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Inleiding



Wat ging er vooraf?

16 februari 2017: Eerstelijnsconferentie

Beleidsvisie voor: 

De persoon met een zorg- en ondersteuningsnood

De ondersteuning van de zorgaanbieders



Persoon met een zorg- en 
ondersteuningsnood

Persoon met een zorg- en ondersteuningsnood staat 
centraal

Meer aandacht voor de mantelzorger 

Belang van zorgteam, zorgcoördinatie en 
casemanagement

Buurtgerichte zorg

Digitalisering van zorgprocessen



Ondersteuning zorgaanbieder
Via 3 niveaus:

Eerstelijnszone
- 75.000 – 125.000
- 1 of meer gemeenten
- Zorgraad
- SEL, GDT en LMN

Regionale Zorgzone
- 400.000 inwoners
- Palliatie, preventie, dementie en geestelijke 

gezondheidszorg

Vlaams instituut voor de Eerste Lijn = VIEL



• Samenwerkingsinitiatieven 

Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) 

• Geïntegreerde Diensten 

Thuisverzorging (GDT)

• Lokale Multidisciplinaire Netwerken 

(LMN)

• Logo’s

• Palliatieve netwerken en 

samenwerkingsverbanden

• MBE palliatieve verzorging

• Regionale expertisecentra dementie

• Overlegplatforms geestelijke 

gezondheid

• Eénlijn.be

• Expertisepunt Mantelzorg

• Samenwerkingsplatform ELGZVlaanderen | Vlaams 
Instituut voor de 

eerste lijn

Regionale zorgzone

Eerstelijnszone



Vorming Eerstelijnszone

Verplichte partners
Openbare besturen: alle gemeentebesturen uit de zone

Beroepsbeoefenaars: huisartsen, thuisverpleegkundigen, 
kinesitherapeuten, tandartsen en apothekers

Geestelijke gezondheidzorg

Diensten of centra, indien aanwezig in de eerstelijnszone: 
GZ, diensten oppashulp, LDC, DMW ZF, CAW, WZC, Huizen 
van het Kind

Erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers, 
indien aanwezig in de eerstelijnszone



Vorming Eerstelijnszone

Optionele partners

Andere kringen of vertegenwoordigers van mogelijk 
betrokken partners

CLB

Andere aanbieders

Algemeen: samenwerking tussen gezondheid en welzijn!



ELZ Oostende - Bredene

Aanvraagdossier is in onderling overleg opgemaakt, LMN 
heeft gecoördineerd. Dossier is eind december bezorgd à 
het Agentschap Zorg en Gezondheid.
Alle partners hebben meegewerkt en getekend! 
Huisartsenkring was sterk vragende partij (kring, 
organisatie wacht, specifiek karakter toerisme en 2e

verblijf). Lokale besturen, mutualiteiten, zorgpartners 
kunnen de logica volgen. Er is dus een vrij grote consensus 
rond de zonering Oostende Bredene:

Centrumstad + aangrenzende grootgemeente.
Historiek van nauwe samenwerking tussen Oostende en Bredene.
Nabijheid is een troef.



ELZ Oostende - Bredene

Begin maart ontvingen we de goedkeuring voor de ELZ 
Oostende - Bredene

12 000 Euro werkingsmiddelen (Sociaal Huis Oostende is 
penhouder)

Richtlijnen worden verwacht

Contactpersonen: Michelle, Kaatje en Lucas



Stand van zaken
Reorganisatie-
programma



Geïntegreerde zorgverlening
in de eerste lijn

2018 Agentschap Zorg en Gezondheid 14



Reorganisatieprogramma: 13 
projecten

2018 Agentschap Zorg en Gezondheid 15

1. Oprichting en vorming ELZ
2. Oprichting en vorming regionale zorgzones
3. Oprichting Vlaams Instituut eerste lijn
4. Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en 

zorgcapaciteit
5. Naar een digitale eerste lijn
6. Zorgcoördinatie en casemanagement
7. Geïntegreerd Breed Onthaal (reeds lopend proces)
8. Basisopleiding en permanente vorming
9. Kwaliteitsbeleid en Klachtenmanagement
10. Mantelzorg (Vlaams Mantelzorgplan, reeds lopend proces)
11. Zorggeletterdheid en patiëntenparticipatie
12. Platform Welzijn en Gezondheid (reeds lopend proces)
13. Communicatie over het reorganisatieprogramma



