
20180125_Samenwerken het nieuwe ondernemen in de Zorg_FVB

Status: Afgesloten
Begindatum: 09-02-2018
Einddatum: 10-04-2018
Live: 61 dagen
Vragen: 29

Gedeeltelijk geantwoord: 371 (31,5%)
Afgedankt: 0 (0%)
Einde bereikt: 806 (68,5%)
Totaal beantwoord: 1.177

 

Contacten
Aantal contacten: 3.734
Bounced: 298 (8%)
Geweigerd: 35 (0,9%)

Gedeeltelijk geantwoord: 66 (22,7%)
Einde bereikt: 225 (77,3%)
Geantwoord: 291 (7,8%)

 

niet-contacten
Geantwoord: 886
Startpagina bekeken: 1.940

Gedeeltelijk geantwoord: 305 (34,4%)
Afgedankt: 0 (0%)
Einde bereikt: 581 (65,6%)

DEEL 1: Algemeen

1. Ik ben in de zorgsector actief als … (1 antwoord)

21% - Kinesitherapeut.
20% - Psycholoog.
14% - Verpleegkundige.
11% - Apotheker.
6% - Arts-Specialist (bv. psychiater, dermatoloog, …).
6% - Ander, gelieve te specificeren
6% - Tandarts.
5% - Huisarts.
5% - Ergotherapeut.

1/2

20.9%

19.9%

6.3%

10.7%
13.5%

2. Ik ben … (1 antwoord)

66% - Vrouw.
34% - Man.

33.6%

66.4%

n=1176

n=1176
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3. Uw leeftijd: (1 antwoord)

28% - 36-45 jaar
24% - 26-35 jaar
21% - 55-65 jaar
20% - 46-55 jaar
4% - >65 jaar
3% - <25 jaar

27.8%
19.6%

21.4%
24.4%

4. U oefent uw hoofdactiviteit uit in … (1 antwoord)

26% - Antwerpen.
20% - Oost-Vlaanderen.
19% - Vlaams Brabant.
15% - West-Vlaanderen.
14% - Limburg.
4% - Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
1% - Ander, gelieve te specificeren
1% - Nederland.
Other

25.7%

20.1%

13.8%

15.1%

19.4%

5. U werkt als zelfstandige in … (1 antwoord)

70% - Hoofdberoep.
18% - Bijberoep.
11% - Niet. Ik werk als loontrekkende (werknemer).

11.3%

18.5%

70.2%

6. Werkt u met zorgverstrekkers uit uw eigen beroepsgroep samen? De samenwerking kan bestaan uit doorverwijzingen, voor- of nabesprekingen van de
behandeling van patiënten, het samen aanbieden van een globaal zorgaanbod, etc., en dit al dan niet op geregelde basis. U kan bv. ook uw kosten delen, uw
inkomsten poolen, etc.

24% - Neen.
76% - Ja.

24.5%

75.5%

n=1176

n=1176

n=1176

n=1176
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7. Hoe werkt u samen met zorgverstrekkers uit uw eigen beroepsgroep?

52% - In een bepaald samenwerkingsverband
(verticaal, kostendelend, integraal). (Voor meer uitleg
zie terminologie hieronder).
48% - Ad hoc (Men doet beroep op elkaar als de
gelegenheid zich voordoet. Bv. doorverwijzing naar
bepaalde zorgverstrekkers/organisatie/… of
gemeenschappelijke aankopen of investeringen, voor-
of nabesprekingen van de behandelingen van patiënten
… ).

48.2% 51.8%

Terminologie:

Verticaal: één zorgverstrekker heeft overeenkomsten met 3 andere collega’s waarbij deze 3 werken in de praktijk van de eerste
zorgverstrekker. Bijvoorbeeld: Een gevestigde tandarts heeft een eigen praktijk en trekt één of meerdere collega’s aan om als
zelfstandige tandarts samen te werken in zijn praktijk.
Kostendelend: wanneer 2 of meerdere (associaties van) zorgverstrekkers proberen op duurzame wijze bepaalde (directe of indirecte)
financiële voordelen te boeken door samen te werken. Bijvoorbeeld: 4 verpleegkundigen huren samen een gebouw en richten het in
als praktijk. Deze kosten worden verdeeld onder hen volgens bepaalde verdeelsleutels.
Integraal: bij een integraal samenwerkingsverband gaan minstens 2 zelfstandige beroepsbeoefenaars de volledige beroepspraktijken
integreren. Ze delen het werk, de kosten en de inkomsten (courant inkomen, winstverdeling en materiële voordelen).

8. Werkt u samen met zorgverstrekkers uit andere beroepsgroepen/organisaties/diensten samen? De samenwerking kan bestaan in doorverwijzingen, voor-
of nabesprekingen van de behandeling van patiënten, het samen aanbieden van een globaal zorgaanbod, etc., en dit al dan niet op geregelde basis. U kan
bv. ook uw kosten delen, uw inkomsten poolen, etc.

36% - Neen.
64% - Ja.

