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Beeld je eens een trapezenummer in. Deze nummers worden wel iedere keer
anders gebracht, maar toch lijken ze altijd sterk op elkaar. Minstens twee
trapezeartiesten hangen hoog in de lucht. Onder hen, al dan niet een stevig
vangnet. Beide atleten beginnen op eigen kracht te bewegen en te
schommelen. Eén van de artiesten hangt met zijn hoofd en armen naar
beneden, terwijl de andere met zijn uitgestrekte armen aan de zweefstok
tussen de twee koorden hangt. Als de trommels beginnen te roffelen, laat de
ene zijn handen los, vertrekt van punt A, maakt eventueel één of meerdere
salto’s door de lucht, en wordt vervolgens opgevangen door zijn omgekeerd
hangende collega op punt B. Het moment tussen het loslaten en het weer
opgevangen worden is het spannendste moment van dit trapezenummer. Niet
alleen voor de toeschouwers maar ook voor de atleten en in het bijzonder
voor de springer. De atleet die de trapeze loslaat is gedurende een ogenblik
elk houvast kwijt. Het is een moment van puur loslaten en zich volledig laten
leiden. En toch is er binnen in hem het verlangen en het vertrouwen dat hij
opgevangen zal worden.
Een trapezespringer vertelde eens: ”Jij denkt misschien, net als de meeste
mensen, dat de springer de grote ster is van de trapeze. Maar de echte ster is
degene die mij opvangt. Hij moet mij op het exacte moment uit de lucht
plukken. Na mijn salto’s moet ik gewoon mijn armen en handen uitstrekken
en wachten tot de vanger me vangt.” ”Dus jij doet niet zoveel!”, zei iemand
verbaasd. ”Nee, want als we allebei zouden grijpen dan breken we elkaars
polsen.

Een springer moet loslaten en met open handen erop vertrouwen dat zijn
vanger er zal zijn.”
Misschien zijn dat wel de duidelijkste kenmerken van excellent presteren die
we als mens kunnen stellen: loslaten en vooruitkijken, vertrouwen dat de
andere er zal zijn, samenwerken, inspireren, gerichtheid op het resultaat en
continu verbeteren en vernieuwen. In ons bewegen worden we bewogen.
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1. Voorwoord
“Without a plan you know for sure that nothing will happen, with a plan you
can only hope that something will happen.”

“Ta panta rhei kai ouden menei” (Heraclithus, 500 BC), “alles beweegt, verandert en
niets is blijvend”. De werkelijkheid om ons heen, inclusief de mens, zijn ideeën en
zijn creaties zijn onderhevig aan een continue verandering, gekenmerkt door groei
en ontwikkeling. Leren omgaan met verandering is daarom kenmerkend voor het
wezen van de mens (en dit uit zich op vlak van leven, maatschappij en organisaties).
De natuur kan niet zonder verandering, ze is verandering. En deze verandering
schept alsmaar nieuwe, fascinerende mogelijkheden.
Maar de omgeving verandert ook steeds sneller. Zo is ook het zorglandschap in
beweging en wie up-to-date wil blijven met deze toenemende complexiteit, mens of
organisatie, moet ‘mee-bewegen’. Dit vraagt om steeds te blijven kijken naar het
zorglandschap en de maatschappij rondom ons en naar onze ‘beweging’ die daarin
nodig is. Waar staan we als revalidatieziekenhuis nu, wat A is, en waar zouden we
naartoe moeten, wat B is. B staat dan voor ‘anders’, meer aansluitend op de
omgeving, en hierbij bedoelen we in de eerste plaats de maatschappij, het
zorglandschap in Vlaanderen, onze concurrenten en onze patiënten. Bewegen van
A naar B stelt hoge eisen aan de innovatieve slagkracht en flexibiliteit van de gehele
organisatie, als een Beweger Bewogen. Uiteindelijk willen we dat B echt zichtbaar
wordt, met andere woorden we willen onze kernopdracht - er voor te zorgen dat de
patiënt en zijn omgeving de zorg ontvangen die zij nodig hebben, vragen,
verwachten en verkiezen - in essentie realiseren.
Dit Bewogen Bewegen moet ons in staat stellen om vanuit een vernieuwd
revalidatieziekenhuis te streven naar het uitbouwen en behouden van een
competitief voordeel, en dit door een unieke combinatie van leiding, kennis,
vaardigheden, structuren, technologieën en processen. Uiteindelijk streven we
ernaar dat dit bij elke medewerker kan leiden tot een betere aansluiting bij de
gemeenschappelijke doelstellingen en de eigen competenties. Het is de kunde en
kunst om dit te realiseren voor de patiënt, de omgeving, de organisatie en onszelf.
Hiervoor staat RevArte.
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De Beweger Bewogen beschrijft wat we beschouwen als de belangrijkste factoren
voor een succesvolle toekomst voor Revalidatieziekenhuis RevArte die kernachtig
zijn samengevat in de zin: het beste resultaat in een inspirerende omgeving. Dat
onderschrift is bewust een combinatie van passie of ‘gevoel’ en zakelijkheid.
Zonder ‘gevoel’ geen goede zorg, zonder zakelijkheid geen betaalbare zorg.
We stellen ons als doel aantoonbaar te maken dat de kosten van onze inspanningen
in een gezonde verhouding staan tot de resultaten die we bereiken. Dat vraagt een
kritische houding ten opzichte van de wijze waarop we gewend zijn te werken.
Levert ons werk het gewenste resultaat? Is alles wat we doen ook echt nodig om
dat resultaat te behalen? Kan het werk met een gelijkblijvend, of zelfs beter
resultaat, anders of door anderen worden uitgevoerd?
Dat is geen makkelijk traject. Deze veranderingen vragen tijd en
doorzettingsvermogen. Een belangrijke functie van dit document is dan ook het
bieden van houvast om van jaar tot jaar de juiste prioriteiten te stellen en in de
gaten te houden of we als organisatie daadwerkelijk verder komen.

2. Een veranderend zorglandschap
De wereld om ons heen verandert snel. Mensen worden ouder. De technologie
maakt steeds meer mogelijk. Het aantal chronisch zieke mensen neemt toe en de
kosten voor zorg blijven, ondanks bezuinigingsmaatregelen, alsmaar stijgen… Hoe
profileren wij ons als revalidatiesector in deze veranderende wereld? Hoe kunnen
we onze kwaliteit en kracht benutten en versterken, om het beste uit onze patiënten
én uit onszelf te halen?
Het zorglandschap is in beweging en wie wil bijblijven met de toenemende
complexiteit moet mee-bewegen. Door ontwikkelingen in de wetenschap, kennis en
technologie wordt de zorg complexer en voor de leek minder bevattelijk. Projecten
worden opgestart, maar het vraagt een enorm doorzettingsvermogen om deze ook
daadwerkelijk te laten uitmonden in duidelijke resultaten. De diversiteit van
medewerkers neemt toe als ook hun professionalisering. Hierdoor is er een risico
dat het geheel aan transparantie verliest en mede daarom ook de bestuurbaarheid
voor de realisatie van onze kernopdracht.
Komen tot daadwerkelijke
resultaatgerichte acties of prestaties om het primaire revalidatiezorgproces in
essentie te realiseren moet het gericht streven van RevArte zijn. Wij moet er voor
zorgen dat de patiënt en zijn omgeving de zorg ontvangen die zij nodig hebben,
vragen, verwachten en verkiezen.
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Ontwikkelingen binnen de samenleving, ontwikkelingen in de zorg, en de wijze
waarop de samenleving naar de zorg kijkt en wat ze van de zorginstellingen en
zorgverstrekkers verwacht, zullen de richting bepalen van de toekomstige
ziekenhuisorganisatie. Volgende ontwikkelingen zullen de komende decennia
onontkoombaar en onomkeerbaar de gezondheidszorg in de westerse
geïndustrialiseerde samenleving blijven determineren: de demografische evoluties
inclusief de vergrijzing van de bevolking, de voortschrijdende medischtechnologische innovaties en de blijvende nood aan beheersing van de uitgaven voor
gezondheidszorg. Daarenboven hebben we ook de globalisering evenals de
ontwikkeling van de zorgvrager die steeds meer een actieve consument wordt.
Het zoeken naar een evenwicht tussen interventie en presentie in onze
kernopdracht niet makkelijk. Dit omdat in de praktijk deze afweging plaats vindt in
een
krachtenveld,
waarin
marktwerking,
bureaucratisering
en
verwetenschappelijking belangrijke trends vormen om aan de eisen van de
‘stakeholders’ te voldoen:






Marktwerking: Marktwerking gaat gepaard met denken in termen van
vraagsturing en zorgproducten. Aandacht schenken aan de wensen van de
revalidant (de zorgontvanger) is een goede ontwikkeling. Toch bemerken we
regelmatig hoe de zorgvraag geforceerd wordt in categorieën van het
behandelingsaanbod. ‘Producten’ nestelen zich tussen de zorgverlener en de
zorgontvanger wat kan leiden tot onteigening van de zorgvraag en tot
diagnostische reductie (Baart, 2003).
Bureaucratisering: Onzekerheid wordt meestal weggefilterd uit het primaire
zorgproces.
Hierdoor ontstaat er een toevlucht tot een strakke
standaardisatie en codering van het zorgproces. Dit kan ten koste gaan van
de uniciteit van de hulpvraag van de patiënt.
Verwetenschappelijking: Professionaliteit wordt steeds vaker gelijkgeschakeld
met evidence-based werken met duidelijke regelgeving en protocollisering.
Dit kan leiden tot een verminderde waardering voor de ‘practice-based
evidence’ als product van ervaring en uniek professioneel handelen.

In dit krachtenveld van marktwerking, bureaucratisering en verwetenschappelijking
komt vooral de presentiebenadering (er zijn met aandacht voor de persoon) onder
druk te staan. Producten, protocollen, standaardisaties nestelen zich immers tussen
zorgontvanger en zorgverlener (Rebel, van Irsel en Dalhuisen, 2009). Daardoor
dreigt de interventiebenadering steeds de overhand te halen en de aandacht voor
de unieke revalidant verloren te gaan.
In de dagdagelijkse zorgpraktijk zullen deze ontwikkelingen zichtbaar worden en zich
in de tijd voortbewegen.
Het gaat om een geheel van veranderingen in de
gezondheidszorg, zowel in de organisatie als op vlak van de professionalisering, in de
maatschappij en in de wijze waarop de samenleving de gezondheidszorg percipieert
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en haar verwachtingen hier tegenover formuleert. Zo zien we verschuivingen van
acute zorg naar chronische zorg, van intramurale naar extramurale zorg, van mononaar multidisciplinair werken, van fragmentering naar samenhang, van aanbod naar
behoefte – van zorgverstrekker naar patiënt, van vrijheid naar verantwoording, van
structuur naar proces en resultaat, van competitie naar complementariteit, van
centralisering naar decentralisering, en uiteindelijk van facilitair bedrijf naar
professionele organisatie (Sermeus en Vleugels, 2010).
Het zorglandschap is in beweging en wie wil bijblijven met de toenemende
complexiteit moet mee-bewegen. Stilstaan is achteruitgaan. Organisaties moeten
zich steeds sneller aanpassen. Dit stelt hoge eisen aan innovatieve slagkracht en
flexibiliteit van de gehele organisatie.