Opgestarte projecten

9 projecten zijn inmiddels opgestart:
Oprichting en vorming eerstelijnszones 
Oprichting Vlaams Instituut eerste lijn
Multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en zorgcapaciteit
Zorgcoördinatie en casemanagement
Geïntegreerd Breed Onthaal (reeds lopend proces)
Basisopleiding en permanente vorming
Mantelzorg (Vlaams Mantelzorgplan, reeds lopend proces)
De Sociale Kaart (reeds lopend proces)
Communicatie over het reorganisatieprogramma



Projecten die nog in opstart zijn

Opstart en vorming regionale zorgzones:
Wachten tot er voldoende zicht is op volledige kaart ELZ => project 
start op in mei

Digitale eerste lijn:
Momenteel loopt er een business analyse die alle bestaande 
applicaties, actoren en technische mogelijkheden in kaart brengen.  
Deze BA zal basis vormen voor projectfiche

Kwaliteitsbeleid en klachtenmanagement
Hier wachten we tot Feitelijke Vereniging Eerste Lijn goed is opgestart 
binnen VIKZ

Zorggeletterdheid en patiëntenparticipatie
We integreren momenteel nog een aantal concrete voorstellen van 
betrokken actoren  in projectvoorstel



Kort overzicht
lopende
projecten



Vlaams Instituut Eerste Lijn (VIEL)

Het Vlaams Instituut heeft als centrale opdracht coördinatie 
en ondersteuning te bieden voor de eerstelijnszones, de 
regionale zorgzones en de brede eerste lijn 
(methodiekontwikkeling, vorming en opleiding, gegevens 
verzamelen, projecten ontwikkelen,…)

Er wordt gemikt op de oprichting van het VIEL in de tweede 
jaarhelft 2019

VIEL kan, minstens bij de opstart van de nieuwe structuren, 
het werkgeverschap van de toekomstige 
ondersteuners/medewerkers ELZ op zich nemen, met respect 
voor de autonomie van de ELZ



Vlaams Instituut eerste lijn (VIEL)

Voorziene stappen:
Overzicht krijgen van alle betrokken organisaties (maart 2018)
Opstellen organisatiemodel (april-mei 2018)
Formuleren overkoepelende visie, strategie, organisatieprincipes (mei-
juni 2018)
Uitvoeren van een ‘due diligence’ bij alle betrokken organisaties 
(opstart mei-juni 2018)
Uitwerken prioritaire taken ifv ondersteuning ELZ (zomer 2018)
Uitschrijven gedetailleerd stappenplan oprichting VIEL (zomer/herfst 
2018)
Implementatie stappenplan (vanaf herfst 2018)



Multidisciplinaire praktijkvormen 
en zorgcapaciteit

Doelstelling: 

De oprichting stimuleren van zoveel mogelijk goed draaiende, 
multidisciplinaire en vernieuwende praktijken in prioritaire 
zones en creatie van aantrekkelijke stageplaatsen .



Multidisciplinaire praktijkvormen
en zorgcapaciteit

Stappenplan:
Oprichten van werkgroep multidisciplinaire eerstelijnspraktijk

Afzonderlijke gesprekken met steunpunten (voorjaar 2018)

Samenstellen projectgroep (mei/juni 2018)

Inventariseren aandachtspunten en visie van de diverse stakeholders, 
voorbereiden consensustekst, opstellen plan van aanpak voor individuele 
werkpunten (december 2018)

Uitwerken plan van aanpak aan de hand van een concrete voorstellen 

Oprichten werkgroep ondersteunen van kwaliteitsvolle zorg en 
verhoging van de zorgcapaciteit 

Stakeholders contacteren: onderwijs, universiteiten, relevante 
beroepsorganisaties

Organiseer ‘Dag van de samenwerkingscompetenties’: inventariseren welke 
competenties nodig zijn in multidisciplinaire praktijkvormen



Zorgcoördinatie en 
casemanagement
Doelstelling: 

De concepten van interdisciplinaire samenwerking, de 
werking van een zorgteam, de rol van een zorgcoördinator en 
de functie case management zijn uitgewerkt op vlak van de 
visie, de voorwaarden en procedures, inclusief de 
financieringsvoorwaarden.