36.2%

63.8%

9.1.  Geef aan met wie u samenwerkt en op welke manier (meerder opties zijn mogelijk). 
Zelfstandige zorgverstrekkers.

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Ad hoc 449  72%

2 Samenwerkingsverband 178  29%

- Geen samenwerking 26  4%

Totaal aantal respondenten: 622
Vraag overgeslagen: 352

0% 20% 40% 60% 80%  

n=854

n=1124
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9.2.  Geef aan met wie u samenwerkt en op welke manier (meerder opties zijn mogelijk). 
Diensten voor thuisverpleging.

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Ad hoc 255  51%

2 Samenwerkingsverband 49  10%

- Geen samenwerking 198  40%

Totaal aantal respondenten: 499
Vraag overgeslagen: 475

0% 20% 40% 60% 80%  

9.3.  Geef aan met wie u samenwerkt en op welke manier (meerder opties zijn mogelijk). 
(bv. De Voorzorg, Wit-gele Kruis, …).

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Ad hoc 168  41%

2 Samenwerkingsverband 22  5%

- Geen samenwerking 218  53%

Totaal aantal respondenten: 408
Vraag overgeslagen: 566

0% 20% 40% 60% 80%  

9.4.  Geef aan met wie u samenwerkt en op welke manier (meerder opties zijn mogelijk). 
Woonzorgcentra.

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Ad hoc 165  37%

2 Samenwerkingsverband 31  7%

- Geen samenwerking 259  57%

Totaal aantal respondenten: 452
Vraag overgeslagen: 522

0% 20% 40% 60% 80%  

9.5.  Geef aan met wie u samenwerkt en op welke manier (meerder opties zijn mogelijk). 
Serviceflats.

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Ad hoc 127  30%

2 Samenwerkingsverband 20  5%

- Geen samenwerking 283  66%

Totaal aantal respondenten: 428
Vraag overgeslagen: 546

0% 20% 40% 60% 80%  

9.6.  Geef aan met wie u samenwerkt en op welke manier (meerder opties zijn mogelijk). 
Polyklinieken.

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Ad hoc 154  37%

2 Samenwerkingsverband 24  6%

- Geen samenwerking 238  57%

Totaal aantal respondenten: 414
Vraag overgeslagen: 560

0% 20% 40% 60% 80%  
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9.7.  Geef aan met wie u samenwerkt en op welke manier (meerder opties zijn mogelijk). 
Thuiszorghulp.

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Ad hoc 220  48%

2 Samenwerkingsverband 27  6%

- Geen samenwerking 218  47%

Totaal aantal respondenten: 462
Vraag overgeslagen: 512

0% 20% 40% 60% 80%  

9.8.  Geef aan met wie u samenwerkt en op welke manier (meerder opties zijn mogelijk). 
Familiehulp.

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Ad hoc 194  43%

2 Samenwerkingsverband 20  4%

- Geen samenwerking 235  52%

Totaal aantal respondenten: 448
Vraag overgeslagen: 526

0% 20% 40% 60% 80%  

9.9.  Geef aan met wie u samenwerkt en op welke manier (meerder opties zijn mogelijk). 
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG).

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Ad hoc 277  57%

2 Samenwerkingsverband 17  3%

- Geen samenwerking 192  40%

Totaal aantal respondenten: 486
Vraag overgeslagen: 488

0% 20% 40% 60% 80%  

9.10.  Geef aan met wie u samenwerkt en op welke manier (meerder opties zijn mogelijk). 
Centrum algemeen welzijnswerk (CAW).

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Ad hoc 233  50%

2 Samenwerkingsverband 13  3%

- Geen samenwerking 219  47%

Totaal aantal respondenten: 465
Vraag overgeslagen: 509

0% 20% 40% 60% 80%  

9.11.  Geef aan met wie u samenwerkt en op welke manier (meerder opties zijn mogelijk). 
Medische huizen (wijkgezondheidscentrum).

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Ad hoc 121  29%

2 Samenwerkingsverband 23  6%

- Geen samenwerking 271  65%

Totaal aantal respondenten: 415
Vraag overgeslagen: 559

0% 20% 40% 60% 80%  
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9.12.  Geef aan met wie u samenwerkt en op welke manier (meerder opties zijn mogelijk). 
Ziekenhuis (algemeen of psychiatrisch).

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Ad hoc 357  68%

2 Samenwerkingsverband 69  13%

- Geen samenwerking 102  20%

Totaal aantal respondenten: 522
Vraag overgeslagen: 452

0% 20% 40% 60% 80%  

9.13.  Geef aan met wie u samenwerkt en op welke manier (meerder opties zijn mogelijk). 
Centrum leerlingenbegeleiding.

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Ad hoc 203  45%

2 Samenwerkingsverband 15  3%

- Geen samenwerking 231  51%

Totaal aantal respondenten: 449
Vraag overgeslagen: 525

0% 20% 40% 60% 80%  

9.14.  Geef aan met wie u samenwerkt en op welke manier (meerder opties zijn mogelijk). 
Kinderdagverblijf.

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Ad hoc 58  14%

2 Samenwerkingsverband 5  1%

- Geen samenwerking 338  84%

Totaal aantal respondenten: 401
Vraag overgeslagen: 573

0% 20% 40% 60% 80%  

9.15.  Geef aan met wie u samenwerkt en op welke manier (meerder opties zijn mogelijk). 
Onthaalouders.

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Ad hoc 45  11%

2 Samenwerkingsverband 4  1%

- Geen samenwerking 350  88%

Totaal aantal respondenten: 399
Vraag overgeslagen: 575

0% 20% 40% 60% 80%  

9.16.  Geef aan met wie u samenwerkt en op welke manier (meerder opties zijn mogelijk). 
Scholen.

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Ad hoc 186  42%

2 Samenwerkingsverband 25  6%

- Geen samenwerking 236  53%

Totaal aantal respondenten: 444
Vraag overgeslagen: 530

0% 20% 40% 60% 80%  
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9.17.  Geef aan met wie u samenwerkt en op welke manier (meerder opties zijn mogelijk). 
Initiatieven Beschut Wonen.

