THEMAWERKGROEP TOEKOMSTFORUM ZORG EN WELZIJN
Datum: 19/10/2017
Uur: 12.00 uur
Plaats: Haviland, Zellik.
Aanwezig:
Walter Vansteenkiste, Armand Hermans, Micheline De Mol, Sonia Van Wanseele, Marion Jansen, Cil
Cuypers en Koen De Reu.
Verontschuldigd:
Pascale Hoste, Karina Rombauts, Geert Van den Bossche en Sonja Bosmans.
1. Agendapunten:

1. Bespreking stand van zaken eerstelijnszorg
2. Provinciaal overlegplatform promotie zorgbedrijven
3. Evaluatie studiedag

2. Bespreking agendapunten:
1. Armand Hermans, OCMW-voorzitter van Wemmel, geeft een toelichting over de stand van
zaken rond de vorming van eerstelijnszorg in Halle-Vilvoorde (zie presentatie)
Definitie eerstelijnszorg:
Men kan de eerste lijn of eerstelijnsgezondheidszorg samenvatten als rechtstreeks toegankelijke hulp
en zorg. Daaronder vallen de huisartsen, thuisverpleegkundigen, vroedvrouwen, ergo- en
kinesitherapeuten, podologen, eerstelijnspsychologen en psychotherapeuten, psychiatrische
thuiszorg, diëtisten, apothekers, tandartsen,...
Daarnaast zijn ook organisaties en personen betrokken die de eerstelijnsgezondheidszorg mogelijk
maken of ondersteunen zoals de OCMW's, rusthuizen, centra voor leerlingenbegeleiding (CLB),
centra voor algemeen welzijnswerk (CAW), diensten voor gezinszorg, lokale dienstencentra (LDC),
dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf, diensten voor oppashulp, uitleendiensten voor
hulpmiddelen, diensten voor maaltijdbedeling, klusjesdiensten, ziekenfondsdiensten, enz. De
huisarts is de centrale figuur binnen de eerste lijn.
Om de eerstelijnszorg in Vlaanderen beter voor te bereiden op het geven van geïntegreerde en
multidisciplinaire zorg aan personen met een chronische zorgnood, wordt de organisatie van de
eerstelijnszorg in Vlaanderen aangepast. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin heeft hiervoor het startschot gegeven en legt met een oproep tot het
vormen van eerstelijnszones het eerste puzzelstukje. Lokale besturen, zorg- en welzijnsvoorzieningen
en hulp- en zorgverleners worden aangespoord zones af te bakenen van circa 100.000 Vlamingen. Op
die schaal kan in elke zone de persoon met een zorgnood centraal staan en zorg geïntegreerd
worden aangeboden. Voor de oprichting van eerstelijnszones voorziet de Vlaamse Regering
ongeveer 10 miljoen euro.
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Conferentie eerstelijnszorg
Op 16 februari 2017 werd een conferentie georganiseerd met als thema ‘Reorganisatie van de
Eerstelijnszorg in Vlaanderen’. In zes werkgroepen werd toen bepaald hoe de structuren van de
eerste lijn zullen functioneren en welke ondersteuning ze bieden. In het verlengde daarvan werd ook
de sturing van het beleidsniveau hertekend. Telkens stonden twee principes voorop:



De persoon met een zorgnood neemt een centrale positie in
Het zorgaanbod wordt geïntegreerd aangeboden