Eerste grote stap: Voorstel rond interdisciplinaire 
samenwerking en het werken in zorgteams, de rol van 
zorgcoördinatie en de functie case management (visie, 
voorwaarden, processen, procedures) formuleren en met de 
betrokken actoren bespreken 

Recente federale beslissing om ZP3-projecten te verlengen 
heeft impact op dit project



Zorgcoördinatie en 
casemanagement

Eerste grote stap: Gedragen voorstel rond interdisciplinaire 
samenwerking en het werken in zorgteams, de rol van 
zorgcoördinatie en de functie case management (visie, 
voorwaarden, processen, procedures) formuleren:

Visie, gedragen door projectgroep: april-mei 2018

Concrete uitwerking van concept ‘persoon met een zorgnood als zorgregisseur’ 
en ‘persoon met een zorgnood als zorgcoördinator’: 30 juni 2018

Concrete uitwerking van begrip ‘zorgteam’: samenstelling, initiatiefnemer, rol, 
taken: 30 juni 2018

Concrete uitwerking van begrip ‘zorgcoördinatie’: 30 september 2018

Concrete uitwerking van processen rond levensdoelen, zorgdoelen en 
zorgplanning: 30 september 2018

Concrete uitwerking van begrip ‘case management (functie)’: 30 november 
2018

Financieringsmodel voor zorgcoördinatie en case management (functie): 
voorjaar 2019 



Geïntegreerd Breed Onthaal

Doelstelling:

Een herkenbare toegang tot hulp bij vragen bij welzijn en 
zorg realiseren en onderbescherming tegengaan. Dit breed 
onthaal richt zicht tot elke burger, maar heeft bijzondere 
aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

Reeds lopend project, in 2018 werken aan een structurele 
verbinding tussen werking ELZ en GBO

Uitwerken van een plan van aanpak rond het afstemmingstraject 
tussen welzijn- en zorgactoren binnen eerstelijnszones (streefdoel: 
eind 2018)
Praktijktoets in minimum vijf eerstelijnszones (streefdoel: 2019-2020) 



Basisopleiding en permanente 
vorming

Doelstelling:

Noodzakelijke competenties en vaardigheden voor zorgaanbieders 
integreren in de basisopleiding (bachelor/master).

Noodzakelijke competenties en vaardigheden voor zorgaanbieders zijn 
geïntegreerd in de permanente vorming (accreditering).

In dit project zullen met de diverse ondrwijsverstrekkers werkgroepen 
worden opgestart om leerdoelen/competenties op te lijsten en te bespreken 
hoe deze in de programma’s kunnen worden opgenomen.  Zeker wat betreft 
de permanente vorming is het belangrijk om hierin een toekomstige rol 
voor het VIEL te voorzien.



Vlaams mantelzorgplan

Doelstelling:

Ook dit is een proces dat reeds in uitvoering was voor 
opmaak reorganisatieprogramma. 

Aandachtspunten:
• Vlaams expertisepunt Mantelzorg kent een sterke opstart, 

de latere inkanteling in het VIEL wordt goed voorbereid en 
verloopt vlot (cfr. project VIEL)

• Er wordt in de uitvoering van het Vlaams Mantelzorgplan 
voldoende aandacht besteed aan  het gegeven dat ELZ 
aandacht hebben voor mantelzorgers en er binnen elke  
ELZ een mantelzorgbeleid kan worden gevoerd.



Communicatie over de 
reorganisatie eerste lijn

Doelstelling:

Zorgen dat het brede veld (gezondheidszorg, welzijn, lokale 
besturen) goed geïnformeerd is over alle aspecten van het 
reorganisatieproces.

Nieuwsbrief, nieuwsflashes
Infosessies
Huisstijl
Communicatieplatform ELZ



Communicatieplatform

We werken aan een stramien van website die voor alle ELZ 
gebruikt kan worden (geïnspireerd op website LOGO’s)

Aanpak:
Beperkte werkgroep met LMN en SEL medewerkers 
werken voorstellen en concepten uit i.s.m. 
Communicatiedienst Agentschap Zorg & Gezondheid
Deze zullen een 2-tal keren worden afgetoetst met het 
brede veld
Tegen de zomer leveren we de website op



De Sociale Kaart

Databank met gegevens van zorgvoorzieningen en
zorgverstrekkers uit het ruime zorgveld in Vlaanderen en
Brussel

Op de website gepubliceerde praktijkgegevens
Niet-gepubliceerde contactgegevens voor actualisatie en
gebruik door de Eerstelijnszones
www.desocialekaart.be

http://www.desocialekaart.be/




Praktijknaam + adres

Aantal zorgverstrekkers

Filteren op adres en 
rubriek

extra functionaliteiten



De Sociale Kaart: 
toekomstperspectieven

Zorgaanbod kenbaar maken aan de burger
Linken met andere overheidsdatabanken:

Moduledatabank, Kind&Gezin, eHealth basisidentificatie 
en erkenningen,…

Voeding zorg- en ondersteuningsplan:
Samenstelling zorgteams: Erkende zorgverleners KB78 
maar ook zorgvoorzieningen en niet-erkende beroepen