3. Trends en ontwikkelingen

Welke politieke, economische, sociaal-culturele, demografische en technologische
ontwikkelingen zijn van momenteel van invloed op de revalidatiesector ?

Politiek
Een eerste factor die van grote invloed is op de revalidatiesector wordt gevormd
door de alsmaar stijgende zorgkosten. Er is een beperking van de financiële
groeimogelijkheden van zorg- en revalidatie-instellingen. Klemtoon ligt veelal op het
doelmatiger gaan werken en méér patiënten/revalidanten kunnen behandelen met
hetzelfde budget.
Onder druk van de stijgende zorgkosten wordt momenteel steeds kritischer gekeken
naar welke zorg via het basispakket verzekerd moet worden. Kernwoorden die in dit
proces centraal staan, zijn doelmatigheid, gepast gebruik en evidence-based.
Tegelijkertijd intensiveert de overheid toezicht en regelgeving. Denk hierbij aan
benchmarking, transparantie en medisch-inhoudelijk toezicht. Tegen het dynamische
decor van deze ingrijpende ontwikkelingen worden het leveren van meetbare
kwaliteit en het zichtbaar maken daarvan voor de (revalidatie)zorg steeds
belangrijker.
De overheid wil tenslotte steeds meer ‘macht’ leggen bij de patiënt. Hiermee is een
wettelijke basis gecreëerd om de mening en informatiebehoefte van patiënten
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zwaarder mee te laten wegen in de kwaliteitsstandaarden van de zorg. Het
perspectief van patiënten speelt in de zorg kortom een steeds grotere en
belangrijkere rol. De revalidatiesector ziet dit als een positieve ontwikkeling die het
patiëntgerichte werken dat de sector nastreeft, extra stimuleert.

Demografische ontwikkelingen
De verwachting is dat de bevolking de komende jaren groeit. In deze groei, die zich
vooral in de grootsteden concentreert, neemt het aantal ouderen en allochtonen
toe, terwijl het aantal jongeren afneemt. Kortom: de samenleving vergrijst. Het
aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe en er lijden steeds meer mensen aan
chronische (welvaarts) ziekten. De vraag naar revalidatie zal als gevolg hiervan
toenemen.
In dit economische klimaat wordt het steeds moeilijker om de zorg betaalbaar te
houden. Hierdoor blijft het nodig om te bezuinigen en zal de revalidatiesector
ondanks een verwachte stijging van de vraag weinig ruimte krijgen om te groeien.
Maar ook andere ontwikkelingen spelen een rol. Juist in deze tijd is het van belang
dat iedereen die iets kan bijdragen aan de maatschappij, dat daadwerkelijk doet.
Maatschappelijke participatie wordt steeds belangrijker. Dat meer mensen actief
meedoen aan de samenleving heeft een positief effect op de opbrengsten van arbeid
en het verminderen van de kosten van voorzieningen. Echter niet alleen de
betaalbaarheid van de zorg vormt een uitdaging, ook de betaalbaarheid van arbeid
en pensioenen wordt moeilijker. Het gevolg hiervan is dat mensen langer (moeten)
doorwerken. Om aan het arbeidsproces te kunnen blijven meedoen, zal de focus op
re-ïntegratie en dus ook op revalidatie toenemen.

Sociaal-culturele ontwikkelingen
Mensen worden mondiger en zijn goed geïnformeerd. Door onder andere internet
beschikken zij over veel informatie over aandoeningen. Ook bekijken en vergelijken
zij de kwaliteit van zorginstellingen op externe vergelijkingssites. De invloed van
patiëntenverenigingen neemt eveneens toe. Patiënten zijn kritischer als het gaat om
hun behandeling of die van een naaste. Deze ontwikkelingen dragen positief bij aan
een betere kwaliteit van zorg.
Patiënten zullen de keuze voor een zorgverlener steeds meer laten afhangen van
de kwaliteit van de geboden zorg. Al omvat het begrip ‘zorg’ hier niet alleen de
daadwerkelijke zorg, maar ook aspecten als gastvrijheid, bejegening, lekkere maaltijd
en de vraag hoe patiëntgericht de zorg georganiseerd is. Het is voor de revalidatie-
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instellingen dan ook van groot belang dat zij hun kwaliteit inzichtelijk maken en hun
toegevoegde waarde laten zien.

Technologische ontwikkelingen
De digitalisering schrijdt voort. Het wifi-netwerk is enorm uitgebreid en ook in
instellingen en ziekenhuizen volop aanwezig. Een groot aantal patiënten maakt
gebruik van smartphones en tablets. Voor de zorg betekent dit onder meer dat we
steeds meer robotica, domotica en health apps kunnen inzetten. Deze
technologische ontwikkelingen maken nieuwe vormen van revalidatie mogelijk. Denk
hierbij aan e-health. Enerzijds zijn er betere resultaten te verwachten door
innovaties in behandelingen en hulpmiddelen. Anderzijds kan de zorg door de inzet
van innovaties zoals de health apps doelmatiger worden.
De verregaande automatisering, waaronder het elektronisch patiëntendossier (EPD),
heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering en aspecten zoals privacy en
informatiebeveiliging. Deze ontwikkeling biedt kansen. Met behulp van
automatisering is een efficiënte communicatie in de ketens mogelijk, hetgeen de
kwaliteit van zorg ten goede komt. Voor de revalidatiesector biedt dit kansen om de
regierol in de keten naar zich toe te trekken.

4. Gevolgen voor de revalidatiesector
De hierboven geschetste ontwikkelingen, zijn van invloed op zowel de ontwikkeling
van de zorg in het algemeen als op de ontwikkeling van de revalidatiezorg in het
bijzonder.

Vraag naar revalidatiezorg groeit
Zoals gezegd groeit de bevolking, neemt de vergrijzing toe en wordt er bezuinigd op
arbeid en de pensioenen. Hierdoor zullen mensen langer aan het arbeidsproces deel
blijven nemen en komt de focus meer op re-ïntegratie te liggen. Dit biedt kansen
voor bijvoorbeeld arbeidsrevalidatie. De technologische innovatie biedt tegelijk
kansen om aan de toenemende vraag naar revalidatiezorg te kunnen voldoen,
ondanks het feit dat het budget niet mag groeien.
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Anderzijds zijn er soms nieuwe zorgnoden, zoals een toenemende vraag naar
cognitief gespecilaiseerde revalidatie naast het reeds bestaand aanbod.

Financiering staat onder druk
Als gevolg van de economische crisis kunnen de revalidatie-settings hooguit beperkt
groeien. De vergoedingen in het basispakket staan onder druk.
Een belangrijke bedreiding is de zogeheten substitutie, waarbij de zorgverlening zich
verplaatst van de derde naar de tweede, en van de tweede naar de eerste lijn.
Kortom: naar een goedkopere manier van zorgverlening. Daarbij krijgen specialisten
en preventieve diensten een rol in de eerste lijn. Zo ontstaat de
‘anderhalvelijnszorg’. Een voorbeeld daarvan is de revalidatiearts die een
kinesitherapeut van een eerstelijns praktijk adviseert over de behandeling van
zijn/haar patiënt of een specialist in de geriatrie die patiënten in de eigen omgeving
behandelt. Of de toenemende zelfzorg met behulp van e-health.

Het zorglandschap verandert
Door de toename van het aantal complexe en chronische aandoeningen zijn vaak
verschillende zorgverleners vanuit verschillende disciplines en organisaties bij
eenzelfde zorgsituatie betrokken. De nood aan integratie en coördinatie stijgt
hierdoor.
Netwerking en transmurale zorgpaden worden hierdoor steeds
uitgebreider. Om de patiënt in deze veranderende omgeving de juiste zorg te
bieden, neemt het belang van een sterke regie door specialisten toe. Tegelijk
ontstaat er een concentratie van zorg: complexe zorg wordt nog maar in een klein
aantal ziekenhuizen aangeboden. Een goede samenwerking tussen
revalidatiecentra/ -ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen is vanuit de
ketengedachte cruciaal. Algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra /-ziekenhuizen
kunnen gezamenlijk voor een compleet en kwalitatief goed behandelaanbod zorgen.
Wil de revalidatiesector de ketenregie op zich kunnen nemen, dan is het van groot
belang dat de algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra/ -ziekenhuizen de regie
samen voeren. De universitaire en algemene ziekenhuizen vormen dus een
belangrijke strategische partner.
Om zich in het zorglandschap te kunnen onderscheiden, is het voor revalidatieinstellingen van belang om duidelijk te maken wat hun specialisme en toegevoegde
waarde is. Tegelijkertijd biedt de groei van ketenzorg de revalidatiesector de kans
om een nieuwe rol naar zich toe te trekken: die van de regisseur in de keten.
Ook patiëntenverenigingen zien voordeel in de regierol van de medisch
specialistische revalidatie. Patiënten zijn over het algemeen erg tevreden over de
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interdisciplinaire revalidatiezorg. Zij zien ook een rol voor de revalidatie weggelegd in
het vervolgtraject, bijvoorbeeld bij hun re-integratie in het arbeidsproces. Patiënten
kiezen echter niet altijd zelf hun zorgverlener.

Patiënten zullen meer gaan meer kiezen
Tenslotte wordt ook de macht van de patiënt in de toekomst groter. De patiënt zal
binnen de gezondheidszorg evolueren van een “passieve” patiënt die een
behandeling ondergaat naar een “actieve” revalidant die in zijn behandeling kan
participeren en zich betrokken voelt bij de besluitvorming. Patiënten gaan met hun
tijd mee. Meer mensen worden mondiger. Ook als patiënt hebben zij een
uitgesproken verwachtingspatroon en stellen zij zich meer als uniek individu op. Een
patiënt wil een plan voor zíjn probleem, niet een protocol dat (mogelijk) slechts
deels aan zijn persoonlijke wensen en doelen voldoet. De regierol in het zorgproces
schuift verder op naar de patiënt en/of zijn naasten. Dit veronderstelt dat de patiënt
ook betrokken wordt in het zorgpad dat voor hem wordt uitgetekend. Als de
ervaringsdeskundigheid van de patiënt meer wordt benut, komt dit de relevantie,
kwaliteit en uitkomsten van het zorgproces ten goede. Patiëntbetrokkenheid kan in
dit opzicht leiden tot een hogere patiënttevredenheid.
De patiënt weet zich gesteund door de overheid die de regierol van patiënten
stimuleert. De ervaring van de patiënt met de zorg speelt een steeds belangrijkere
rol voor zowel verwijzers als voor andere patiënten. Door initiatieven waarop
patiënten de kwaliteit van zorgverleners kunnen beoordelen, maar ook door social
media worden ervaringen van patiënten eenvoudig met een grote groep gedeeld.

Competitie
Tot een aantal jaren geleden werd medisch specialistische revalidatie alleen
aangeboden door revalidatiecentra- of –ziekenhuizen en revalidatie-afdelingen in
ziekenhuizen. Door de komst van nieuwe aanbieders is deze situatie veranderd. Er
zijn zelfstandige behandelcentra op de markt gekomen, die een deel van (post)revalidatiezorg op zich nemen. Diverse multidisciplinaire gezondheidscentra en
eerstelijnspraktijken bieden alsmaar meer revalidatiediensten aan. De markt waarin
de revalidatiesector zich beweegt, wordt hierdoor een concurrerende markt.
De invloed van de overheid op de zorgmarkt is groot. De overheid heeft een stevige
vinger in de pap als het gaat om de vraag welke zorg onder de noemer medisch
specialistische revalidatie valt, en daarmee op de betaalbaarheid van de
revalidatiezorg. De ontwikkelingen naar een Vlaamse zorgverzekering (ook al is dit
nog niet voor vandaag) adviseert over het verzekeringspakket en bepaalt dus ook
welke medisch specialistische revalidatiezorg opgenomen wordt in het zorgpakket.
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Daarnaast bepaalt de overheid in grote mate welke spelers zich op de markt mogen
begeven. We hebben hier overigens niet alleen te maken met de federale of
gewestelijke wetgeving. Steeds meer wet- en regelgeving wordt beïnvloed door de
centrale Europese overheid in Brussel.