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Ad hoc 95  23%

2 Samenwerkingsverband 14  3%

- Geen samenwerking 302  74%

Totaal aantal respondenten: 410
Vraag overgeslagen: 564

0% 20% 40% 60% 80%  

9.18.  Geef aan met wie u samenwerkt en op welke manier (meerder opties zijn mogelijk). 
Ander, gelieve te specificeren

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Ad hoc 68  21%

2 Samenwerkingsverband 24  7%

- Geen samenwerking 230  72%

Totaal aantal respondenten: 321
Vraag overgeslagen: 653

0% 20% 40% 60% 80%  

Terminologie:

Ad hoc (Men doet beroep op elkaar als de gelegenheid zich voordoet. Bv. doorverwijzing naar bepaalde zorgverstrekkers/organisatie/
… of gemeenschappelijke aankopen of investeringen … )
In een bepaald samenwerkingsverband (verticaal, kostendelend, integraal).

Verticaal: één zorgverstrekker heeft overeenkomsten met 3 andere collega’s waarbij deze 3 werken in de praktijk van de eerste
zorgverstrekker. Bijvoorbeeld: Een gevestigde tandarts heeft een eigen praktijk en trekt één of meerdere collega’s aan om als zelfstandige
tandarts samen te werken in zijn praktijk.

Kostendelend: wanneer 2 of meerdere (associaties van) zorgverstrekkers proberen op duurzame wijze bepaalde (directe of indirecte)
financiële voordelen te boeken door samen te werken. Bijvoorbeeld: 4 verpleegkundigen huren samen een gebouw en richten het in als
praktijk. Deze kosten worden verdeeld onder hen  volgens bepaalde verdeelsleutels.

Integraal: bij een integraal samenwerkingsverband gaan minstens 2 zelfstandige beroepsbeoefenaars de volledige beroepspraktijken
integreren. Ze delen het werk, de kosten en de inkomsten (courant inkomen, winstverdeling en materiële voordelen).
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10.  Indien u met geen enkele zorgverstrekker samenwerkt, geef dan de 3 belangrijkste redenen aan waarom. Indien u wel samenwerkt, vink dan niet van
toepassing aan. 
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

Niet van toepassing. Ik werk samen./Geen reden 728  78%

Onafhankelijkheid (eigen visie en verantwoordelijkheid, privé-werk balans bepaal je
zelf) 

115  12%

Tot op heden nog niet de juiste partner gevonden om mee samen te werken. 73  8%

Samenwerken vereist extra inspanningen (tijd, overleg, …) 66  7%

Keuzevrijheid voor de patiënt moet behouden blijven. 62  7%

Onvoldoende ondersteuning bij oprichten van een groepspraktijk (praktisch,
administratief, financieel) 

58  6%

Financiële redenen 42  5%

Onvoldoende duidelijkheid wat deontologisch/wetgevend kan en mag 38  4%

1 vertrouwenspersoon voor de patiënt is van belang. 37  4%

Samenwerken leidt mogelijks tot conflicten, interpersoonlijke spanningen 35  4%

Delen van patiëntengegevens is zeer moeilijk/niet duidelijk 35  4%

Ander, gelieve te specificeren 24  3%

Juridische redenen 15  2%

Totaal aantal respondenten: 928
Vraag overgeslagen: 0

0% 20% 40% 60% 80%  

11. Indien u zou starten in een samenwerkingsverband, welk persoonlijk statuut heeft uw voorkeur?

73% - Zelfstandige
3% - Ambtenaar
12% - Werknemer (loontrekkende)
13% - Geen voorkeur

12.6%

11.6%

72.7%

n=928
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12.  Hieronder vindt u een aantal stellingen over samenwerken in een samenwerkingsverband. 
Kruis aan in welke mate u akkoord gaat. 
 

Subvragen Resp. % van antwoorden gem med SD

Samenwerken zorgt voor een betere kwaliteit van de dienstverlening
(bv. Specialisatie).

928 4.17 4 0.87

Samenwerken veronderstelt een gedeelde visie op gezondheidszorg 928 3.99 4 0.77

Samenwerken geeft een toekomst aan jonge beroepsbeoefenaars. 928 3.82 4 0.84

Samenwerken heeft logistieke voordelen (praktijkruimte,
voorraadbeheer,,…)

928 3.79 4 0.91

De financiële stimuli tot samenwerking zijn vandaag onvoldoende
aanwezig.