Hulpverlening op drie niveaus
De zorgaanbieders worden hierbij ondersteund door vereenvoudigde structuren op maximaal drie
niveaus: de eerstelijnszone, de regionale zorgzone en het Vlaams niveau.
De Vlaamse Regering start dit hervormingstraject met een oproep voor de vorming van
eerstelijnszones. Zo komen er een 60-tal in Vlaanderen. Daar komt het zwaartepunt te liggen van de
praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en
gezondheid.
Per gebied van 400.000 à 500.000 inwoners in Vlaanderen komt er één regionale zorgzone.
Meerdere eerstelijnszones vormen samen één regionale zone. Dit is het niveau waar de
generalistische zorg en de gespecialiseerde zorg elkaar treffen om samen te bekijken hoe het
zorgaanbod in de regio zich optimaal kan ontwikkelen uitgaande van de gedocumenteerde noden
van de populatie. Op dit niveau wordt expertise gebundeld op vlak van dementie, geestelijke
gezondheid, palliatie en preventie. En er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke afstemming
met de op te richten ziekenhuisnetwerken in de regio.
Op Vlaams niveau komt er een Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn dat data, methodieken en
expertise ter beschikking stelt van de eerstelijnszones en de regionale zorgzones.
Oproep tot het vormen van eerstelijnszones
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lanceert een oproep aan
lokale besturen en zorgaanbieders uit de welzijns- en gezondheidszorg om gezamenlijk
eerstelijnszones op te zetten. Deze zones capteren circa 75.000 tot 125.000 inwoners en worden
aangestuurd door een Zorgraad.
De nieuwe structuur zal drie actueel gesubsidieerde structuren vervangen en opslorpen: de
Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL), de Geïntegreerde Diensten
Thuisverzorging (GDT) en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken (LMN). Er zijn reeds 2
pilootprojecten van eerstelijnszones die de weg banen voor deze oproep en er zullen
transitiecoaches aangesteld worden om de betrokken actoren op het terrein te begeleiden bij de
gesprekken en vorming van de eerstelijnszones.
Voorstellen voor eerstelijnszones kunnen ingediend worden tot 31 december 2017.
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In onze regio zijn de gesprekken bezig. Het samenwerkingsinitiatief in de EersteLijnsgezondheidszorg
(SEL) is de trekker. Het is belangrijk om vanuit de werkgroep Zorg en Welzijn alle burgemeesters op
de hoogte te brengen van deze hervorming. Deze hervorming is de zoveelste in de rij waarbij
gemeenten ingedeeld worden in een regio. Vaak is dit een nieuwe samenstelling van gemeenten.
Terwijl er op het terrein nood is aan duidelijke vaste regiostructuren.
2. Provinciaal Overlegplatform Promotie Zorgberoepen (POPZ)
Cil Cuypers van het Toekomstforum geeft uitleg over Provinciaal Overlegplatform Promotie
Zorgberoepen.
Op 26 september jl. vond het Provinciaal Overlegplatform Promotie Zorgberoepen (POPZ) plaats.
Gedeputeerde Monique Swinnen benadrukte in haar inleiding dat de werking in onze provincie
wordt gecontinueerd rond drie actielijnen, nl.
1. Vlabzorginvest
2. Sociale planning (analyse en rapportage aanbod)
3. Acties binnen de nieuwe convenant met minister Vandeurzen (‘Een zorgjob, ik ga
ervoor')
In de vergadering kwam verder ook de overlegstructuur en een voorstel van acties aan bod.
M.b.t. de overlegstructuur wordt al enkele jaren vastgesteld dat het moeilijk is om aansluiting te
vinden bij regio Halle-Vilvoorde.
Er wordt voorgesteld om dit samen met de Themawerkgroep Zorg en welzijn te bekijken, vanuit het
idee dat beide werkingen mekaar kunnen versterken.
Gezien de focus bij Vlabzorginvest op de Vlaamse Rand zal liggen, is afstemming of samenwerking op
dit vlak nog een extra argument.
Er werd een overlegstructuur voorgesteld met een kernwerkgroep en een plenaire vergadering (het
huidige POPZ).
Er bestond al een 4-koppige kernwerkgroep, maar die was enkel samengesteld uit Leuvense
partners.
Daarom werd geopperd om ook in regio Halle-Vilvoorde een kernwerkgroep te vormen, om
maximaal rekening te houden met de eigenheid en de noden van de regio.
In het kader van het actieplan van de Themawerkgroep Werk & Economie werken we momenteel
rond een aantal acties samen met de provinciale diensten (Welzijn en Economie).
De mentoropleidingen, het aanbod ‘Ontdek gezinszorg’ voor 6de jaars-leerlingen en de ‘zorgbeurs’ op
14 november in Zellik zijn een aantal voorbeelden hiervan.
We waren ook al langer actief in het POPZ om die reden.
Met het perspectief op de extra investeringen via Vlabzorginvest (en het belang van de
betrokkenheid van lokale overheden hierbij) en de ambitie om met een nieuwe dynamiek in het
POPZ ook regio Halle-Vilvoorde meer te betrekken, willen we voorstellen om de Themawerkgroep
Zorg en Welzijn dus - ook - als kerngroep POPZ te laten fungeren.
De leden van de werkgroep staan positief tegenover dit voorstel. Op de volgende vergadering van de
werkgroep zal er iemand van de provincie uitgenodigd worden die het Provinciaal Overlegplatform
Promotie Zorgberoepen komt toelichten.
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3. Studievoormiddag in Wemmel
De eerste studievoormiddag van de werkgroep Zorg en Welzijn in Wemmel was een succes. Alleen
de respons op de gevraagd evaluatie van het evenement was zeer matig. Op een volgende studiedag
zal deze evaluatie meteen na afloop gebeuren. De zorgachterstand in onze regio bleek nog maar
eens op deze studievoormiddag. Het zal aan de lokale besturen zijn om de handschoen op te nemen
en zorginstellingen en andere partners te ondersteunen om ook in Halle-Vilvoorde initiatieven op te
starten.

Koen De Reu
Secretaris

Walter Vansteenkiste
Voorzitter
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