5. Analyse van onze organisatie en de omgeving
Revalidatieziekenhuis RevArte behoort tot de Maatschappij van Kristelijke
Liefdadigheid (MKL vzw) en zet hiermee een lange geschiedenis van zorg- en
maatschappelijke dienstverlening verder. Het is de verantwoordelijkheid van de
leidinggevenden om de voorwaarden te scheppen om deze menslievende zorg ten
dienste van de maatschappij in deze snel veranderende tijd verder te laten
ontwikkelen.
Ons ziekenhuis mag zich niet opsluiten in een enge wereld waarin ze haar
verworvenheden kan koesteren. Het bestaan van deze kostbare revalidatiezorg is
geen verworvenheid van onbeperkte duur. Wij moeten ons bestaan telkens weer
verdienen. Het leveren van goede zorg is afhankelijk van vele factoren en
omstandigheden, die wij niet altijd in de hand hebben. Ons revalidatieziekenhuis
heeft unieke kansen, maar er zijn ook reële bedreigingen. Wij hebben onze sterkten,
maar we moeten ook onze zwakten erkennen. De wijze waarop wij daarmee samen
omgaan, is bepalend voor onze toekomst.

SWOT-analyse
Een SWOT analyse is een doeltreffend kader voor het intern analyseren van sterke
punten en zwakke punten en het extern analyseren van kansen en bedreigingen (in
het Engels: Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats). Sterktes zijn interne
factoren (eigenschappen, vaardigheden, middelen,..) waarover een organisatie
beschikt om succes te realiseren. Zwaktes zijn interne factoren die ontbreken of niet
goed ontwikkeld zijn om succes te kunnen bekomen (Sabbaghi, Vaidyanathan, 2004).
Sterktes en zwaktes kunnen in dit rapport beschouwd worden als interne factoren.
Kansen en bedreigingen zijn externe factoren die moeilijk controleerbaar en
beïnvloedbaar zijn. Vb welke mogelijkheden zijn er buiten de organisatie gezien die
succesvol zijn (kansen) of vb welke ontwikkelingen worden er buiten de eigen
organisatie gezien die mogelijk succes in de weg staan? In dit rapport worden de
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kansen en bedreigingen gezien als externe factoren nl. de omgeving, het
zorglandschap,…

Op zoek naar antwoorden op deze vragen hebben wij een uitgebreide interne en
externe analyse uitgevoerd naar de uitdagingen en kansen voor ons ziekenhuis.
Hiervoor werd gebaseerd op de resultaten van een eerdere SWOT-analyses,
resultaten uit talrijke werkgroepen en meetings, een interne bevraging via een
vragenlijst aan alle deelnemers, en focusgesprekken met medewerkers en
revalidaten.
De resultaten op basis van deze werkvormen werden vertaald in sterktes, zwaktes,
opportuniteiten of bedreigingen voor revalidatieziekenhuis RevArte. De SWOTanalyse werd na deze vertaling besproken binnen het team. Tot slot werd de SWOTanalyse afgetoetst in de stuurgroep op twee strategiedagen dd. 17 juni en 9
september 2016 waarbij op deze consensusvergaderingen een validatie van deze tot
stand kwam.
In de bijlage (achteraan) worden de resultaten van de SWOT-analyseweergegeven.

6. Ambitie voor het toekomstige
revalidatielandschap geformuleerd door het
overlegplatform revalidatieziekenhuizen








Mee vorm kunnen geven aan een geïntegreerde visie op revalidatie in
het zorglandschap, waarbij er een afstemming is tussen zorgpartners
op federaal en regionaal niveau
Verder evolueren tot een referentiecentrum met high cure en care én
tot een niche-ziekenhuis met gespecialiseerde revalidatie als corebusiness
Sterke partner zijn in geïntegreerde zorgconcepten voor chronisch
zieken
Behoud van statuut ziekenhuis
Mee vorm kunnen geven aan een nieuw financieringssysteem waarbij
zorgzwaarte en – complexiteit een rol spelen (cfr. Patiënt Classificatie
Systeem)
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Een uniform en geïntegreerd HR & verloningsbeleid voor ziekenhuizen
op federaal en regionaal niveau : faciliterend met oog op nauwere
samenwerking én met oog op vermijden van onderlinge concurrentie

7. STRATEGIE
7.1. Missie
Onze oorspronkelijk missie-formulering was vrij uitgebreid en was als volgt
geformuleerd:


Het revalidatieziekenhuis RevArte wil excellente zorg verstrekken aan
personen met welomschreven recent verworven stoornissen en beperkingen
door gedreven medewerkers en deskundig gevormde professionals die
samen-werken in een efficiënt proces van revalidatiezorg gericht op de
patiënt in een lerende organisatie met oog voor zorgvernieuwing en kwaliteit.

Er werd gekozen om onze opdrachtsverklaring korter en bondiger te formuleren
rekening houdend met een mate van originaliteit en onderscheidend vermogen.
Zo zijn we na overleg gekomen tot volgende vernieuwde formulering:

Het
revalidatieziekenhuis
RevArte
wil
een
voortrekker zijn in de revalidatiezorg aan personen
met recent verworven beperkingen met als doel het
verhogen van hun leefwaarde.
Een originele invalshoek (en omdat we een voortrekker willen zijn) moet blijken uit
het woord ‘leefwaarde‘. Het is een samenstelling tussen enerzijds ‘levenskwaliteit‘
en anderzijds ‘zorgwaarde‘. Waarde verwijst hier naar de kwaliteit van handelen en
de kwaliteit die de revalidant ervaart. Het zijn de professionele handelingen gericht
op het invullen van de zorg en de behoeften van de zorggebruiker en die dus waarde
creëren voor de afnemers van de zorg. Deze passen thuis in een waardeketen die
enerzijds bestaan uit de activiteiten die samen het inhoudelijk zorgproces vormen

13

Strategisch Beleidsplan

(kernactiviteiten), en anderzijds de activiteiten die de zorgorganisatie ondersteunen
om goede zorg te bieden, zoals kennisbeheer, informatiemanagement, ICT en
facilitaire en logistieke zaken.
Deze waardeketen moet gericht zijn op zowel op de cure als de care en niet alleen
rekening houden met het perspectief van de professioenel zorgaanbieder maar ook
vanuit het perspectief van de zorggebruiker of revalidant (en zijn omgeving).
Iedereen heeft nu eenmaal zijn eigen manieren en strategieën om met ziekte en
gezondheid om te gaan. Voor de inrichting van de zorg van de toekomst en de rol
van technologie is het nodig niet alleen de zorggebruiker te betrekken bij de
zorgwaarde-cyclus, maar ook de informele zorg, de mantelzorgers en de vrijwillgers.
Dit omdat de rol van het individu zelf steeds belangrijker wordt door de hogere
prevalentie van chronische ziekten, de veranderende verhouding tussen patiënten
en zorgverleners en de grotere verantwoordelijkheid die de samenleving bij de
patiënt legt. Het individu komt steeds meer centraal te staan waardoor de cure en
care dit zal moeten ondersteunen met zorg die meer aansluit op de hetgeen een
individu (nog) wil in het leven. Revalidanten ontwikkelen zich meer en meer tot
mondige zorggebruikers en co-creators die een duidelijke opinie en advisering
vragen, ongeacht de mate van hun zelfredzaamheid.
Door sociaal-maatschapelijke ontwikkelingen, voortschrijdende technologische
ontwikkelingenen de druk op het zorgsysteem vanuit de samenleving, de economie,
de overheid en de zorgsector zelf, zullen professionele zorgaanbieders meer dan in
het verleden over de grensen van hun eigen instellingen en domeinen moeten
samenwerken met andere zorg- en dienstverleners (inclusief de revalidant en diens
familie en sociale netwerk).
Leefwaarde, als aansluiting bij de zorgwaarde-cyclus, is bedoeld om op een andere
manier te kijken naar de kwaliteit van leven van de zorggebruiker en naar de
(ondersteunende) rol die de zorg darbij speelt of kan spelen. De discussie begint en
eindigt bij het individu en niet bij de zorg.

14

Strategisch Beleidsplan

Figuur 1. De Zorgwaarde-Cyclus toegelicht. Centraal staan de kwaliteit evn leven en de
vitalitiet en het welbevinden. Hiermee worden ook de coping-processen bedoeld ikv het
omgaan met de gevolgen van een ziekte of aandoening. De drie kleuren in de circel verwjzen
naar de mate van zelfredzaamheid met betrekking tot de kwaliteit van leven van de
zorggebruiker. Het is de mate waarin men de regie kan voeren over het eigen leven. Hoe
meer rood, hoe lager de mate van autonomie en onafhankelijkheid. Daaruit volgt dat de zorg
meer dan in het verleden moet zijn gericht op het ondersteunen van de revalidant met het
oog op versterking of herstel van zijn of haar zelfredzaamheid.

7.2. Kernwaarden
Om daadwerkelijk richting te geven aan onze identiteit, hebben we kernwaarden
benoemd. Ze geven aan wat de kern is van ons denken en handelen en wat de
verbindende elementen zijn. De kernwaarden zeggen hoe we zijn, hoe we willen zijn
en met welke eigenschappen. Ze maken duidelijk welke waardeoriëntatie we
innemen: hoe we kijken naar onze structuur, cultuur, kwaliteit van arbeid, strategie
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en systemen. Door hierop te sturen, zijn we in staat in de dagelijkse praktijk op alle
fronten de verwachting van onze revalidanten te overtreffen. Iedere dag weer.

Op basis van de resulaten van de medewerkingsbevraging, de focusgroepen en het
overleg op de strategiedagen werden onze kernwaarden verder geëxpliciteerd. De
wijze waarop RevArte er wil zijn in de maatschappij, wordt bepaald door volgende
kernwaarden :

Waardering – Vriendelijkheid – Samen~Werken –
Integriteit – Verantwoordelijkheid

In de relatie tussen de revalidant en hulpverlener staat samen-werken en
wederzijdse zorgbetrokkenheid, professionaliteit en verantwoordelijkheid centraal.
Voor elke medewerker willen RevArte een kwalitatieve leeromgeving creëren waarin
vertrouwen, transparantie, autonomie en verantwoordelijkheidszin, waardering en
verbondenheid belangrijke waarden zijn.
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We nemen deze waarden van de organisatie mee in het proces rond visie- en
strategiebepaling, en nadien bij het bepalen van de visie op personeelsbeleid en op
competentieontwikkeling.
Deze waarden moeten omgezet worden in
kerncompetenties.

7.3. Visie
We streven naar een positieve revalidatie-ervaring van
geïntegreerde zorg door een multidisciplinair team van
gespecialiseerde zorgverleners, in samenspraak met de
revalidant.