928 3.76 4 0.97

Samenwerken helpt om de werkdruk beter te beheersen, een betere
privé-werkbalans

928 3.73 4 0.99

Samenwerken heeft administratieve voordelen (ICT systemen,
afsprakenbeheer, administratie,…)

928 3.62 4 1.01

Samenwerken heeft financiële voordelen (delen van kosten en/of
inkomsten)

928 3.4 3 0.9

Samenwerken heeft voordelen naar personeelsmanagement 928 3.36 3 0.93

Gegevensdeling is een belemmerende factor om te kunnen
samenwerken.

928 2.78 3 1.05

Samenwerken zorgt voor tijdverlies door vergaderen, overleg. 928 2.69 3 1.03

In een samenwerkingsverband is er risico op verlies van de
vertrouwensrol bij de patiënt.

928 2.63 2 1.02

Samenwerken leidt tot conflicten en spanningen 928 2.63 3 0.92

Het beroepsgeheim is een belemmerende factor om te kunnen
samenwerken.

928 2.43 2 1.04

De deontologie is een belemmerende factor om te kunnen
samenwerken.

928 2.38 2 0.98

Gemiddelde: 3,28 — Mediaan: 3 — Standaarddeviatie: 1,12

1. Helemaal niet akkoord

2. Veeleer niet akkoord

3. Neutraal

4. Veeleer akkoord

5. Helemaal akkoord

 5 11 43 40

 4 14 58 23

 3 30 45 21

 6 23 49 20

 5 32 34 26

3 7 25 42 22

3 12 25 42 19

3 11 38 39 9

4 8 47 29 12

10 33 31 21 5

10 38 29 18 5

12 39 27 20 3

10 38 35 16  

19 40 25 14 3

18 41 28 11  

 

 

 

 

 

13. Ondervindt u dat u of een zorgberoepsbeoefenaar van dezelfde of een andere discipline waarmee u samenwerkt, soms deontologisch gehinderd wordt
bij het samenwerken?

9% - Niet van toepassing. Ik werk op geen enkele
manier samen.
70% - Neen
21% - Ja

8.7%
20.8%

70.5%
n=928
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14.  Hoe dan ? 
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

beroepsgeheim 103  54%

het onderling delen van informatie over de patiënt 98  51%

de privacy van de patiënt 93  49%

gebrek aan collegialiteit 69  36%

de vrije keuze van de patiënt 64  34%

het ronselen van patiënten 47  25%

overconsumptie 35  18%

collusie (geheime afspraken zijn verboden) 29  15%

het onderling aanrekenen van kosten 28  15%

het onderling verdelen van inkomsten 21  11%

Ander, gelieve te specificeren 17  9%

Totaal aantal respondenten: 191
Vraag overgeslagen: 734

0% 20% 40% 60% 80%  

15. Ondervindt u dat het beroepsgeheim u hindert bij het samenwerken met zorgberoepsbeoefenaars van dezelfde of een andere discipline?

7% - Niet van toepassing. Ik werk op geen enkele
manier samen.
76% - Neen
17% - Ja

17%

76.3%

16.  Hoe? 
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

U weet niet wat u wel mag zeggen aan uw collega-zorgberoepsbeoefenaar, en wat
niet: alles, enkel noodzakelijke informatie, ook nuttige informatie, … 

105  67%

Ander, gelieve te specificeren 32  20%

Een patiënt en/of diens familie klaagt over het feit dat informatie die hij / zij u
toevertouwde, bij een andere zorgberoepsbeoefenaar of een derde terecht gekomen
is. 

25  16%

U twijfelt eraan of uw patiënt u wel of niet kan ontslaan van uw beroepsgeheim 22  14%

Totaal aantal respondenten: 157
Vraag overgeslagen: 766

0% 20% 40% 60% 80%  

n=924
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17. Ondervindt u bij het samenwerken met zorgberoepsbeoefenaars van dezelfde of een andere discipline problemen om de privacy van de patiënt te
respecteren?

6% - Niet van toepassing. Ik werk op geen enkele
manier samen.
75% - Neen
18% - Ja

18.2%

75.4%

18. Welke?

10% - Patiënt stemt niet toe
41% - Gebrek aan gemeenschappelijk platform om
informatie veilig te delen
3% - Ik beschik niet over de nodige informatica
1% - Reeds slachtoffer van een virus, bug, hacker, …
7% - De bijhorende administratie is omslachtig en tijd…
12% - Er worden ook al gegevens gedeeld zelfs al is…
8% - De patiënt gaat niet akkoord met de gegevensd…
13% - De patiënt weet niet voorafgaandelijk van de g…
5% - Ander, gelieve te specificeren

9.8%

13.4%

7.9%

11.6%
40.9%

DEEL 2: Samenwerkingsverband

19.  Er bestaan verschillende vormen van samenwerken die oa. variëren in intensiteit. Specifieer aub door aan te vinken welke elementen voor u, mbt de
samenwerking, van toepassing zijn. (meerdere antwoordmogelijkheden). 
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

Uw verwijst uw patiënten door 681  78%

Uitwisseling van kennis 637  73%

U bespreek de behandelingen van uw patiënten voor- en/of na 519  60%

U deelt een praktijkruimte 365  42%

U werkt onder één dak 328  38%

U biedt samen een zorgaanbod aan uw patiënten, bv. aan de chronisch pijnpatiënt of
inzake wondzorg, etc. 

