voor goede kwaliteit van palliatieve zorg afgeleid
uit het referentiekader en aangevuld door experten. De netwerken palliatieve zorg zullen de scan uitrollen richting de
voorzieningen en de woonzorgcentra daarbij ondersteunen.
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Na implementatie van de scan wordt nog een database ontwikkeld, met daarin een overzicht van onder meer instrumenten,
informatie, best practices en vormingen. Op basis van de resultaten van de scan kunnen woonzorgcentra in de database op
zoek gaan naar de tool, vorming of ondersteuning die ze nodig hebben.

Patiënt Empowerment
Van 27 oktober tot het einde van het jaar loopt in de Vlaamse zorgsector de verbindende campagne ‘Elke stap zet je samen’,
op initiatief van de jonge vzw Patiënt Empowerment. Meer dan 50 zorgorganisaties in de ziekenhuissector, de geestelijke
gezondheidszorg en de eerste lijn nemen deel en hangen affiches op en publiceren boodschappen op hun digitale kanalen.
Patiënt Empowerment kan gedefinieerd worden als het proces dat leidt tot een gelijkwaardige relatie zorgvragerzorgverstrekker. De zorgvrager houdt dan controle of een gevoel van controle over zijn/haar zorgproces. Het (gevoel van)
autonomieverlies dat een mens ondergaat door ziek te worden, moet tot het strikte minimum worden beperkt. Daar zorgen
de zorgvrager, de zorgverstrekker, de zorgorganisatie en het zorgsysteem samen voor. Dat is de basisboodschap van de
campagne ‘Elke stap zet je samen’.

Nut accreditatie
Geen enkele studie kan blijkbaar voldoende wetenschappelijk aantonen dat accreditatie effectief de kwaliteit van de zorg
verbetert.
Het optimaliseren van de veiligheidscultuur zou even goed of beter kunnen met interne en goedkopere initiatieven rond
patiënten identificatie, medicatietoediening, ect.
De vrijgekomen middelen zouden geïnvesteerd kunnen worden in extra personeel binnen de zorg, bij de schoonmaak, het
paramedisch personeel,…
Minder prestigieuze initiatieven waarvan wel bewezen is dat ze de kwaliteit van zorg en personeelstevredenheid tot een hoger
niveau brengen (arbeidsklimaat en personeelstevredenheid,…)!
Eerder noteerden we reeds binnen Europa ook een tegenbeweging, met name in Denemarken. Deense ziekenhuizen moesten
zich tot voor kort verplicht accrediteren. In 2015 besliste de Deense minister van volksgezondheid echter dat publieke Deense
ziekenhuizen die een kwaliteitsaccreditatie hebben, deze niet meer hoeven te hernieuwen. Echter een opvolging op vlak van
kwaliteit en veiligheid is verplicht.
Welke keuzes maken onze zorginstellingen nu? Behouden van de huidige accreditatiemethodiek, overstap naar Flaqum,
visiteren of een eigen kwaliteitskader?
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