Brondatabank praktijkgegevens emailadres zorgverstrekkers



De Sociale Kaart: taakverdeling

Vlaamse Overheid
IT instrument + verbeteringen
afspraken met eHealth
richtlijnen ivm uniform registeren
communicatie en vormingen
helpdesk voor ELZ

Eerstelijnszone
overzicht bewaren van zorgverleners uit de regio (lokale 
contactenlijsten zijn overbodig)
bekendmaking dankzij rechtstreekse contacten
ondersteuning van zorgverleners bij registratie
rapportering noodzakelijke verbeteringen



De Sociale Kaart: huidige scope

Van een website op maat van voorzieningen (tot eind 2017 
primaire doelgroep) naar een gemeenschappelijke website 
voor gebruik door interne beheerders departement WVG, 
beheerders Eerstelijnszones, zorgverstrekkers, hulpverleners én 
burgers

Belangrijkste focus 2017 en bij de start van 2018: Opzetten 
van samenwerking SEL’s en LMN’s in kader van

gegevensverzameling
beheer in de databank
inhoudelijke en functionele afstemming 

Op naar een gedragen verbetertraject en werkbare 
databank en website voor de ELZ



De Sociale Kaart: verbetertraject

Technische verbeteringen:
Op korte termijn wegwerken van voornaamste 
knelpunten vb:

Gebruiksvriendelijker beheer
Eenvoudige export voor burger en ELZ
Aanpassingen aan de zoekfunctie
Webservices voor eenvoudige gegevensdeling
…



De Sociale Kaart: verbetertraject

Niet-technische aandachtspunten
Wettelijke basis en privacy-wetgeving

Voor de Vlaamse Overheid, Eerstelijnszone en 
zorgverstrekker

Gegevensverzameling
Veel blinde vlekken: SEL’s, LMN’s en startende ELZ kunnen 
gegevens verkrijgen uit overheidsdatabanken als basis
Individuele zorgverstrekkers: Ontbrekende of foute gegevens 
in de databank?
Desocialekaart@vlaanderen.be of 02 553 07 59

Samenwerken!
Enkel samen kunnen we er een volledige en werkende 
databank/website van maken!

mailto:Desocialekaart@vlaanderen.be


Rol Transitie-
coaches 

Reorganisatie eerstelijnszorg 



Algemene opdrachten

Begeleiding van de vorming van de 
eerstelijnszones

aanreiken methodieken, ondersteunen 
zones, …

Informatiedoorstroming tussen 
overheid en lokale partners
Helicopterview over de ELZ’s



Timing en aanpak



Timing

2018 Agentschap Zorg en Gezondheid 41

2017: afbakening van een wenselijke eerstelijnszone

2018-2019: uitwerken van het plan van jullie ELZ

2019: officiële erkenning ELZ en start uitvoering van het 
plan



FASE 1: Afbakening

2018 Agentschap Zorg en Gezondheid 42

➢ 55 aanvragen voor een eerstelijnszone ingediend.
➢ na evaluatie van ontvankelijkheids- en

motivatiecriteria 53 zones weerhouden.
➢ 49 eerstelijnszones krijgen groen licht
➢ 12 hiervan grenzen aan een zone waarover geen

consensus bestaat, of een gemeente die nog niet
ingedeeld is, 

➢ 4 zones voorlopig on hold gezet omwille van het 
ontbreken van de consensus bij alle verplichte
partners.

➢ provincie Antwerpen zijn een groot aantal gemeenten
niet ingedeeld in een eerstelijnszone. Verwachting: 7 
zones

➢ We houden dus rekening met 60 eerstelijnszones in 
Vlaanderen.



West-Vlaanderen



Oost-Vlaanderen



Antwerpen



Limburg



Vlaams-Brabant



Afspraken

Goedgekeurde ELZ kunnen van start gaan. Voorziene
ondersteuning:

Transitiecoaches (nemen in komende dagen contact met de 
indieneners)
SEL/LMN medewerkers (opleiding wordt voorzien)
Een budget voor werkingsmiddelen (12.000 euro)

Goedkeuring onder voorbehoud: zones die aan hun grens nog
onbesliste gemeenten hebben, kunnen nog wijzigen.

Zones die nog niet zijn goedgekeurd of zones die nog geen
aanvraagdossier hebben ingediend => uiterlijke indieningsdatum 1 
mei 2018, daarna beslist de Vlaamse overheid.