324  37%

U deelt materiaal 309  35%

Gemeenschappelijke aankopen of investeringen 197  23%

U deelt andere kosten 154  18%

U deelt inkomsten 127  15%

Geen van deze mogelijkheden 38  4%

Ander, gelieve te specificeren 33  4%

Totaal aantal respondenten: 872
Vraag overgeslagen: 0

0% 20% 40% 60% 80%  

n=922

n=164
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20. In welk soort samenwerkingsverband werkt u? Meer uitleg vindt u in de terminologie hierna.

33% - Ik werk niet in een samenwerkingsverband.
32% - In een verticale samenwerking.
10% - In een kostendelende samenwerking.
11% - In een integrale samenwerking waar 2 of
meerdere zelfstandige beroepsbeoefenaars de
praktijken integreren. Zij verdelen onder de naam van
de samenwerking het werk, de kosten en inkomsten.
14% - Ik weet het niet.

33.1%

13.6%

11.4%

10.3%

31.5%

Terminologie:

Verticaal: één zorgverstrekker heeft overeenkomsten met 3 andere collega’s waarbij deze 3 werken in de praktijk van de eerste
zorgverstrekker. Bijvoorbeeld: Een gevestigde tandarts heeft een eigen praktijk en trekt één of meerdere collega’s aan om als
zelfstandige tandarts samen te werken in zijn praktijk.
Kostendelend: wanneer 2 of meerdere (associaties van) zorgverstrekkers proberen op duurzame wijze bepaalde (directe of indirecte)
financiële voordelen te boeken door samen te werken. Bijvoorbeeld: 4 verpleegkundigen huren samen een gebouw en richten het in
als praktijk. Deze kosten worden verdeeld volgens bepaalde verdeelsleutels.

21.1.  Welke beroepsgroepen zijn er binnen uw samenwerkingsverband aanwezig? Zet een cijfer dat het aantal personen van de betreffende
beroepsgroepen weergeeft (bvb: U bent huisarts en u werkt  samen met 3 andere huisartsen; zet dan een cijfer 4 naast “huisarts”. U telt uzelf dus mee. We
maken geen onderscheid tussen voltijds of deeltijds): 

Apotheker
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Aantal zelfstandigen 52  93%

2 Aantal in loondienst 27  48%

Totaal aantal respondenten: 56
Vraag overgeslagen: 789

0% 20% 40% 60% 80%  

21.2.  Welke beroepsgroepen zijn er binnen uw samenwerkingsverband aanwezig? Zet een cijfer dat het aantal personen van de betreffende
beroepsgroepen weergeeft (bvb: U bent huisarts en u werkt  samen met 3 andere huisartsen; zet dan een cijfer 4 naast “huisarts”. U telt uzelf dus mee. We
maken geen onderscheid tussen voltijds of deeltijds): 

Arts-Specialist (bv. psychiater, dermatoloog, …)
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Aantal zelfstandigen 114  95%

2 Aantal in loondienst 27  22%

Totaal aantal respondenten: 120
Vraag overgeslagen: 725

0% 20% 40% 60% 80%  

21.3.  Welke beroepsgroepen zijn er binnen uw samenwerkingsverband aanwezig? Zet een cijfer dat het aantal personen van de betreffende
beroepsgroepen weergeeft (bvb: U bent huisarts en u werkt  samen met 3 andere huisartsen; zet dan een cijfer 4 naast “huisarts”. U telt uzelf dus mee. We
maken geen onderscheid tussen voltijds of deeltijds): 

Diëtist
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Aantal zelfstandigen 82  92%

2 Aantal in loondienst 21  24%

Totaal aantal respondenten: 89
Vraag overgeslagen: 756

0% 20% 40% 60% 80%  

n=872
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21.4.  Welke beroepsgroepen zijn er binnen uw samenwerkingsverband aanwezig? Zet een cijfer dat het aantal personen van de betreffende
beroepsgroepen weergeeft (bvb: U bent huisarts en u werkt  samen met 3 andere huisartsen; zet dan een cijfer 4 naast “huisarts”. U telt uzelf dus mee. We
maken geen onderscheid tussen voltijds of deeltijds): 

Ergotherapeut
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Aantal zelfstandigen 49  84%

2 Aantal in loondienst 25  43%

Totaal aantal respondenten: 58
Vraag overgeslagen: 787

0% 20% 40% 60% 80%  

21.5.  Welke beroepsgroepen zijn er binnen uw samenwerkingsverband aanwezig? Zet een cijfer dat het aantal personen van de betreffende
beroepsgroepen weergeeft (bvb: U bent huisarts en u werkt  samen met 3 andere huisartsen; zet dan een cijfer 4 naast “huisarts”. U telt uzelf dus mee. We
maken geen onderscheid tussen voltijds of deeltijds): 

Huisarts
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Aantal zelfstandigen 101  92%

