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GEZONDHEIDSZORG

Het belang van een veerkrachtige 
gezondheidszorg

Mark Leys

Lessen trekken om structureel te hervormen? 

We zitten in een periode waarin overheden, ondersteund door experten en wetenschap-
pers, massale inspanningen leveren om de piek van de COVID-19-epidemie op te van-
gen. Internationaal en nationaal zijn expertencommissies en adviesorganen in het leven 
geroepen om ons door de crisis te loodsen. Ingrijpende maatschappelijke keuzes zijn 
gemaakt en afgedwongen (lockdown; social distancing). De COVID-19-crisis is om die 
reden niet alleen een medisch of gezondheidsprobleem maar een breed maatschappelijk 
probleem. 

In de gezondheidszorg hebben overheden, gezondheidszorgvoorzieningen en zorgpro-
fessionals veel ingezet om het besmettingsgevaar te beheersen en te beheren. Er zijn 
organisatorische maatregelen genomen om bepaalde types zorg uit te stellen en veel 
werk verricht om aparte werkstromen in de zorgvoorzieningen te organiseren. Zeker 
binnen de ziekenhuizen en de woonzorgcentra is gesleuteld aan ‘aparte’ opvang voor 
COVID-19-patiënten. Opvallend, het zoeken naar oplossingen is zeer sterk een ‘leren 
door te doen’-verhaal geworden, waarbij individuele voorzieningen heel vaak op zich-
zelf moesten terugvallen om praktische, logistieke en organisatiekeuzes uit te dokteren. 
De complexe staatsstructuur met versnippering van bevoegdheden in gezondheids- en 
welzijnszorg in België en het afstemmen met internationale organen als de Wereld-
gezondheidsorganisatie herbevestigen dat efficiënt aansturen een lastig karwei is. De 
kernvraag is nu hoe we de opgedane ervaringen gebruiken voor het toekomstige ont-
werp van gezondheidszorg met multidisciplinaire wetenschappelijke ondersteuning 
en kennistransfer. De kortetermijngevolgen worden nu uitgebreid gedocumenteerd in 
media en ervaringsverhalen, maar de langetermijngevolgen van de pandemie vragen om 
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een verdiepende reflectie over de organisatie van onze gezondheidszorg. We hebben niet 
alleen nood aan investeringen in het ontwikkelen van geneesmiddelen en vaccins, maar 
ook aan investeringen in het proactief denken en het ontwerp van gezondheidszorg van-
uit maatschappelijke doelstellingen in een samenwerkingsproces tussen stakeholders 
en wetenschappers. 

Gezondheidsschade door uitgestelde zorg

Veel menselijke en financiële middelen zijn (internationaal) ingezet om de uitbraak van 
COVID-19 aan te pakken. Dat is logisch en legitiem, maar er zijn vervolgproblemen te 
verwachten. Het virus richt grotere schade aan dan de dagelijkse cijfers van het aantal 
geïnfecteerde personen, ziekenhuisopnames en overlijdens. Veel patiënten met andere 
dan COVID-19-aandoeningen of problemen hebben niet de gepaste zorg gekregen. De 
vraag rijst hoe we dit in de komende periode mee zullen opvangen. Patiënten bezoeken 
minder huisartsen, tandartsen of vermijden wachtkamers uit schrik voor besmetting. 
Veel mensen willen de hulpverleners niet lastig vallen en stellen hun niet-urgente nood 
aan zorg en ondersteuning uit omdat ze uit oprechte bezorgdheid hun eigen zorgnoden 
als minder prioritair zien dan voor COVID-19-geïnfecteerde personen. Zorgnoden zijn ook 
niet beantwoord omdat voorzieningen niet toegankelijk waren: denk aan jeugdzorg, ou-
derenzorg, mensen met een beperking, maar ook basisbehandelingen in ziekenhuizen. 
Uitgestelde zorg manifesteert zich op verschillende vlakken (zoals tandzorg, revalidatie, 
kankerzorg, fertiliteitsbehandelingen, wachtlijsten in kinder- en jeugdzorg , geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ), diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen, uitgestelde consul-
taties …). Het Vlaams Patiëntenplatform signaleerde op basis van een kleine bevraging 
dat afspraken bij de tandarts, kinesitherapeut, consultaties in het ziekenhuis, bij de psy-
choloog en huisarts niet zijn kunnen doorgaan. Het merendeel van de afspraken werd 
uitgesteld op vraag van de zorgverleners. 

