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CD&V-minister Jo Vandeurzen
mochthetgisterenkomenuitleg-
gen in het Vlaams halfrond. Na
een debat over zijn fel bekriti-
seerde nieuwe visie op gehandi-
capten- en jeugdzorg, wilden
parlementsleden van sp.a, N-VA
en Vlaams Belang ook wel eens
weten hoe hij gaat optreden te-
gendewantoestandeninsommi-
ge RVT’s die al de hele week be-
schreven staan in deze krant, en
welkeinitiatievenhijplantomde
werkdruk teverminderen.
De praktijken die nu bekend ra-
ken, komen niet uit de lucht val-
len, stelt Mia De Vits vast. «Eén
van de zorggroepen die in de ar-
tikelenreeks genoemd worden,
wasbegindit jaaralbetrokkenbij
een ander schandaal: dat van de
prijsafsprakentussenrusthuizen
en begrafenisondernemers. Ik
denk dat het echt nodig is dat de
regeringcommerciëlespelersdie
het niet goed voor hebben met
hunbewonersophetmatjeroept
en ze sanctioneert. Winstbejag

laten primeren boven de bejaar-
de, is onaanvaardbaar.»

Geschorst
Volgens Vandeurzen doet de
Vlaamse overheid al heel wat.
«De Vlaamse Zorginspectie
treedtweldegelijkop.Sinds2009
zijn al een aantal vergunningen
geschorst of ingetrokken en ik
heb de dienst nu ook gevraagd
nieuwecontrolesuit tevoeren in
de centra die genoemd worden.
Daarnaast moet het mogelijk
worden om alle rusthuizen on-

aangekondigdtekunneninspec-
teren. Nu kan dat enkel na een
klacht», aldus de minister, die
blijft benadrukken dat slechts
eenminderheid van de Vlaamse
zorgcentra zich schuldig maakt
aan wanpraktijken. «80 procent
vandeVlaamserusthuizenlevert
goed tot zeer goedwerk af, blijkt
uit een recentonderzoek.»
Die cijfers stroken alvast niet erg
met een enquête die Test-Aan-

koop enige tijd geleden uitvoer-
de. Daaruit bleek dat één op de
vijf familieledenvanrusthuisbe-
woners zeer ontevreden is. Mis-
schien geven de bestaande nor-
mennietvoldoendeweerhoege-
bruikers een rusthuis ervaren.
«Minister Vandeurzen gaf al eer-
der aan dat hij werkt aan een
nieuwkwaliteitskadervoorrust-
huizen,maardatsleeptmaaraan.
Wordthetniet tijdomeentandje

bij te stekenomeeneinde tema-
kenaandewantoestandendie in
sommige centra voorvallen?»,
vraagt Lies Jans (N-VA).

Vragenlijst
Volgens Vandeurzen maakt hij
wel degelijk haast. «Tegen de zo-
mer zal eeneerste setnieuwe in-
dicatorenklaarzijn,waarmeewe
de kwaliteiten in woonzorgcen-
tra beter kunnen beoordelen. Zo

zaleronderanderegeregistreerd
worden hoeveel valpartijen er
gebeuren, hoeveel overlijdens er
zijn, hoe ermet geneesmiddelen
wordtomgegaanénhoeveelvas-
te personeelsleden per jaar op-
stappen, wat een belangrijke in-
dicator is van hoe het er in een
rusthuisaantoegaat.Ennaastde
objectievecriteria,willenweaan
dehandvanenquêtesookdesub-
jectieve kwaliteitsbeleving me-
tenbij rusthuisbewoners enhun

mantelzorgers.Het isnietomdat
eten wettelijk in orde is, dat het
lekker is. Er wordt aan een
vragenlijst gewerkt, de enquêtes
zullen afgenomen worden door
hetVlaamspatiëntenforum.»
Vandeurzen rekent er ookopdat
alle zorgcentra meer open gaan
communiceren over hun beleid
enhoezescoren indekwaliteits-
testen. «Ikkannietgelovendater
rusthuizen zijn die alleen aan
winstbejagdenken,daarvoorzijn
demargesgewoonteklein.Maar
er moet wel meer transparantie
komen.»
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DE REGERING
MOET SOMMIGE
COMMERCIËLE
SPELERS STRAFFEN.
WINSTBEJAG LATEN
PRIMEREN BOVEN
DE BEJAARDE IS
ONAANVAARDBAAR
Mia De Vits, sp.a

HET MOET MOGELIJK
WORDEN OM
ALLE RUSTHUIZEN
ONAANGEKONDIGD
TE INSPECTEREN.
VANDAAG KAN DAT
ENKEL NA
EEN KLACHT
Jo Vandeurzen,
CD&V

«Rotte appels moeten eruit»
VANDEURZEN ONDER VUUR NA ONZE REEKS OVER WANTOESTANDEN IN RUSTHUIZEN

«Luiers die hergebruikt worden als ze nogmaar voor 65%

verzadigd zijn, personeel dat zo onder druk staat dat

handelingen getimedworden: de praktijken in sommige

rusthuizen overschrijden ver de grens van het toelaat-

bare.» Dat vinden zowel oppositie alsmeerderheid 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-volksvertegenwoordigerMia De

Vits. «De rotte appelsmoeten eruit!»