2 Aantal in loondienst 25  23%

Totaal aantal respondenten: 110
Vraag overgeslagen: 735

0% 20% 40% 60% 80%  

21.6.  Welke beroepsgroepen zijn er binnen uw samenwerkingsverband aanwezig? Zet een cijfer dat het aantal personen van de betreffende
beroepsgroepen weergeeft (bvb: U bent huisarts en u werkt  samen met 3 andere huisartsen; zet dan een cijfer 4 naast “huisarts”. U telt uzelf dus mee. We
maken geen onderscheid tussen voltijds of deeltijds): 

Kinesitherapeut
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Aantal zelfstandigen 177  95%

2 Aantal in loondienst 26  14%

Totaal aantal respondenten: 187
Vraag overgeslagen: 658

0% 20% 40% 60% 80%  

21.7.  Welke beroepsgroepen zijn er binnen uw samenwerkingsverband aanwezig? Zet een cijfer dat het aantal personen van de betreffende
beroepsgroepen weergeeft (bvb: U bent huisarts en u werkt  samen met 3 andere huisartsen; zet dan een cijfer 4 naast “huisarts”. U telt uzelf dus mee. We
maken geen onderscheid tussen voltijds of deeltijds): 

Logopedist
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Aantal zelfstandigen 75  90%

2 Aantal in loondienst 20  24%

Totaal aantal respondenten: 83
Vraag overgeslagen: 762

0% 20% 40% 60% 80%  

21.8.  Welke beroepsgroepen zijn er binnen uw samenwerkingsverband aanwezig? Zet een cijfer dat het aantal personen van de betreffende
beroepsgroepen weergeeft (bvb: U bent huisarts en u werkt  samen met 3 andere huisartsen; zet dan een cijfer 4 naast “huisarts”. U telt uzelf dus mee. We
maken geen onderscheid tussen voltijds of deeltijds): 

Podoloog
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Aantal zelfstandigen 54  89%

2 Aantal in loondienst 21  34%

Totaal aantal respondenten: 61
Vraag overgeslagen: 784

0% 20% 40% 60% 80%  
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21.9.  Welke beroepsgroepen zijn er binnen uw samenwerkingsverband aanwezig? Zet een cijfer dat het aantal personen van de betreffende
beroepsgroepen weergeeft (bvb: U bent huisarts en u werkt  samen met 3 andere huisartsen; zet dan een cijfer 4 naast “huisarts”. U telt uzelf dus mee. We
maken geen onderscheid tussen voltijds of deeltijds): 

Psycholoog
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Aantal zelfstandigen 178  92%

2 Aantal in loondienst 37  19%

Totaal aantal respondenten: 194
Vraag overgeslagen: 651

0% 20% 40% 60% 80%  

21.10.  Welke beroepsgroepen zijn er binnen uw samenwerkingsverband aanwezig? Zet een cijfer dat het aantal personen van de betreffende
beroepsgroepen weergeeft (bvb: U bent huisarts en u werkt  samen met 3 andere huisartsen; zet dan een cijfer 4 naast “huisarts”. U telt uzelf dus mee. We
maken geen onderscheid tussen voltijds of deeltijds): 

Seksuoloog
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Aantal zelfstandigen 55  93%

2 Aantal in loondienst 17  29%

Totaal aantal respondenten: 59
Vraag overgeslagen: 786

0% 20% 40% 60% 80%  

21.11.  Welke beroepsgroepen zijn er binnen uw samenwerkingsverband aanwezig? Zet een cijfer dat het aantal personen van de betreffende
beroepsgroepen weergeeft (bvb: U bent huisarts en u werkt  samen met 3 andere huisartsen; zet dan een cijfer 4 naast “huisarts”. U telt uzelf dus mee. We
maken geen onderscheid tussen voltijds of deeltijds): 

Tandarts
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Aantal zelfstandigen 63  97%

2 Aantal in loondienst 20  31%

Totaal aantal respondenten: 65
Vraag overgeslagen: 780

0% 20% 40% 60% 80%  

21.12.  Welke beroepsgroepen zijn er binnen uw samenwerkingsverband aanwezig? Zet een cijfer dat het aantal personen van de betreffende
beroepsgroepen weergeeft (bvb: U bent huisarts en u werkt  samen met 3 andere huisartsen; zet dan een cijfer 4 naast “huisarts”. U telt uzelf dus mee. We
maken geen onderscheid tussen voltijds of deeltijds): 

Verpleegkundige
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Aantal zelfstandigen 134  88%

2 Aantal in loondienst 43  28%

Totaal aantal respondenten: 153
Vraag overgeslagen: 692

0% 20% 40% 60% 80%  

21.13.  Welke beroepsgroepen zijn er binnen uw samenwerkingsverband aanwezig? Zet een cijfer dat het aantal personen van de betreffende
beroepsgroepen weergeeft (bvb: U bent huisarts en u werkt  samen met 3 andere huisartsen; zet dan een cijfer 4 naast “huisarts”. U telt uzelf dus mee. We
maken geen onderscheid tussen voltijds of deeltijds): 

Vroedvrouw
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Aantal zelfstandigen 38  86%

2 Aantal in loondienst 18  41%

Totaal aantal respondenten: 44
Vraag overgeslagen: 801

0% 20% 40% 60% 80%  
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21.14.  Welke beroepsgroepen zijn er binnen uw samenwerkingsverband aanwezig? Zet een cijfer dat het aantal personen van de betreffende
beroepsgroepen weergeeft (bvb: U bent huisarts en u werkt  samen met 3 andere huisartsen; zet dan een cijfer 4 naast “huisarts”. U telt uzelf dus mee. We
maken geen onderscheid tussen voltijds of deeltijds): 