We garanderen zorgcontinuïteit voor de revalidant door een
actieve samenwerking met externe partners en de 1ste lijn en
vormen zo een onmisbare schakel in het hele zorgtraject.

We laten onze medewerkers schitteren door in te zetten
op ieders talenten en groei.

We kiezen voor een warme verbondenheid tussen
medewerkers onderling en betrokkenheid met de
revalidanten.

Warme technologie voor slimme zorg, slimme technologie
voor warme zorg.
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De juiste dingen doen
Patiëntgerichte revalidatie is onze kerntaak. Een kwalitatieve revalidatiezorg wordt
grotendeels bepaald door de kwaliteit van samenwerken van zorgverlener en
revalidant en van de zorgverleners onderling. We streven naar het bereiken van een
juiste balans tussen enerzijds de waarden, behoeften en verwachtingen van de
revalidant en anderzijds de unieke toegevoegde waarde van de professional in het
stimuleren van de zelfstandigheid en het verhogen van de maatschappelijke
participatie van de revalidant.
Daarom hebben we aandacht voor de gehele mens als eenheid waarin naast
lichamelijke, psychische en sociaal-maatschappelijke ook ethische aspecten te
onderscheiden zijn.

De juiste dingen goed doen : professionele zorg en kwaliteit
als intrinsieke waarde en uitdaging
Mensen in de organisatie vormen de organisatie. De kracht van de organisatie zit
verborgen in het specifieke potentieel van elke medewerker. Dit potentieel bepaalt
de kwaliteit van de revalidatiezorg voor een groot gedeelte. Kennis en kunde
worden daarom gestimuleerd door het ontwikkelen van ieders competenties: de
dingen goed doen.
Professionaliteit bestaat echter niet alleen uit vaktechnische competentie.
Medewerkers moeten geïnspireerd worden om het optimale uit henzelf te halen.
Hiervoor willen we een omgeving van vertrouwen en respect creëren. Hierin kan op
een aandachtige, aanwezige, verantwoordelijke, competente en responsieve wijze
zorg gegeven en ontvangen worden. Goede zorg is de goede dingen goed doen.
Omdat professionaliteit naast een handelingscomponent ook een reflectieve
component heeft (weten waarom je iets doet), is reflectie als competentie
noodzakelijk. Professionaliteit weerspiegelt zich in de praktijk via zelfreflectie of
terug-spiegelen: de spiegeling van ‘evidence based practice’ naar ‘practice based
evidence’ en terug.
Het realiseren van kwaliteit is een verantwoordelijkheid én een bron van inspiratie
en motivatie. Kwaliteit is een intrinsieke waarde maar ook een uitdaging. Wat we
willen doen, het leveren van professioneel goede zorg, willen we uitmuntend doen.
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Niet alleen kwantiteit, maar ook opvolging van kwaliteit is erg belangrijk. De
basisvoorwaarden die ontwikkeling van kwaliteit mogelijk maken of bevorderen,
verdienen onze aandacht. Om kwaliteit te leveren moet er een minimum aan ‘kwali’tijd zijn. In het bijzonder gaat het ook om de zorg voor de kwaliteit van de
menselijke omgeving en het respect en de waardering voor personen en hun werk.
Verder kunnen we de groei van kwaliteitsvolle zorgverlening versterken door
personen, middelen en infrastructuur ter beschikking te stellen om hun taken
efficiënt en met voldoening uit te voeren.
Daarom implementeren wij professionele richtlijnen, zorgconcepten en
kwaliteitssystemen met het oog op het bieden van effectieve en efficiënte goede
zorg.

The right people, doing the right things, in the right order,
at the right time, in the right place, with right outcome.

De juiste dingen beter doen (dit verwijst naar ons streven om te
verbeteren)
We willen het leervermogen vergroten, waardoor een systeem ontstaat van denken
en handelen dat leidt tot continue zelfverbetering van de organisatie.
We streven steeds naar een optimalisatie van verantwoorde en veilige,
patiëntgerichte en proces-gestuurde zorg in een lerende en samenwerkende
organisatie. Hierin wordt ruimte gemaakt voor continue investering in
kwaliteitsbehoud en -verbetering.

De juiste dingen moet je delen : RevArte als lerende
organisatie (dit verwijst naar het belang van opleiding en competentieontwikkeling)
We ontwikkelen ons verder door wetenschappelijk onderzoek en vernieuwingen in
samenwerking met kennisinstellingen.

De dingen ook kunnen laten doen : Samen staan we sterker en
samen-werking vormt de organisatie (dit verwijst naar netwerkvorming
binnen het zorglandschap)
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Wij geloven manifest in de kracht van netwerken. De specifieke en complexe
uitdagingen van onze doelgroepen vragen om een bundeling van informatie, kennis
en aanpakmogelijkheden in geïntegreerde en sterke netwerken, en dit geografischfunctioneel-relationeel




Geografisch: verwijst naar geografische grenzen die we gebruiken om netwerken af
te bakenen;
Functioneel: verwijst naar netwerken gericht op hulpverlening aan eenzelfde
doelgroep;
Relationeel: verwijst naar het gericht zijn op informatie-uitwisseling waarbij de
relaties complementair gezien worden als service links zowel binnen de grenzen van
onze eigen MKL-organisaties als erbuiten.

Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de activiteiten ten
dienste van het revalidatiezorgporces. Dit kan gaan om activiteiten binnen het
primaire zorgproces of om ondersteunde activiteiten die het primaire zorgproces
faciliteren. Bij de uitvoering is het naast vakinhoudelijke kennis fundamenteel om te
kunnen samen-werken, waarbij verder wordt gekeken dan de grenzen van het eigen
werk. Een concurrentievoordeel wordt behaald door een collegiale en nauwe
samenwerking tussen werknemers in het primaire en het ondersteunende logistieke
proces. Dankzij het werken aan samenwerkings-netwerken (intern en extern) laat
de organisatie zich typeren als een netwerkorganisatie.

De taakopvattingen en de doelstellingen van het Revalidatieziekenhuis RevArte zijn
weergegeven in de opdrachtsverklaring (missie) en geconcretiseerd in de visie. Wij
wensen daarnaast voor de periode van het hier voorgestelde strategisch beleidsplan
al deze beginselen bijzonder te accentueren. Zij moeten dienen als toetssteen voor
de concrete strategische keuzes en als onderliggende dimensies die de basis vormen
voor het denkproces van onze besturingsfilosofie en dit tegen de achtergrond van
een steeds sneller veranderende omgeving.

7.4. Krachtlijnen van ons strategisch beleid
Een ziekenhuis is een complexe organisatie. Daarom is een complexere strategie
noodzakelijk, zeker indien we die strategie willen concretiseren in uitvoerbare acties.
Een strategisch plan mag echter geen document worden dat onvoldoende
aanspreekt en immobiliseert. Wij gaan voor mobiliseren. We structureren daarom
ons voorstel van strategie doelbewust rond een aantal centrale thema’s of
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krachtlijnen. We hopen dat ze een invloed hebben op alle medewerkers van het
revalidatieziekenhuis.

Rekening houdend met onze missie, visie, kernwaarden, succesbepalende factoren
en onze SWOT-analyse zijn de krachtlijnen van ons strategisch beleid :

1. Werken aan een strategische positionering
2. Uitwerken van een integraal kwaliteitsbeleid
3. Inzetten op groei van medewerkers
4. Digitalisering

Op deze wijze wil RevArte een professionele, veilige, betrouwbare en transparante
revalidatiezorgzorg neerzetten. Hierdoor willen we zowel een hoge patiënttevredenheid als medewerkersvoldoening realiseren.

Deze krachtlijnen worden hieronder besproken en verder gespecifeerd.

7.5. Strategische Doelstellingen
Dit onderdeel behandelt de uitwerking van de visie op revalidatie en het beleid. Dit
vertaalt zich in een aantal strategische waaraan actiepunten en operationele
doelstellingen zullen worden verbonden.

Krachtlijn 1: Werken aan een strategische positionering

Enerzijds heeft het overlegplatform revalidatieziekenhuizen haar ambitie
geformuleerd voor het toekomstige revalidatielandschap en hoopt mee vorm te
kunnen geven aan onder andere 1) een geïntegreerde visie op revalidatie in het
zorglandschap, waarbij er een afstemming is tussen zorgpartners op federaal en
regionaal niveau; 2) verder evolueren tot een referentiecentrum met high cure en
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care én tot een niche-ziekenhuis met gespecialiseerde revalidatie als core-business;
3) sterke partner zijn in geïntegreerde zorgconcepten voor chronisch zieken; 4)
behoud van statuut ziekenhuis.
Anderzijds, om te kunnen functioneren en blijven functioneren in een zeer
dynamische en snel evoluerende maatschappelijke en medisch-wetenschappelijke
omgeving, zijn we ons bewust dat continue zorgvernieuwing of innovatie
onontbeerlijk is. Innovatie is fundamenteel voor het overleven in een zeer
dynamische en snel evoluerende maatschappelijke en medisch-wetenschappelijke
omgeving. Het gaat echter niet om om het even welke innovatie. De essentie is dat
het gaat om een innovatie van de klinische zorgprocessen en de organisatie ervan
met als doel een beter resultaat van onze revalidatiezorg als kernopdracht. De
klinische paden dienen verder vertaald te worden naar zorgpaden waarbij
coördinatie tussen eerste en tweede lijn tot stand kan komen.
Het
verwijzingsnetwerk in het ziekenhuiswezen is zich aan het herprofileren tot een net
met competentiespreiding. Revalidatieziekenhuis RevArte wil daarbinnen mede
fungeren als “centre of excellence”, dat in een klinische en translationele context
nieuwe kennis binnen haar revalidatieconcept ontwikkelt. Ons revalidatieziekenhuis
wil continu werken aan een ‘best evidence based practice’ voor het volledige
revalidatie-zorgpakket. Dit proces vraagt een voortdurende aanpassing van de
zorgverstrekking op basis van wetenschappelijke ontwikkelingen, nieuwe
invalshoeken en expertise. Revarte wil zich regionaal onderscheiden als een
revalidatie-expertisecentrum dat zorgvernieuwing en zorgverbetering ondersteunt.

Speerpunten betreffende ‘strategische positionering‘:

1) Revalidatieziekenhuis RevArte zal zich ten volle inzetten om
zijn ziekenhuisstatuut veilig te stellen. Het beschouwt het
ziekenhuisstatuut immers als een garantie om vanuit een
evenwaardige en competitieve positie kwaliteitsvolle
revalidatiezorg te kunnen blijven aanbieden.
2) Revalidatieziekenhuis RevArte is een cruciale en
onmiskenbare schakel in de zorgketen; het wil een pivotale
rol spelen tussen algemene en universitaire ziekenhuizen
enerzijds en de thuiszorg anderzijds.
3) Revalidatieziekenhuis RevArte wil zich als expertisecentrum
en "state of the art" revalidatieziekenhuis steeds verder
ontwikkelen
door
intensieve
samenwerking
met
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technologische en innovatieve bedrijven en opleidingscentra
zoals universiteiten en hogescholen.
4) Revalidatieziekenhuis RevArte zal zijn gespecialiseerde
klinieken (locomotorische kliniek, hersenletselkliniek,
dwarslaesiekliniek, amputatiekliniek) verder uitbouwen.
Voor elk van deze gespecialiseerde domeinen zal het een
intensieve samenwerking met andere partners in de zorg
nastreven zowel op vlak van patientenstromen, uitwisseling
van expertise en kennis als op vlak van technologie en
innovatie.

