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VANDEURZEN ONDER VUUR NA ONZE REEKS OVER WANTOESTANDEN IN RUSTHUIZEN

«Rotte appels moeten eruit»
«Luiers die hergebruikt worden als ze nog maar voor 65%
verzadigd zijn, personeel dat zo onder druk staat dat
handelingen getimed worden: de praktijken in sommige
rusthuizen overschrijden ver de grens van het toelaatbare.» Dat vinden zowel oppositie als meerderheid in het
Vlaams Parlement, naar aanleiding van de artikelenreeks
in onze krant. «Het is hard nodig dat de Vlaamse regering
sancties treft», eist sp.a-volksvertegenwoordiger Mia De
Vits. «De rotte appels moeten eruit!»
DIETER DUJARDIN
CD&V-minister Jo Vandeurzen
mocht het gisteren komen uitleggen in het Vlaams halfrond. Na
een debat over zijn fel bekritiseerde nieuwe visie op gehandicapten- en jeugdzorg, wilden
parlementsleden van sp.a, N-VA
en Vlaams Belang ook wel eens
weten hoe hij gaat optreden tegen de wantoestanden in sommige RVT’s die al de hele week beschreven staan in deze krant, en
welke initiatieven hij plant om de
werkdruk te verminderen.
De praktijken die nu bekend raken, komen niet uit de lucht vallen, stelt Mia De Vits vast. «Eén
van de zorggroepen die in de artikelenreeks genoemd worden,
was begin dit jaar al betrokken bij
een ander schandaal: dat van de
prijsafspraken tussen rusthuizen
en begrafenisondernemers. Ik
denk dat het echt nodig is dat de
regering commerciële spelers die
het niet goed voor hebben met
hun bewoners op het matje roept
en ze sanctioneert. Winstbejag

zal er onder andere geregistreerd
worden hoeveel valpartijen er
gebeuren, hoeveel overlijdens er
zijn, hoe er met geneesmiddelen
wordt omgegaan én hoeveel vaste personeelsleden per jaar opstappen, wat een belangrijke indicator is van hoe het er in een
rusthuis aan toe gaat. En naast de
objectieve criteria, willen we aan
de hand van enquêtes ook de subjectieve kwaliteitsbeleving meten bij rusthuisbewoners en hun

HET MOET MOGELIJK
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Jo Vandeurzen,
CD&V

Mia De Vits, sp.a

laten primeren boven de bejaarde, is onaanvaardbaar.»

Geschorst
Volgens Vandeurzen doet de
Vlaamse overheid al heel wat.
«De Vlaamse Zorginspectie
treedt wel degelijk op. Sinds 2009
zijn al een aantal vergunningen
geschorst of ingetrokken en ik
heb de dienst nu ook gevraagd
nieuwe controles uit te voeren in
de centra die genoemd worden.
Daarnaast moet het mogelijk
worden om alle rusthuizen on-

aangekondigd te kunnen inspecteren. Nu kan dat enkel na een
klacht», aldus de minister, die
blijft benadrukken dat slechts
een minderheid van de Vlaamse
zorgcentra zich schuldig maakt
aan wanpraktijken. «80 procent
van de Vlaamse rusthuizen levert
goed tot zeer goed werk af, blijkt
uit een recent onderzoek.»
Die cijfers stroken alvast niet erg
met een enquête die Test-Aan-

koop enige tijd geleden uitvoerde. Daaruit bleek dat één op de
vijf familieleden van rusthuisbewoners zeer ontevreden is. Misschien geven de bestaande normen niet voldoende weer hoe gebruikers een rusthuis ervaren.
«Minister Vandeurzen gaf al eerder aan dat hij werkt aan een
nieuw kwaliteitskader voor rusthuizen, maar dat sleept maar aan.
Wordt het niet tijd om een tandje

**

bij te steken om een einde te maken aan de wantoestanden die in
sommige centra voorvallen?»,
vraagt Lies Jans (N-VA).

Vragenlijst
Volgens Vandeurzen maakt hij
wel degelijk haast. «Tegen de zomer zal een eerste set nieuwe indicatoren klaar zijn, waarmee we
de kwaliteiten in woonzorgcentra beter kunnen beoordelen. Zo

mantelzorgers. Het is niet omdat
eten wettelijk in orde is, dat het
lekker is. Er wordt aan een
vragenlijst gewerkt, de enquêtes
zullen afgenomen worden door
het Vlaams patiëntenforum.»
Vandeurzen rekent er ook op dat
alle zorgcentra meer open gaan
communiceren over hun beleid
en hoe ze scoren in de kwaliteitstesten. «Ik kan niet geloven dat er
rusthuizen zijn die alleen aan
winstbejag denken, daarvoor zijn
de marges gewoon te klein. Maar
er moet wel meer transparantie
komen.»