Administratief medewerker
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Aantal zelfstandigen 68  59%

2 Aantal in loondienst 63  54%

Totaal aantal respondenten: 116
Vraag overgeslagen: 729

0% 20% 40% 60% 80%  

21.15.  Welke beroepsgroepen zijn er binnen uw samenwerkingsverband aanwezig? Zet een cijfer dat het aantal personen van de betreffende
beroepsgroepen weergeeft (bvb: U bent huisarts en u werkt  samen met 3 andere huisartsen; zet dan een cijfer 4 naast “huisarts”. U telt uzelf dus mee. We
maken geen onderscheid tussen voltijds of deeltijds): 

Boekhoudkundig bediende
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Aantal zelfstandigen 34  74%

2 Aantal in loondienst 24  52%

Totaal aantal respondenten: 46
Vraag overgeslagen: 799

0% 20% 40% 60% 80%  

21.16.  Welke beroepsgroepen zijn er binnen uw samenwerkingsverband aanwezig? Zet een cijfer dat het aantal personen van de betreffende
beroepsgroepen weergeeft (bvb: U bent huisarts en u werkt  samen met 3 andere huisartsen; zet dan een cijfer 4 naast “huisarts”. U telt uzelf dus mee. We
maken geen onderscheid tussen voltijds of deeltijds): 

Ander, gelieve te specificeren
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

1 Aantal zelfstandigen 92  84%

2 Aantal in loondienst 25  23%

Totaal aantal respondenten: 109
Vraag overgeslagen: 736

0% 20% 40% 60% 80%  

22. Werkt u samen met andere zorgverstrekkers onder één dak? 1 antwoord mogelijk.

36% - Ja, enkel met zorgverstrekkers van mijn eigen
beroepsgroep (bv. een groepspraktijk van enkel
huisartsen)
8% - Ja, enkel met zorgverstrekkers van een andere
beroepsgroep (bv. u bent psycholoog en werkt in een
praktijk met een kinesitherapeut )
30% - Ja zowel met zorgverstrekkers van mijn eigen
beroepsgroep als met zorgverstrekkers van een andere
beroepsgroep
26% - Neen

36.5%

8%

25.9%

29.6%

n=540
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23.  Hieronder vindt u een aantal stellingen over de juridische vorm van uw samenwerking/samenwerkingsverband. Vink aan wat voor u van toepassing is.
(Meerdere antwoorden mogelijk.) 
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

U werkt met een bepaald samenwerkingscontract met de andere zorgverstrekkers. 211  39%

U werkt zonder een samenwerkingscontract met de andere zorgverstrekkers. 177  33%

Eén persoon in het samenwerkingsverband is eigenaar van het gebouw. 176  33%

U maakt deel uit van een associatie met volkomen rechtspersoonlijkheid: juridische
vorm CVBA, BVBA, NV. 

67  12%

U maakt deel uit van een interdisciplinair samenwerkingsverband (verschillende
disciplines) onder één dak zoals bv. een wijkgezondheidscentrum. 

48  9%

U maakt deel uit van een associatie zonder rechtspersoonlijkheid: juridische vorm
maatschap. 

41  8%

U maakt deel uit van een samenwerkingsverband dat bestaat uit verschillende
monodisciplinaire associaties. 

32  6%

Niet van toepassing 24  4%

Ander, gelieve te specificeren 23  4%

U maakt deel uit van een associatie met onvolkomen rechtspersoonlijkheid: juridische
vorm VOF – CVOA. 

12  2%

Totaal aantal respondenten: 540
Vraag overgeslagen: 286
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24.  In uw samenwerkingsverband, welke zaken zijn voldoende uitgebouwd en welke zaken vragen om verdere ondersteuning/ontbreken nog? 
 

Subvragen Resp. % van antwoorden gem med SD

Inhoudelijke taakverdeling. 540 3.71 4 1.01

Praktische taakverdeling. 540 3.68 4 1.04

Praktijkorganisatie (aankoop materiaal, infrastructuur, …). 540 3.57 4 1.07

Deontologische verplichtingen. 540 3.57 4 1.07

Gegevensdeling. 540 3.56 4 1.14

Verdeling inkomsten. 540 3.4 3 1.11

Verdeling van kosten. 540 3.35 3 1.16

Samenwerkingscontracten. 540 3.16 3 1.18

Juridische vorm (maatschap, vof, bvba, … ). 540 3.09 3 1.19

Bestuursniveau (managementteam, raad van bestuur, … ). 540 3.05 3 1.03

Personeelsbeleid. 540 3.01 3 1.07

Gemiddelde: 3,38 — Mediaan: 3 — Standaarddeviatie: 1,13

1. Ontbreekt volledig

2. Nood aan verdere ondersteuning

3. Niet van toepassing

4. Voldoende uitgebouwd

5. Helemaal uitgebouwd

4 9 19 47 20

3 13 18 46 21

4 12 26 38 20

3 16 19 42 19

4 19 17 39 22

8 8 39 27 18

9 11 31 32 17

11 17 30 30 13

13 13 41 18 15

9 13 50 18 9

11 15 47 18 9

 

 

 

 

 

DEEL 3: Financiële luik
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25.  Hieronder vindt u een aantal stellingen over de financiële afspraken inzake uw samenwerking/samenwerkingsverband. Vink aan wat voor u van
toepassing is. (Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

Iedere zorgverstrekker van het samenwerkingsverband heeft zijn eigen inkomsten
vanuit de geleverde prestaties. 