Een sterk merk
In de veranderende marktomstandigheden is de ontwikkeling van een sterk
zorgmerk een kritische succesfactor. Met een sterk merk onderscheiden wij ons
positief van andere aanbieders en creëren wij een voorkeurspositie. Een sterk merk
verhoogt de klantenbinding, motiveert medewerkers en vrijwilligers en geeft meer
mogelijkheden voor het genereren van extra inkomsten. Onze toegevoegde waarde
gaan wij daarom explicieter zichtbaar maken. We willen het imago en de reputatie
van een referentie-instelling hebben, kwalitatief beoordeeld door alle stakeholders.
De medewerkers moeten zich ervan bewust zijn dat zij met elke handeling die ze
verrichten het merk vertegenwoordigen. Zij kunnen het merk onderscheidend
maken door er trots op te zijn en er een emotionele waarde aan toe te voegen. We
willen daarom onze merkidentiteit naadloos verbinden met de manier waarop zij
binnen en buiten de organisatie handelen.

De verdere uitbouw van multidisciplinair proces- en resultaatgerichte revalidatieunits of klinieken
Onze revalidatie wil de patiënt en het zorgproces centraal stellen. Dit wordt
mogelijk gemaakt door het behandelend team te organiseren in Klinische
Revalidatie-units.
Op deze manier wordt elke patiënt op basis van zijn
zorgbehoeften- en hulpvraag toegewezen aan een Klinische Revalidatie-Unit. We
bieden een residentieel en ambulant zorgaanbod aan met focus op 4 pathologiegroepen, met name een hersenletselkliniek, locomotorische kliniek,
amputatiekliniek, en dwarslaesiekliniek.
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Strategisch willen we deze organisatorische eenheden of ‘klinieken’ geleidelijk laten
groeien tot eenheden met een integrale resultaatgerichtheid. Dit betekent, naast de
eindverantwoordelijkheid van de directie,
dat elke eenheid
ook
een
resultaatgerichtheid draagt en rapporteert wat betreft patiëntenzorg, kwaliteit van
zorg, patiëntveiligheid en innovatie, beleidsontwikkeling en jaarplanning, human
resource management, middelenbeheer (dit betekent bevoegdheden voor de
operationele en tactische aansturing van een kliniek). Hierin zien we een evolutie
van een functiegerichte naar een meer procesgerichte structuur en de integratie van
zowel een verticale en horizontale (‘kliniek’-management) beleidsstructuur (partiële
kanteling).

Meer dan zorg alleen
Het einddoel van onze cliënten verschuift steeds meer van gezondheid naar andere
aspecten van het leven zoals de arbeidspositie, woonomstandigheden en
vrijetijdsbesteding. Wij bieden om die reden diensten aan die verder gaan dan alleen
de zorg. Dit sluit aan bij onze visie, namelijk het streven naar maximaal resultaat op
het gebied van maatschappelijke participatie. In een concurrerende omgeving is een
heldere positiekeuze en daarmee een duidelijke afbakening van onze activiteiten een
voorwaarde.

De juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats, aan de juiste persoon.
Revalidatieziekenhuis RevArte richt zich op complexe, meervoudige revalidatiezorg.
Alle behandelingen vinden plaats volgens vier kernprincipes: vraaggericht,
doelgroepgericht, evidence-based en interdisciplinair. We willen zorg leveren met
een hoge resultaatefficiëntie. Dit betekent dat we alleen cliënten behandelen
waarbij een reële verwachting is dat de behandeling maximaal effectief zal zijn. Een
behandeling kan dus ook worden uitgesteld of een cliënt kan worden doorverwezen
naar een andere zorginstelling binnen ons netwerk: deze ‘selectie-aan-de-poort’
vraagt om een krachtige uitwerking van de kernprincipes en vervolgens een
zorgvuldige toepassing. De selectiemethodiek wordt per kliniek verder uitgewerkt.
Anderzijds verzekeren we een zo goed mogelijk ontslagbeleid ten aanzien van alle
externe zorgpartners.

Verdergaande vorm van samenwerken
Een duurzame samenwerking met netwerk- en ketenpartners is gebaseerd op
wederzijdse aantrekkelijkheid. Wij gaan ons in de komende periode verder
verdiepen in de ambities, de belangen en de uitdagingen van onze partners. Hoe
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nauwkeuriger de afstemming op elkaars strategieën en speerpunten is, hoe
succesvoller de samenwerking is en hoe groter de meerwaarde voor de gezamenlijke
cliënten. Coproductie is een verdergaande vorm van samenwerken. Het is meer dan
het delen van cliëntgroepen, het delen van locaties en gericht doorverwijzen.
Coproductie is er op gericht de competenties van twee organisaties te bundelen en
zo tot één integrale dienstverlening voor de cliënt te komen. Coproductie is de
vervolgstap in de samenwerking met onze netwerk- en ketenpartners.
We moeten ervoor zorgen om onze eigen netwerk met de algemene ziekenhuizen in
stand te houden en waar mogelijk (deze) partners betrekken bij het bereiken van de
gezamenlijke doelstellingen voor patiëntenzorg.

Innovatie als belangrijke pijler
Innovatief vermogen is een kerncompetentie van RevArte. Dit heeft grote betekenis
richting cliënten, verwijzers, en samenwerkingspartners. Het is de basis voor de
kwalitatief hoogwaardige zorg en continue verbetering en vernieuwing van ons
aanbod. Innovatie is onlosmakelijk verbonden met onze ambitie om een
referentiecentrum in onze regio en in Vlaanderen te zijn. Wij willen graag een
innovatieplatform instellen waar nieuwe waardevolle ideeën daadwerkelijk worden
gerealiseerd. Ideeën en nieuwe verworvenheden moeten kunnen worden
uitgeprobeerd en getoetst, en door de professionals geaccepteerd en uitgedragen
worden. Alleen dan ontstaat het commitment en de discipline om het geleerde in de
dagelijkse praktijk toe te passen of te implementeren. Hiervoor is wederzijds
vertrouwen, een goede communicatie en samenwerking van belang. Daarom willen
we positieve aandacht geven aan die medewerkers en afdelingen die initiatief
nemen om op een creatieve wijze te kijken naar vernieuwing van het aanbod en de
wijze van werken.

Wetenschappelijk onderzoek en opleiding
Een van de bronnen van innovatie is het wetenschappelijk onderzoek dat in
samenwerking met kennisinstellingen wordt uitgevoerd. Hierbij wordt intensief
samengewerkt met onder andere de Universiteit Antwerpen, de KULeuven en de
Vrije Universiteit Brussel. Ook samenwerking met tal van hogescholen zijn
vermeldenswaardig. Door middel van wetenschappelijk onderzoek streven wij naar
uitbreiding van het aantal evidence based behandelprogramma’s.
Het betrekken van docenten en meewerken aan opleidingen kan de synergie in de
patiëntenzorg en competentie-ontwikkeling bevorderen.
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Financieel beleid
De basis voor het toekomstige financiële beleid wordt gevormd door de verbeterde
inzichten in de opbrengsten en de kosten per zorgproduct, en vervolgens in de
opbrengsten en de kosten per patiëntgroep. Het is hiervoor van belang dat de
kostprijssystematiek verder wordt verfijnd. Aansluitend moeten beleidskaders
worden geformuleerd voor het gewenste rendement per zorgproduct en voor de
mate van subsidiëring binnen ons aanbod. Optimaal inzicht in de financiën en
financiële sturing wordt van veel groter belang en krijgt specifieke aandacht. Tevens
is een verdere professionalisering en verzakelijking van de bedrijfsvoering
onvermijdelijk. Revarte streeft naar een groei van de totaalomzet om verdere
investeringen en ontwikkelingen mogelijk te maken.

Concrete acties betreffende de speerpunten rond ‘strategische positionering‘ zijn
op operationeel nivieau per discipline uitgewerkt (zie operationeel beleidsplan).

Krachtlijn 2: Uitwerken van een zichtbaar integraal kwaliteitsen patiëntveiligheidsbeleid

Elke patiënt heeft recht op kwaliteitsvolle zorg, transparantie en informatie.
“Goede dingen doen op een goede manier” is voor ons de kern van kwaliteit van
zorg en samen-werken.
Revalidatieziekenhuis RevArte streeft als lerende
organisatie daarom continu naar excelleren in de kwaliteit van revalidatiezorg,
waarbij iedereen de ruimte moet krijgen om hierin zijn verantwoordelijkheid te
nemen. Dit wordt gerealiseerd door het leveren van professionele zorg, veilige zorg,
betrouwbare en transparante zorg. Revalidatieziekenhuis heeft hiervoor een
ziekenhuisbreed kwaliteitsbeleid uitgebouwd. Daarbij ligt de nadruk op het
voortdurend verbeteren en het waarborgen van de zorgprocessen in ons
revalidatieziekenhuis. In RevArte worden deze elementen van kwaliteit dagelijks
ingezet om ons doel te bereiken: dagelijks de best mogelijk zorg aanbieden aan
iedere revalidant. Zo streven we naar een hoge patiënttevredenheid en naar
professionals die zich gerespecteerd voelen in de uitoefening van hun vak.
Een belangrijk onderdeel van kwaliteitsvolle zorg is (patiënt)veiligheid.
Wij moeten ons continu bewust zijn van een veilige omgeving. Hierbij is het
essentieel om de relaties tussen techniek, organisatie, taken, omgeving, medewerker
én cliënt als geheel te bekijken. Optimale veiligheid is alleen haalbaar met een
integrale aanpak. Veiligheid is overigens niet alleen een managementtaak. Het
begint juist bij de medewerkers. Wij vinden het daarom van groot belang om
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medewerkers ervan te overtuigen dat het erkennen van risico’s en fouten bijdraagt
aan optimalisering. Wij gaan de cliënt- en medewerkersveiligheid zo optimaal
mogelijk organiseren en systematisch verbeteren, maar ook hier geldt dat een
veiligheidssysteem pas betekenis krijgt als het consequent in de praktijk wordt
toegepast.
Niets is zo belangrijk in kwaliteitsvolle zorgverlening als het voortdurend borgen van
de veiligheid van onze revalidant. Door een samenloop van omstandigheden kan
ieder van ons al eens een fout maken. Fouten of incidenten worden gezien als het
falen van een systeem en niet als een opzettelijke daad van een medewerker. Uit
onze fouten willen we leren !