Er is reden tot bezorgdheid over uitgestelde zorg. We kunnen verwachten dat uitgestel-
de zorg en onbehandelde noden een grote gezondheidsschade in de hand werken (en op 
termijn hogere gezondheidszorguitgaven). Het uitstellen van grote aantallen behande-
lingen en diagnostische activiteiten verhoogt het risico op oplopende wachtlijsten. Met 
grote waarschijnlijkheid zullen er meer sterfte en problemen opduiken ten gevolge van 
kanker, laattijdige behandelde of uitgestelde revalidatie bij beroerte en hartaanvallen, 
meer mentale problemen (angst en depressies), geaccumuleerde zorgproblemen bij kin-
deren en jongeren. Er komt allicht een golf van uitgestelde zorgvragen op het zorgsys-
teem af die opnieuw voor extra belasting, werkdruk en desorganisatie van zorgsyste-
men kan zorgen. Bovendien duiken ‘nieuwe’ noden op. Intrafamiliaal geweld neemt toe, 
stress (ook als gevolg van financiële onzekerheid), angst en onzekerheid en mentale druk, 
werkstress. Voor personen met psychische kwetsbaarheid die ambulant worden behan-
deld, vergroot het risico op herval, toenemende angstaanvallen, onzekerheid, herval in 
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verslaving en toegenomen gevoel van isolatie. Kinderen en jongeren met ontwikke-
lingsstoornissen bouwen mogelijk bijkomende ontwikkelings- en schoolachterstand en 
stress op. Het verhaal over de vermaatschappelijking van de zorg en buurtzorg zal reke-
ning moeten houden met de opgedane ervaringen. We moeten meer inzicht krijgen in 
draagkracht en draaglast van mantelzorgers en familie. De mentale gezondheid van vele 
mensen stond al voor de coronacrisis onder druk, maar mentale problemen zijn versterkt 
door de crisis. De verwerking van traumaervaring van een coronabehandeling voor pati-
enten en hun verwanten zal bijzondere aandacht vragen. We zullen moeten stilstaan bij 
de mentale belasting van zorgverstrekkers en voor hen wegen moeten uitzoeken naar 
werkbaar werk, na de eerste intense periode. 

We hebben er belang bij om een grondig debat te voeren over op basis van welke af-
wegingen keuzes worden gemaakt rond welke groepen patiënten het eerst zorg nodig 
hebben en kunnen krijgen. Het kan toch niet dat we enkel die groepen zouden bedie-
nen die het hardst roepen of makkelijkst hun weg vinden binnen de zorg. Rechtvaardig-
heidsoverwegingen zijn in een verzorgingsstaat cruciaal. COVID-19 heeft het debat over 
de ‘waarde’ van een mensenleven opnieuw actief op de kaart gezet omdat afwegingen 
moeten gemaakt worden bij de inzet van schaarse middelen (op klinisch niveau maar ook 
op maatschappelijk niveau). Evengoed moeten we op basis van de COVID-19-ervaringen 
het aandurven om de vraag te onderzoeken in welke mate niet aangeboden zorg in de 
afgelopen periode ook niet nuttige of overbodige zorg in reguliere situaties heeft helpen 
uitfilteren. Op die manier kunnen we het debat opfrissen over ‘noodzakelijke zorg’ en 
selectieve zorgconsumptie. In een sociaal-rechtvaardige samenleving heeft elke mens 
recht op, en toegang tot, gezondheidszorg en moeten we het debat voeren hoe we zorg 
aanbieden via een rechtvaardige verdeling van de schaarse middelen. Geen enkel ge-
zondheidszorgsysteem en -beleid kan zich ethisch veroorloven om niet te anticiperen 
op de implicatie van uitgestelde of niet toegankelijke zorg. Een maatschappij en gezond-
heidszorg moet kunnen inspelen op vermijdbare gezondheidsverschillen als gevolg van 
sociaaleconomische achterstand of culturele verschillen. 