313  60%

Er gebeurt een (maandelijkse) afdracht door de zorgverstrekkers (partners) van het
samenwerkingsverband (bepaald percentage) voor de algemene kosten (bv. voor
gebouw – bureaumateriaal – secretaresse). 

241  46%

Er wordt huurgeld aangerekend voor het huren van praktijkruimtes aan de
zorgverstrekkers (partners) van het samenwerkingsverband. 

143  27%

Er zijn verschillende financiële afspraken naargelang de zorgverstrekker binnen het
samenwerkingsverband. 

105  20%

Er wordt beroep gedaan op subsidies (zoals bv. Impulsfonds, telematicapremie, …). 76  15%

Er is een gelijke verdeling van de inkomsten tussen de zorgverstrekkers (partners)
van het samenwerkingsverband. 

41  8%

Ander, gelieve te specificeren 34  6%

Totaal aantal respondenten: 524
Vraag overgeslagen: 286

0% 20% 40% 60% 80%  

DEEL 4: Organisatorische luik

26.  Hieronder vindt u een aantal stellingen over de organisatorische aspecten inzake uw samenwerkingsverband. Vink aan wat voor u van toepassing is.
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

Er zijn ad hoc overlegmomenten. 316  60%

Er zijn afspraken omtrent werktijden. 300  57%

Er is een taakverdeling tussen de zorgverstrekkers in het samenwerkingsverband. 252  48%

Er is iemand verantwoordelijk voor de managementtaken (d.i. personeelsbeleid, … ). 248  47%

Er zijn afspraken omtrent patiëntdoorverwijzing. 224  43%

Er is iemand verantwoordelijk voor het logistieke beheer (gebouw,… ed) . 219  42%

Er zijn vaste overlegmomenten. 218  42%

Er zijn afspraken omtrent gegevensdeling. 194  37%

Er is mogelijkheid tot interne opleiding voor de medewerkers en partners. 96  18%

Er is een bepaald recruteringsbeleid (hoe aanwerven, nieuwe partners recruteren,
…). 

76  15%

Er is een beleid rond omgaan met klachten. 69  13%

Er is een uitgetekend personeelsbeleid. 52  10%

Opleidingen worden opengesteld voor buitenstaanders. 29  6%

Ander, gelieve te specificeren 22  4%

Totaal aantal respondenten: 524
Vraag overgeslagen: 286
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DEEL 5: Bestuurlijke elementen
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27.  Indien uw samenwerkingsverband een missie-visie heeft, welke elementen zijn opgenomen in de missie-visie? (meerdere antwoorden mogelijk). 
 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

Visie op wat is kwaliteit van de zorg die u wil verstrekken. 234  45%

Niet van toepassing. Er is geen missie-visie aanwezig. 214  41%

Visie op samenwerking. 191  36%

Visie op het type zorg die uw samenwerkingsverband wil verstrekken (bv. rond
bepaald zorgtrajecten, zorgpaden, preventie, bepaalde specialisatie, … ). 

130  25%

Visie op ‘wat is gezondheidszorg’ in het algemeen. 127  24%

Visie op de zorg voor een bepaalde doelgroep. 84  16%

Visie op het businessmodel. 28  5%

Ander, gelieve te specificeren 6  1%

Totaal aantal respondenten: 524
Vraag overgeslagen: 286
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28.  
Waar zou uw beroepsorganisatie/de Federatie Vrije Beroepen u in kunnen ondersteunen op vlak van samenwerking in de zorg?

(meerdere antwoorden mogelijk)

 

Antwoord Totaal % van antwoorden %

Modelcontracten voor samenwerkingsverband/associatie 461  57%

Opleiding die u wegwijs maakt in het proces dat hoort bij de oprichting van een
samenwerkingsverband (oa. over deontologie, juridisch verhaal, financiële aspecten,
… van een samenwerking) 

405  50%

Uitwisseling van ervaringen met andere zorgverstrekkers. 393  49%

Begeleiding bij de vorming van een samenwerkingsverband/associatie 320  40%

Stappenplan rond samenwerken. 310  38%

Ondersteuning bij nazicht contracten 290  36%

Ondersteuning/tools rond personeelsbeleid. 193  24%

Ander, gelieve te specificeren 73  9%

Totaal aantal respondenten: 810
Vraag overgeslagen: 0

0% 20% 40% 60% 80%  

Vraag overgeslagen: 0

29.  Geef uw mailadres indien u kans wilt maken op een wijnkistje. Nadien ontvangt u de resultaten van deze enquête en bezorgen wij u meer informatie
over de reorganisatie van de eerstelijn met oa. de oprichting van de eerstelijnszones. 
 

Respondenten 521  44%
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