Speerpunten betreffende het ‘uitwerken van een zichtbaar integraal kwaliteits- en
patiëntveiligheidsbeleid‘:

1) Revalidatieziekenhuis RevArte zal zijn gespecialiseerde
klinieken verder uitbouwen in multidisciplinair proces- en
resultaatgerichte revalidatieunits waarbij kennis en kunde
kunnen
gedeeld
worden
via
transdisciplinaire
werkmethode-innovaties
2) We streven hoge kwaliteitsnormen na in alle geledingen
van onze organisatie. De NIAZ-Qmentum accreditatie, die
we in 2017 willen behalen, is een middel om continue
kwaliteitsverbetering na te streven en te behouden.
3) We willen het resultaat van verbeteringen in kwaliteit via
meetbare criteria aantoonbaar maken, zowel intern als
extern
4) Via patiëntenparticipatie willen we de unieke
ervaringsdeskundigheid van onze revalidanten benutten
met als doel de kwaliteit van de zorg te verhogen
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Naar een integraal kwaliteitsbeleid
Werken aan kwaliteit wordt meer en meer vanuit een ander uitgangspunt benaderd. Het
besef groeit dat een oriëntatie op de cliënt/patiënt/revalidant tot betere bedrijfsresultaten
leidt. Dit vergt een aanpak die zich richt op alle bedrijfsaspecten en op alle medewerkers
van de organisatie: een integrale transdisciplinaire aanpak.
Alle medewerkers zullen kwaliteitsproblemen in hun werkomgeving moeten kunnen
signaleren en oplossen. Ze zullen disciplineoverschrijdend elkaars raad vragen en van elkaar
leren. Alle bedrijfsprocessen zullen zodanig georganiseerd moeten worden dat men de
revalidant beter van dienst kan zijn.
In tegenstelling tot het bedrijfsleven is het sturend mechanisme binnen de gezondheidszorg
niet de vraag, maar de behoefte aan zorg. Pas als de revalidant zich in zijn totaliteit
begrepen voelt, als er aandacht is voor zijn of haar onzekerheid en angst, als de familie een
rol heeft kunnen spelen in het proces, als maatschappelijke factoren als werk en wonen zijn
meegewogen, pas dan is er sprake van hulpverlening die aansluit bij de wezenlijke
behoeften van de revalidant.

Werken aan een kwaliteitslabel (accreditatie)
We werken als ziekenhuis aan het behalen van een internationaal kwaliteitslabel
wat betekent dat het ziekenhuis kan aantonen dat het op herhaalbare wijze een
acceptabel niveau van kwaliteit van zorg kan voortbrengen. Hiermee kunnen we
objectief aantonen dat we kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbieden aan onze
patiënten. Het bereiken van zo een kwaliteitslabel of accreditatie betekent een
ingrijpend proces waarbij het hele ziekenhuis wordt gemobiliseerd om na te denken
over kwaliteit en de positie van de patiënt. het doorlopen van dit proces noemt men
een accreditatietraject.
Zichtbare kwaliteit
Kwaliteit is een bepalende factor in het keuzeproces van consumenten, patiënten én
misschien in de toekomst ook zorgverzekeraars. Om dit keuzeproces op een
positieve manier te beïnvloeden, is het van belang dat de revalidatie-settings
inzichtelijk kunnen maken welke kwaliteit zij bieden. Hiervoor is het nodig dat we
meten hoe het revalidatieproces verloopt en wat de uitkomst van de behandeling en
de tevredenheid van de patiënt(en) is. Vervolgens is het van belang dat deze
kwaliteitsinformatie op een laagdrempelige en toegankelijke manier ter beschikking
wordt gesteld, zodat de patiënt de informatie daadwerkelijk kan gebruiken bij het
maken van een keuze. Relevante instrumenten hiervoor zijn onder andere de scores
op de indicatoren die door o.a. VIP² ontwikkeld worden. Naast het leveren van een
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constante goede kwaliteit wordt het op een eenvoudige manier toegankelijk maken
van deze kwaliteitsinformatie steeds belangrijker.

Mensen maken de kwaliteit
Kwaliteit is een belangrijk keuzecriterium voor de cliënt. Wij willen dat het overgrote
deel van de cliënten onze organisatie bovengemiddeld beoordeelt. Het handhaven
en waar mogelijk verbeteren van het huidige kwaliteitsniveau krijgt daarom
structurele aandacht. Dit vraagt om meer dan alleen protocollen, werkwijzen en
systemen. Kwaliteit wordt namelijk door mensen geleverd en dat vraagt om
discipline en toewijding in de dagelijkse uitvoering. De houding en het gedrag van
alle medewerkers zijn hierbij van essentieel belang. Medewerkers weten daarbij als
geen ander hoe de kwaliteit verbeterd kan worden. Wij gaan beter en meer
gebruikmaken van die expertise.

De emotie van de revalidant
De basiszorg is nagenoeg overal van behoorlijke kwaliteit. Cliënten verwachten ook
niet anders. Als de zorg goed is, leidt het daarom niet tot expliciete waardering.
Maar als de zorg onder de maat is, dan heeft dat grote negatieve effecten op de
waardering en de reputatie. De beleving van kwaliteit van zorg wordt steeds meer
bepaald door factoren zoals emotie, beleving, contact, communicatie en relatie. Wij
gaan ons daarom meer richten op het verbeteren van deze factoren. Naast bekende
aspecten zoals de behandelcommunicatie, omgang en gedrag moet ook
geïnvesteerd worden in de sfeer in het gebouw en extra servicefaciliteiten.
Patiënttevredenheid is ‘voldoen aan de patiëntverwachting’. Wij hebben de ambitie
om de patiëntverwachting te overtreffen. Iedere dag weer. Dat maakt ons
onderscheidend.

Concrete acties betreffende de speerpunten rond ‘kwalteitsbeleid‘ zijn op
operationeel nivieau per discipline uitgewerkt (zie operationeel beleidsplan) .

Krachtlijn 3: Inzetten op groei van medewerkers

Medewerkers zijn en blijven de belangrijkste asset in onze organisatie. Groeiende
medewerkers helpen onze organisatie om onze doelstellingen te bereiken,
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medewerkers die hun talenten kunnen benutten zijn tevreden medewerkers en
stralen dit uit naar de revalidanten.
Het is daarom belangrijk dat wij de juiste talenten kunnen aantrekken, maar ook dat
wij onze huidige talenten optimaal gaan inzetten en verder ontwikkelen. Vertrekken
vanuit diepe motivaties en vanuit de medewerker zijn/haar talenten is belangrijk om
engagement op te bouwen. Engagement leidt tot medewerkers die met hart en ziel
hun functie willen uitoefenen in een omgeving waar vertrouwen en waardering
belangrijk zijn.
Waardering geven en waardering krijgen vraagt om een
feedbackcultuur waar leidinggevende en medewerkers positieve en constructieve
feedback geven en problemen en knelpunten kunnen oplossen op een lerende
manier. Leidinggevenden die het ‘waarderen’ als voorbeeldgedrag tonen en
waarderen als het ware als een dagdagelijkse vanzelfsprekendheid vinden, zijn
belangrijk.
Daarnaast worden de competenties wij nodig hebben om onze strategie vorm te
geven, in kaart gebracht. Compententie-management en een uitgewerkt VTO beleid
blijven hierin belangrijke bouwstenen.
Concreet betekent dit dat alle HR processen en de manier van leidinggeven moeten
doordrongen zijn van de wijze waarop we de groei van medewerkers willen
uitbouwen, aan de hand van competentiemanagement, talentmanagement en
waardering.

Verantwoordelijkheid over eigen groei
De groei van medewerkers komt niet enkel vanuit plannen die leidinggevenden hen
opleggen, maar ook van medewerker zelf. Medewerkers moeten hun ontwikkeling
in handen (kunnen) nemen binnen een afgesproken kader. Transparantie naar
verwachtingen (functieverwachtingen, concrete doelstellingen) en mogelijkheden
(welke opleiding kan ik volgen) zijn noodzakelijk.

Speerpunten betreffende het ‘inzetten op groei van medewerkers‘:

1) We streven naar een competentie-management waarbij
per functie de kernwaarden en competenties in kaart
gebracht worden in concrete en verstaanbare taal voor
elke medewerker. De beschikbare competenties in de
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organisatie worden zo optimaal mogelijk benut en ingezet
om te werken naar de strategische doelstellingen.
2) We vertrekken vanuit talenten en diepe motivaties van
medewerkers om het beste in hen naar boven te halen
voor de organisatie met het oog op mogelijkheden tot
zelf-ontplooiing en –ontwikkeling (talent-management).

3) We streven naar een jaarlijks vorming-, trainings – en
opleidingsplan waarin zowel strategische noden van de
organisatie als individuele noden, voortvloeiend uit
competentie- en waarderingsgesprekken, worden
opgenomen. Medewerkers worden betrokken in de
opvolging (betrokkenheid en verantwoordelijkheid) van
hun groeiplan (persoonlijk ontwikkelingsplan) door hen
toegang te geven tot een talent management systeem
(eblox HR).

Concrete acties betreffende de speerpunten rond ‘inzetten op groei van
medewerkers‘ zijn op operationeel nivieau per discipline uitgewerkt (zie
operationeel beleidsplan) .

Een aantrekkelijke werkgever
Met de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt is binding van huidige en nieuwe
medewerkers – net zoals een sterk zorgmerk – een kritische succesfactor. Wij zullen
alle beschikbare personeelsinstrumenten inzetten om een sterke binding zo effectief
mogelijk te realiseren. Individuele groei en ontwikkeling worden gestimuleerd en
gefaciliteerd door het bieden van goede opleidingsmogelijkheden. Ons uitgangspunt
is dat organisaties groeien en zich ontwikkelen doordat medewerkers groeien en zich
ontwikkelen.
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Krachtlijn 4: Digitalisering

De digitalisering schrijdt voort. Het wifi-netwerk is enorm uitgebreid en ook in
instellingen en ziekenhuizen volop aanwezig. Een professionele ICT-infrastructuur is
noodzakelijk om al onze professionals en facilitaire diensten te ondersteunen én
hoogwaardige zorg aan de revalidanten te kunnen leveren. Een groot aantal
patiënten maakt ook zelf gebruik van smartphones en tablets. Voor de zorg betekent
dit onder meer dat we steeds meer computers, health apps en vele andere
toepassingen kunnen inzetten. Deze technologische ontwikkelingen maken nieuwe
vormen van revalidatie mogelijk. Denk hierbij aan e-health. Enerzijds zijn er betere
resultaten te verwachten door innovaties in behandelingen en hulpmiddelen.
Anderzijds kan de zorg door de inzet van digitale innovaties doelmatiger worden.
De verregaande automatisering, waaronder het elektronisch patiëntendossier (EPD),
heeft grote gevolgen voor de bedrijfsvoering en aspecten zoals privacy en
informatiebeveiliging. Deze ontwikkeling biedt kansen. Met behulp van
automatisering is een efficiënte communicatie in de ketens mogelijk, hetgeen de
kwaliteit van zorg ten goede komt. Voor de revalidatiesector biedt dit kansen om de
regierol in de keten naar zich toe te trekken.

Speerpunten betreffende het thema ‘digitalisering‘:

1) Wij zetten in op een verantwoord en geïntegreerd ITbeleid rekening houdend met digitale duurzaamheid en
innovatie.
2) IT en zorg versterken elkaar in het creëren van een
kwaliteitsvolle, efficiënte, veilige en patiëntgerichte
zorgomgeving.

3) We dragen er zorg voor dat elke medewerker vertrouwd
is met onze IT toepassingen.
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Vernieuwing van processen
De noodzaak om gelijktijdig én kwaliteit te blijven leveren én de (kosten)efficiency te
verbeteren, is aanleiding om met een vernieuwende blik naar onze zorg- en
organisatieprocessen te kijken. We willen de klantwaarde verder verhogen door
onze producten en diensten nog efficiënter en effectiever op de cliënt, de
samenwerkingspartner en de verwijzer af te stemmen. Een optimale inzet van ICT zal
hierbij een belangrijke rol spelen.