Sociaaleconomische en culturele gezondheidsverschillen

De COVID-19-pandemie zal allicht de sociaaleconomische en culturele verschillen in 
kansen op gezondheid opnieuw blootleggen. Internationaal duiken indicaties op dat de 
impact van het virus onevenredig wordt gedragen door arme en kwetsbare groepen. Zo 
worden daklozen, vluchtelingen, migranten of ontheemden in het bijzonder getroffen, 
ook als gevolg hun leefomstandigheden, minder werkgelegenheid, toegenomen vreem-
delingenhaat enzovoort. Er zijn (internationale) indicaties dat er in bepaalde kernen van 
dichtbevolkte armere buurten, waar mensen ook in kleine woningen samenleven de 
impact van het virus groot is. Mensen die in laaggeschoolde jobs werken met precaire 
arbeidscontracten waarbij er veel menselijk contact is, lopen hoger risico, niet alleen op 
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coronabesmettingen maar ook op andere gezondheidsproblemen. En hoewel de ver-
zorgingsstaat mensen beschermt, heeft niet iedereen dezelfde (financiële) toegang tot 
hulp en ondersteuning. Ook in België verdienen sociaaleconomische en culturele ver-
schillen meer expliciete aandacht. Het beter begrijpen van behoeften van kinderen of 
jongeren, oudere personen, mensen met beperkingen en andere kwetsbare groepen, 
genderverschillen en culturele verschillen moet actiever mee aan boord genomen wor-
den. COVID-19 herbevestigt de invloed van verschillen in gezondheidsgeletterdheid. De 
afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt dat de informatie die wordt gegeven complex 
is, verandert en niet steeds eenduidig of duidelijk is. De communicatie over wetenschap-
pelijke inzichten is moeilijk, de verantwoording en uitleg van maatregelen is delicaat, er 
wordt fake news verspreid over de aanpak van het virus. De ongelijk verdeelde vaardig-
heden om met informatie om te gaan en te interpreteren is een gekend, maar een in de 
praktijk onderschat probleem. Dus er vallen veel lessen te leren over publieksvriendelijke 
risicocommunicatie. Het is moeilijker om personen met minder inzicht in gezondheids-
vragen of gezondheidsgedrag aan te sporen en te overtuigen van gewenst gezondheids-
gedrag en het beïnvloedt de kansen op gezondheid negatief. Ook de sociale randvoor-
waarden waarin verschillende groepen leven, maken het niet makkelijk om bepaalde 
richtlijnen even makkelijk uit te voeren. Er moet met ander woorden een brug geslagen 
tussen maatschappelijke problemen en het ontwerp van gezondheidszorg.

Samenwerken voor een weerbaar een veerkrachtig 
gezondheidszorgstelsel

Het maatschappelijke probleem zal niet ‘ophouden’ of opgelost raken na de initiële 
COVID-19-fase. Beleidsmatig en organisatorisch is bij COVID-19 sprake van een ‘weer-
barstig probleem’. Een complex, gelaagd, veranderlijk probleem, met uiteenlopende 
randvoorwaarden, waarbij acties en interventies kunnen leiden tot nieuwe onverwachte 
problemen en waar nooit een ‘definitieve’ analyse of oplossing wordt voor gevonden. 
Voor dit type problemen bieden van bovenaf opgelegde standaardoplossingen, bureau-
cratische standaardregels, formalistische draaiboeken, protocollen en reglementen geen 
soelaas. Ze zijn hoogstens ondersteunend. Bovendien definiëren verschillende betrok-
ken actoren het probleem op een andere manier vanuit hun eigen achtergrond, oplei-
ding en logica wat implicaties heeft over de keuzes tot actie: een minister van economie, 
werkgeversorganisaties of vakbonden, pedagogen, virologen, sociologen  … benaderen 
het probleem vanuit hun kennis, belangen en expertise en dat geeft niet altijd een ho-
mogeen beeld. Toch zit bij een weerbarstig probleem precies een meerwaarde in het 
samenbrengen van die verschillende visies en logica’s of denkwijzen. Na een periode van 
dominantie van de medische logica moet er nog meer ruimte gecreëerd worden voor 
andere perspectieven en logica’s om de kwaliteit van besluitvorming te verbeteren. De 
kwaliteit van besluitvorming hangt namelijk mee af van de kwaliteit van de analyse van 
het probleem en het advies van betrokkenen. 
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We hebben in België de COVID-19-crisis in de ziekenhuizen relatief goed omkaderd, maar 
wel door alle aandacht te focussen op COVID-19. Veel meer bezorgdheid is nodig voor 
andere residentiële zorgvormen. Een van de cruciale opdrachten is de weerbaarheid en 
veerkracht van het gezondheidszorgsysteem (in het Engels getypeerd als health system 
resilience) te versterken. Weerbaarheid omvat de capaciteit van beleid, voorzieningen en 
professionals om zich aan te passen om de effecten van schokken op te vangen, zonder 
dat er een risico is op het ineenstorten of grote problemen van het stelsel als geheel 
(zie bv. een ebolacrisis, SARS, COVID-19, (natuur-)rampen …). Voor een veerkrachtig en 
weerbaar gezondheidszorgsysteem creëert de overheid randvoorwaarden en laat ruimte 
aan de spelers in het veld om oplossingen te zoeken en in te spelen op de wijze waarop 
problemen zich in bepaalde omstandigheden aanbieden. En er is binnen dat kader be-
hoefte aan leiderschap en werkende bestuursmodellen. Noch de overheid noch de zorg-
voorzieningen of professionals kunnen op zich adequaat reageren op dergelijk probleem: 
verschillende type spelers in het veld zijn wederzijds afhankelijk om constructieve oplos-
singen te blijven vinden. In dat proces worden kennis en geleerde lessen systematisch 
mee aan boord genomen om te vermijden dat telkens weer of op verschillende plaatsen 
‘het warm water’ wordt uitgevonden. Naast financiële middelen en het beschikken over 
infrastructuur en personeel is het versterken van goed geïnformeerde en wetenschap-
pelijke inbreng op basis van permanente evaluatie een fundament voor het nemen van 
(beleids-)beslissingen (het zogenaamde evidence informed policy making). 