Slimme ICT toepassingen
Een professionele ICT-infrastructuur is noodzakelijk om al onze professionals en
facilitaire diensten te ondersteunen én hoogwaardige zorg aan de revalidanten te
kunnen leveren. Wij willen beschikken over een professioneel Ziekenhuis Informatie
Systeem (ZIS) en een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) dat aan de wensen en
eisen van revalidatie voldoet. Slimme ICT-toepassingen veroveren in een razend
tempo de zorgsector.

E-health
Cliënten verwachten meer en meer dat door middel van ICT, zorg dichter bij huis, en
zelfs in huis, geleverd kan worden. De toepassingen lopen uiteen van het geven van
informatie over ziekte en gezondheid, afspraken regelen via smartphone-applicaties,
het monitoren van de gezondheidstoestand van de cliënt tot zelfs het plegen van
interventies met behulp van een robot. ICT is een relatief laagdrempelige en
gebruiksvriendelijke optie om onze zorg beter, toegankelijker en betaalbaar te
houden. Dit wordt door cliënten, professionals en in de toekomst ook
zorgverzekeraars erkend. Onze ambitie is om slimme ICT-toepassingen zoveel
mogelijk in te bedden in de dagelijkse (zorg)praktijk.

Concrete acties betreffende de speerpunten rond ‘digitalisering‘ zijn op
operationeel nivieau per discipline uitgewerkt (zie operationeel beleidsplan) .
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Bijlage

SWOT-Analyse
De SWOT analyse is een doeltreffend kader voor het intern analyseren van sterke
punten en
zwakke punten en het extern analyseren van kansen en bedreigingen (in het Engels:
Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats). Sterktes zijn interne factoren
(eigenschappen, vaardigheden, middelen,..) waarover een organisatie beschikt om
succes te realiseren. Zwaktes zijn interne factoren die ontbreken of niet goed
ontwikkeld zijn om succes te kunnen bekomen. Sterktes en zwaktes kunnen in dit
rapport beschouwd worden als interne factoren. Kansen en bedreigingen zijn
externe factoren die moeilijk controleerbaar en beïnvloedbaar zijn. Vb welke
mogelijkheden zijn er buiten de organisatie gezien die succesvol zijn (kansen) of vb
welke ontwikkelingen worden er buiten de eigen organisatie gezien die mogelijk
succes in de weg staan?

Sterktes












Onze revalidatiesector is slagvaardig, vol specialistische kennis en een
aantrekkelijke werkgever voor gedreven, goed opgeleide medewerkers. Dit is
een opportuniteit eerder dan een sterkte;
Revarte heeft gedreven en goed opgeleide medewerkers.
We beschikken over een specifiek revalidatieconcept in een gespecialiseerd,
multidisciplinair kader met professionele knowhow en expertise.
Revalidatie (care én cure) is op maat van de ambulante of gehospitaliseerde
patiënt met dus een zorgvraag-gerichte aanpak per pathologie (cfr.
Zorgprogramma).
Patiënten zijn in het algemeen tevreden en Revarte heeft een goede
(maatschappelijke) reputatie.
Nieuwbouw: de nieuwbouw biedt ruimere faciliteiten, oogt modern en heeft
de opnamecapaciteit vergroot
Nieuwbouw: verbetering van de geografische toegankelijkheid
Multidisciplinaire teams
Goed uitgewerkte klinische paden met eigen werkgroepen per klinisch pad
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Verscheidene interne werkgroepen met een actieve participatie van
verscheidene disciplines
Deelname aan verschillende externe werkgroepen waardoor RevArte zich
ook laat opmerken aan de vergadertafels
Lid van netwerk Zorgnet Vlaanderen en netwerk klinische paden
Eigen investering in uitwerking elektronisch patiëntendossier en
therapeutische planning
We werken proactief aan een positief imago
Autonomie / eigen Raad van Bestuur waardoor een eigen richting kan
bepaald worden
Als revalidatieziekenhuis is revalidatie onze core business
Sterke positionering in de markt als geïsoleerde Sp en G diensten
Gespecialiseerde zorgen door hoog opgeleide therapeuten die permanent
dienen bij te scholen.
Kunnen beschikken over hoog technologische apparatuur
De kans krijgen van de instelling om continue bij te scholen
De Solvabiliteit en de liquiditeit van RevArte en MKL. Hierdoor hebben we
een goede gezonde financiële basis voor de toekomst
Als vzw behoren we niet tot een grote groep, waardoor we nog steeds een
vrije rol in het zorglandschap kunnen vervullen
Financiële draagkracht om zich te kunnen wapenen tegen komende
crisisperiodes. Tevens geeft dit slagkracht om RevArte verder te kunnen
uitbouwen, bvb thuiszorg, ontwikkelen van nieuwe concepten en te kunnen
fungeren als symbool en/of piloot voor de zorgsector. (nieuwe concepten zijn
bij de federale overheid zéér moeilijk)
Potentieel om als standaard te kunnen gaan fungeren.
Onze naam en logo groeit en we zoeken steeds naar kansen om het
herkenbaar te maken (bv via de media)
Verhuis bracht ook onrust/beweging mee wat op zich een positieve basis is
voor perspectiefverandering

Zwaktes



Het belang van ICT in de zorgsector groeit gezien dit de laatste jaren ook
meer in dienst komt te staan van primaire en ondersteunende processen. Er
is sterke nood aan de ontwikkeling van en het gebruik van een
grensoverstijgend ICT systeem zodat communicatie (EPD) en processen (bv.
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apotheek) tussen de zorgverleners en de organisaties kan vergemakkelijken
en dossiervorming op een uniforme wijze mogelijk maken.
Een aantal pakketten zijn end of life op een moment dat het belang van ICT
toeneemt. Waar Revarte voorheen voorloper was op vlak van EPD, lopen we
het risico wat achterop te geraken. Er is nood aan een overkoepelend ICT
systeem.
Moeilijke informatiedoorstroming (communicatie): De leden die deelnemen
aan de ontwikkeling van interne (of externe) werkgroepen, hebben als taak
hun achterban te vertegenwoordigen, te informeren en feedback te vragen.
Door de diverse functies en door de vooropgestelde planning van de
ontwikkeling van diverse processen in de organisatie, blijkt het verspreiden
van informatie naar de achterban geen sinecure te zijn. Vaak bereikt de
informatie niet of te laat haar achterban waardoor dit gegeven ook als
zwakte wordt beschouwd.
Werkgroepen klinische paden: de expertise mag niet enkel blijven hangen in
de werkgroep. Nieuwe info moet doorgegeven worden en gedragen worden
door iedereen
De keuze voor het werken met zorgpaden vanuit kwaliteitsoogpunt wordt
niet ondersteund vanuit een wettelijk kader. Weinig coherent regulerend
kader voor de zorgpaden: Ondanks het belang van goed uitgewerkte
zorgpaden als basis voor onze klinische units of klinieken hebben zorgpaden
in tegenstelling tot zorgtrajecten (RIZIV) en zorgprogramma’s (FOD) geen
wettelijk kader. Vanuit de regelgeving wordt veelal de inhoud van zorg
omschreven alsook de financiering en erkenningsregels vastgelegd. Het
ontbreken van deze regelgeving voor zorgpaden wordt hierdoor als zwakte
beschouwd. Zorgpaden worden in de praktijk meestal opgestart vanuit eigen
initiatief van zorgverleners of zorgorganisaties zonder enige contractuele
verbintenis of financiële incentive.
Onze medewerkers blijven in het algemeen lang bij ons.met het risico dat
men blijft vasthouden aan ‘oude’ gewoontes en weinig frisse ideeën
binnenkomen in de organisatie.
Maar wij moeten dan ook anticiperen op een personeelsbestand met een
stijgende leeftijd, die kwetsbaar zijn voor de effecten van vergrijzing. We
moeten dus alert zijn op het handhaven van een adequaat gezondheidsbeleid
en op mogelijkheden om jonge professionals aan ons te binden. Quid
leeftijdspiramide?
Er is een groeiende diversiteit in de mate waarin medewerkers over de
nodige competenties beschikken. Ook dit moet alsmaar meer bewaakt en
opgevolgd worden. Lerende organisatie
Niet-gepercipieerd eigenaarschap: De betrokken zorgverleners dienen zich
voldoende eigenaar te voelen binnen hun functie in de organisatie. Dit gevoel
van eigenaarschap verhoogt de kans dat de individuele zorgverlener de
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gemaakte afspraken aanvaardt en dat er volgens de afgesproken manier
gewerkt wordt. Uit de gesprekken en de vragenlijst is gebleken dat er niet
altijd eigenaarschap wordt ervaren. Het gevoel van eigenaarschap wordt
beïnvloed door de mate van betrokkenheid via de vertegenwoordiger van de
eigen discipline of de eigen persoon. Bovendien dient de zorgverlener een
meerwaarde te ervaren in het zorgproces. Deze meerwaarde bestaat in het
optimaliseren van de kwaliteit van zorg voor de individuele patiënt; het
verduidelijken van het zorgproces, het verduidelijken van de relatie tot de
patiënt en tot de andere betrokken zorgverleners, administratieve
vereenvoudiging… ervaren kwali-teit.
Er is een subjectief beleving van ‘moeilijkere afstemming en communicatie’
tussen verschillende diensten
Nieuwbouw: door de omvang zijn ook de afstanden toegenomen tussen
verpleegafdelingen en therapeutische afdelingen
De professional lijkt door de registratie en administratie van zorg (o.w.v.
inzichtelijkheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van goede zorg) het
gevoel te krijgen dat het hem lijkt af te houden van zijn kerntaak
De missie en visie Revarte is weinig gekend binnen de organisatie
De missie en visie Revarte is niet vastgeklikt aan de missie visie MKL. ( is er
een missie visie MKL?)
De plaats van Revarte binnen MKL is voor velen onduidelijk. Er is geen
duidelijk organogram MKL/Revarte
sterk hiërarchisch denken en structuur
het ontbreken van een strategie
Daar de solvabiliteit en de liquiditeit nog zeer positief is, is de rentabiliteit in
fase oranje beland.
We zijn verhuisd maar we hebben nu ook een nieuwe naam: naamswijziging
kan leiden tot verlies van ‘brand-name’; tevens moet er gewerkt worden aan
het imagobehoud
Beleidsmatig is er te veel focus op operationele en uitvoerende aansturing.
Dit kan een logisch gevolg zijn van de (wettelijk) departementale verticale
organisatie wat leidt tot verkokering: dit is het omhoog stuwen van
problemen die onnodig op de agenda van de directie komen => meer
duidelijkheid over wie welke beslissingen kan/mag nemen
Het beleid inzake vorming/bijscholing => betere ondersteuning
leidinggevenden; duidelijkheid omtrent mogelijkheden zodat deze ook goed
kunnen doorgegeven worden naar medewerkers. Tevens ondersteuning naar
praktische organisatie,… => bedoeling dat Rose Anne dit opneemt voor alle
disciplines?
Beleid inzake rekrutering en aanwerving medewerkers => ondersteuning,
extra vorming leidinggevenden? => juiste medewerker op juiste plaats heel
belangrijk in ziekenhuis
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Communicatiebeleid: duidelijkere afspraken over hoe we zaken
communiceren, zowel onder LG als naar MW toe; waarbij, waar mogelijk, een
blijvende aandacht voor persoonlijke communicatie (niet altijd per mail)
Meer intervisie en communicatie tussen LG => nu toch wat het gevoel dat
iedereen op zijn eilandje zit terwijl uitwisseling een grote meerwaarde zou
kunnen zijn inzake

Kansen












In algemene en universitaire ziekenhuizen bestaat er weinig aandacht voor
het proces dat de patiënt doorloopt voor en na de acute fase van opname in
het ziekenhuis. De integratie op basis van de patiëntenbehoeften stopte als
het ware aan de muren van het ziekenhuis. Meer en meer zie je een tendens
dat samenwerking met onze sector nieuwe kansen beidt naar doorstroming
en verdere opvolging van patiënten ikv transmurale zorgpaden.
De statische concepten van eerste, tweede en derdelijn maken stilaan plaats
voor (transmurale) coördinatiemechanismen binnen de zorg.
Meer integratie of samenwerking kan leiden tot hogere kwaliteit en betere
kosten-effectieve gezondheidszorg.
Als specialist in de medisch specialistische revalidatie kan de sector de regie
in de keten goed op zich nemen. Interdisciplinair werken is hét recept voor
de chronische en preventieve zorg. Nieuwe markten en technologieën zijn
goed bereikbaar door hoge specialisatie. Bovendien ligt de sector goed bij
patiënten en zijn er veel tevreden klanten. Revalidatie brengt zorg dicht bij de
burger, die zeker tegen de achtergrond van de vergrijzing, in toenemende
mate behoefte heeft aan revalidatiezorg. Technologische ontwikkelingen
kunnen de efficientie van de medisch specialistische revalidatie vergroten. Dit
biedt alleen maar nieuwe kansen.
Omdat de grenzen tussen zorg, onderwijs, wonen en arbeid verschuiven, zien
we groeikansen in specifieke (participatie)thema’s zoals aangepast sporten
en arbeid => het kan ons op die manier sterk onderscheiden van de Sp-dienst
binnen een ziekenhuis => intensieve samenwerking op gebied van onderwijs,
wonen, arbeid kan een grote troef zijn: NA(H)zorgpoli, dagreva uitbouwen, In
Pulderbos terugkomdag, week => RIZIV nomenclatuur
Interesse van kennisinstellingen voor stages
Interesse van wetenschappelijke instellingen voor onderzoeksprojecten
Demografische evoluties, zoals o.a. de vergrijzing van de maatschappij is een
kans voor een groei in het locomotorisch en neurologisch aanbod
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De verschuiving van de categorale ZH naar Vlaanderen kan een opportuniteit
zijn om sterke samenwerkingen uit te bouwen met de eerstelijn; expertise
delen door vormingen te geven ( ipv zelf te gaan doen), overleg , ( vergelijk
met de palliatieve support teams die adviserend werken bij palliatieve
situaties in de thuiszorg)



mondige en geïnformeerde patiënt houdt ons alert om State of the Art te
blijven
Uitbouw ambulante zorg, verhuur ruimte (infrastructuur)
Andere doelgroepen aantrekken
De nieuwe Vlaamse structuur biedt mogelijkheden hierdoor zullen we niet
meer gebonden zijn aan het aantal bedden voor X of Y, maar als de zorgmarkt
evolueert kunnen zeer snel omschakelen naar het aanbieden van Z.
De ziekenhuis- en zorgsector is zeer behoudens gezind, Als we modern zijn,
hebben we steeds een voorsprong op de anderen.
Uitbreiden van de revalidatie, laten we naar de patiënt gaan ipv dat de
patiënt naar ons komt.
Het chaotisch zorglandschap dat er vandaag heerst, legt zeer duidelijk neer
waar de pijnpunten van het systeem zijn. Laten we deze in kaart brengen en
er gebruik van maken.
Trachten potentiële verwijzers te blijven overtuigen van onze specialisatie
zodat ze niet in hun cocon van verzuiling blijven zitten en bekijken wat
belangrijk is voor de patiënt (en wat zijn noden zijn) => ons nog meer durven
profileren als specialist
Samenwerkingsverbanden trachten uit te bouwen zodat we niet “geïsoleerd”
geraken als revalidatieziekenhuis













Bedreigingen


De jongste jaren bevinden Vlaamse ziekenhuizen zich in een turbulente
omgeving:
schaalvergrotingen, de toenemende concurrentie, de
toegenomen mondigheid van patiënten, de introductie van
pathologiefinanciering en budgetfinanciering getuigen van de dynamiek in de
omgeving. Tegenover deze dynamiek moeten we echter vaststellen dat de
organisatie van de gezondheidszorg (op micro- en macroniveau) gedurende
tientallen jaren weinig of niet veranderde. Op sectorniveau zien we dat
ziekenhuizen autonoom trachten te functioneerden waarbij elk ziekenhuis
het volledige spectrum aan zorgverlening tracht te realiseren. Dit creëert
mede de huidige onduidelijkheid over onze identiteit, statuut, de (ongelijke)
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financiering en de (ongelijke) betrokkenheid bij nieuwe initiatieven vanuit de
overheid : ze zetten onze concurrentiepositie onder druk tav algemene
ziekenhuizen met Sp-afdelingen
geïsoleerde SP-G
dienst zet ons mogelijks in een verzwakte
concurrentiepositie tav alg ZH met SP dienst
We zijn afhankelijk van verwijzingen vanuit AZ/UZ, terwijl deze zelf middelen
behouden/extra toegekend krijgen om Sp-afdelingen uit te bouwen

Het huidige gezondheidszorgsysteem wordt gekenmerkt door een sterke
prestatiefinanciering. Dit systeem werkt fragmentering in de hand. De
vergoedingen per verstrekking zorgen ervoor dat een samenhangend
zorgproces wordt opgedeeld in diverse eenheden. Dit financieringssysteem,
dat geen incentives geeft tot samenwerking, vormt ook een bedreiging voor
transmurale zorgpaden.
De positie van medisch specialistische revalidatie kan worden versterkt : De
positie van de medisch specialistische revalidatie staat onder druk. Er is een
discussie over welke zorg tot het domein van de medisch specialistische
revalidatie zou moeten behoren. En is er een groeiende concurrentie van
nieuwe marktpartijen. Om de hoge kwaliteit van de medisch specialistische
revalidatie voor de toekomst zeker te stellen, moet de positie van de sector
worden versterkt.
Wij kunnen de resultaten van de toegevoegde waarde van onze
behandelingen nog onvoldoende inzichtelijk maken. De verschillen tussen
medisch specialistische revalidatie en andere vormen van revalidatie zijn lang
niet altijd duidelijk. En zeker als het om externe zichtbaarheid en profilering
gaat, is de sector vaak nog te bescheiden. Om de toegevoegde waarde van de
medisch specialistische sector te laten zien, wordt het alleen maar
belangrijker dat de sector haar zorg en kwaliteit beter gaat vastleggen én
presenteren.
De financiële slagkracht van de sector is beperkt, waardoor de
vernieuwingskracht belemmerd kan worden. Met name op het gebied van
ondernemerschap en innovatie in bedrijfsvoering en automatisering valt nog
veel te winnen.
Versnippering van het zorglandschap: Vlaanderen wordt gekenmerkt door
een sterke versnippering van het zorglandschap. Dit zowel wat betreft de
eerste lijn als de institutionele partners van de tweede lijn.
Vele zorgverleners ervaren deze versnippering als een bedreiging ervaren
voor het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een goed
gecoördineerde zorg. Ook de vrijheid van de organisatie maakt dat elke
discipline zich vermenigvuldigt en zich groepeert op basis van ideologische,
geografische en/of filosofische achtergrond. Op deze manier ontstaan er vele
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entiteiten die de ontwikkeling van gecoördineerde zorg negatief kunnen
beïnvloeden.
Wij zijn aangewezen op een voldoende aanbod van doorverwezen patiënten
met relevante revalideerbare aandoeningen om de kwaliteit van referentie
klinische zorg te kunnen waarborgen. De toenemende marktwerking in de
zorg zorgt ervoor dat er rondom ons allianties worden gesmeed waardoor
ziekenhuizen hun concurrentiepositie vergroten. De sector kan zijn
onderscheidende vermogen onvoldoende duidelijk maken, terwijl dat zeer
wenselijk is met het oog op de positie in de markt.
Ondernemerschap - en dus concurrentie - op de markt van de revalidatiezorg
is sterk in opkomst.
Opkomst van de eerstelijnszorg eerder een opportuniteit dan een bedreiging
Kennis – in de zin van door medewerkers verwerkte en betekenis gegeven
informatie – bepaalt in aanzienlijke mate het succesvol functioneren van
organisaties. Deze zijn kennisintensieve organisaties omdat ze complexe
vragen en problemen moeten aanpakken en daarbij uiterst gevoelig moeten
zijn voor individuele verschillen en veelzijdige benaderingen. Maar dat
kennis aanwezig is en toegepast wordt in de organisatie, is echter nog geen
garantie voor een kwaliteitsvolle dienstverlening of productie. Voortdurend
zijn er externe en interne ontwikkelingen waardoor continue aanpassing van
aanwezige kennis nodig is (bv herschikking van taken, verloop van personeel,
instroom van nieuwe medewerkers, conflicten tussen medewerkers, …).
Wanneer de kennis niet evolueert verzeilt men in een toestand van inertie,
routineus werken en zelfvoldaanheid terecht te komen.
Tenslotte is de verwachting dat de vraag naar revalidatiezorg weliswaar zal
toenemen, maar dat het budget voor medisch specialistische revalidatie niet
zal meegroeien. Het wordt de komende jaren kortom een uitdaging om aan
de vraag naar medisch specialistische revalidatiezorg te kunnen voldoen.
Veranderende context: toenemende marktwerking, eisen van patiënten,
schaarste op de arbeidsmarkt, financiering, leidt tot andere en nieuwe eisen
aan de besturing en de organisatie
Zorgaanbieders moeten door deze steeds sneller veranderende context
vooral snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en handig kunnen
bewegen tussen steeds nieuwe eisen en/of regels
Er is aldus een groeiende concurrentie en competitie tussen revalidatie-units
binnen de regio. Verhouding zorgaanbod en zorgvraag ? Contacten met
doorverwijzers moeten uitgebouwd en onderhouden worden. Er is een
bedreiging van andere zorgaanbieders die zich groeperen
Toenemende capaciteit van pathologie in combinatie met kortere
ziekenhuisopname (aard van de zorgvraag: acuut – chronisch / complexiteit
en behandelbaarheid ?)
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Zorgrelaties staan onder druk door externe factoren (snelheid, tijdsdruk)
terwijl de kwaliteit van zorg steeds meer afhankelijk wordt van de onderlinge
relaties (medewerker-patiënt) => het gevoel van minder zorg op maat te
geven
Toenemende schaarste op de arbeidsmarkt voor bepaalde beroepsgroepen.
Dure en schaarse middelen moeten zorgzaam en met maximale
doelmatigheid worden ingezet.
Financieel evenwicht bewaken: o.a. toename personeelskost, besparingen
overheid, toenemende exploitatiekost
Het uniformiseren van de prestaties en arbeid zorgt voor een geleidelijke
afbraak van vernieuwing en creativiteit en bevorderd de gemakzucht.
Er is geen kosten-baten analyse
Er is geen duidelijk afgelijnd budget
Leidinggevenden doen te veel verschillende zaken waardoor ze zich te weinig
kunnen focussen op het inhoudelijke zowel wat betreft zorg als
personeelsbeleid => meer kunnen rekenen op de specialistische kennis van
de ondersteunende diensten => HR, ICT, boekhouding,… Deze diensten
moeten over voldoende expertise/competenties en bestaffing beschikken
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