Interorganisatorische netwerken en interprofessionele samenwerking bieden de moge-
lijkheid om samen te leren en oplossingen te delen en te verspreiden. Geïnstitutionali-
seerde netwerken zullen bovendien sociale innovatie versnellen. Door structurele samen-
werking kan geleerd worden over de aard en het omgaan met maatschappelijke risico’s, 
waardoor sneller in de praktijk kan geschakeld worden. Onderdeel van good governance 
is het versterken van evidence informed policy making and implementation. Deze werk-
wijze faciliteert de uitwisseling van verschillende visies op een probleem duurzaam on-
dersteund met een multidisciplinair wetenschappelijke inbreng. De COVID-19-aanpak 
heeft een zeer constructieve zijde van ons stelsel aangetoond, in die zin dat cynisme niet 
overheerste om prangende problemen aan te pakken in lastige randvoorwaarden. Er is 
een ruimte om actiegericht een stelsel te herontwerpen, niet louter reactief is maar ook 
toekomstgericht vanuit maatschappelijke waarden. In België moeten we verder verdie-
pend nadenken over hoe regionale intersectorale netwerken van eerste lijn, ziekenhuizen, 
gespecialiseerde zorg en ouderenzorgvoorzieningen kunnen ingezet worden om kwalita-
tieve toegankelijke zorg te realiseren. Er is behoefte aan een verticale en horizontale inte-
gratie van allerlei samenwerkings- en netwerkinitiatieven in de zorg, om het zware hoofd 
(de overhead van vergaderen en overleg in die verschillende netwerken) ook armen en 
benen te geven. COVID-19 leert dat we nood hebben aan implementatiemodellen waarin 
gebouwd wordt op basissolidariteit tussen de verschillende voorzieningen. Een duurza-
me structurele aanpak van interorganisatorische en interdisciplinaire samenwerking kan 
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nu versterkt worden. Samenwerking wordt overigens niet alleen in de hand gewerkt via 
overleggroepen of aangepaste financiering, maar ook door praktijkondersteuning voor 
de vraag hoe netwerken op een efficiënte manier worden aangestuurd. Samenwerking 
en netwerkvorming leunen evenmin enkel op de schouders van de overheid, maar ook op 
een attitudewijziging bij voorzieningen en zorgprofessionals. Zij benaderen (structurele) 
samenwerking vandaag te veel vanuit een defensieve houding, vanuit angst voor verlies 
van (professionele) autonomie en eigenbelang. Wederzijdse uitwisseling van informatie 
en kennis, meer vertrouwen in de complementariteit van instellingen om doelstellingen 
te bereiken en opnemen van gedeelde verantwoordelijkheid zijn echter essentieel om in 
te spelen op weerbarstige problemen. Vertrouwen (of wantrouwen) wordt niet alleen in 
de hand gewerkt door externe factoren zoals regelgeving of financiering. Zodra coördi-
nerende overheidsorganen kunnen schakelen met netwerken die degelijk worden aan-
gestuurd zal de implementatie van interventies en structurele hervormingen verbeteren. 

We kunnen op organisatorisch en beleidsvlak in de gezondheidszorg niet back to normal. 
Er is nu een momentum om verder te zoeken hoe een veerkrachtig en weerbaar stelsel 
versterkt kan worden dat maatschappelijke doelen en sociale rechtvaardigheid vrijwaart. 
Een veerkrachtig systeem anticipeert op de toekomst, vanuit de wetenschap dat ver-
schillende componenten onderling afhankelijk zijn. COVID-19 heeft die interdependentie 
duidelijk gemaakt. De capaciteit om te leren en te evolueren zal sterk afhankelijk zijn van 
de beslissingen die formele en informele actoren in het gezondheidsstelsel willen nemen 
om verder aan de slag te gaan. Daarvoor zal leiderschap nodig zijn. 