Ingediende dossiers worden ASAP geëvalueerd/beslist



FASE 2: vastleggen kader van 
jullie ELZ

2018 Agentschap Zorg en Gezondheid 49



Inzichten 
pilootprojecten 

Reorganisatie eerstelijnszorg 



Hoe maak je een visie?

2018 Agentschap Zorg en Gezondheid 51

5 vragen als leidraad:



Voorbeeld uit de pilootprojecten

Vraag 1: Waarom moeten wij iets gaan veranderen? 
(Dwang en drang)

Waarom moeten we veranderen 

Waarom deze vraag?
• Aftoetsen wat er leeft in de Eerstelijnszone.
• Duidelijke argumenten hebben om de veranderingen te motiveren.

Video

https://www.youtube.com/watch?v=_x2DzLkkh58&feature=youtu.be


Vraag 2: Waarom bestaan wij als 
eerstelijnszone ?

Waarom deze vraag?

• Hoe omschrijven wij het betekenisvolle werk dat wij doen?
• Wat is onze opdracht als ELZ? Wat is onze bestaansreden? 
• Wat zou men missen mochten wij er niet zijn?
• Wat willen wij als eerstelijnszone gerealiseerd zien? Wat is de finaliteit 

die wij betrachten?



Vraag 3: Waarvoor 
staan wij als eerstelijnszone?

Waarom deze vraag?

• Waaraan herkennen we een zorg- en welzijnsprofessional binnen onze 
ELZ – waar mag die niet tegen zondigen ?

• Welke kernwaarden onderschrijven wij als ELZ waarnaar we willen 
streven?



Vraag 4: Welke kernopdrachten (processen 
met een finaliteit) moeten wij 
georganiseerd krijgen?

Waarom deze vraag?

• Belangengroepen binnen ELZ hebben elk hun eigen vragen/noden: 
welke soorten krijgen wij?

• Vanuit deze groepen en hun zorg- en ondersteuningsnoden kunnen 
we in een latere stap ons de vraag stellen: ‘Wat moeten we als zone 
doen? Hoe dit invullen?’



Vraag 5: Vanuit welke leidende principes 
zien wij iedereen binnen onze 
eerstelijnszone samenwerken?

Deze omschrijven wat wij belangrijk vinden op het vlak van

• Structuur (macro/micro)
• Leiderschap
• Teams
• Medewerkers
• Cultuur
• Systemen

Het is de kijk van ons ELZ op de manier waarop we ons allemaal 
zien samenwerken





Hoe snel en efficient werken?

2018 Agentschap Zorg en Gezondheid 58

Er bestaan hulplijnen…

1. Er is al rond visie gewerkt in jullie dossier = voorbereiding

2. Antwoorden pilootprojecten = inspiratie

3. Info vanuit andere ELZ = intervisie



Veranderforum en Veranderteam 



Model van aanpak

2018 Agentschap Zorg en Gezondheid 60

Kleine groep van trekkers (10-12) die interesse hebben in visievorming en tijd 
kunnen vrijmaken om de antwoorden op de vragen voor te bereiden  = 
VERANDERTEAM

Brede groep van mensen die mee willen beslissen maar niet de tijd hebben de 
vragen voor te bereiden  = VERANDERFORUM



Veranderteam

Medewerkers die veranderproces vastpakken en 
verandering mogelijk maken. 
Beslissen niet, brengen voorstellen en stimuleren 
initiatieven. 
Werken voorstellen uit rond de structurele 
bouwstenen en toetsen deze af met het forum. 

Op basis van de feedback van het forum doen zij 
aanpassingen en werken zij de voorstellen verder uit. 

Werken in sprints, werken van grof naar fijn. 
Naast structurele voorstellen ook quick wins.



Veranderteam–werkingsprincipes

Iedereen heeft het recht om initiatief te nemen
Iedereen heeft de verplichting om advies in te winnen 
bij de belanghebbenden
Belanghebbende = iemand die rechtstreeks of 
onrechtstreeks impact zou ondervinden van het 
initiatief



Veranderteam – bevoegdheden

Samenstellen en faciliteren veranderforum 
Stimuleren quick wins in alle geledingen van de 
organisatie

Niet zelf uitvinden, wel stimuleren
Uitwerken structurele voorstellen 
Communicatie over het traject
Het werkingsprincipe van adviesplicht en principiële 
bezwaren introduceren en bewaken



Veranderteam - praktijk

Tussen bijeenkomsten veranderfora in: 
Voorstellen uitwerken
Verfijnen van initiatieven
Voorbereiden veranderforum
Verwerking van feedback veranderforum

Wanneer, waar? 
Samen te bepalen.



TIPS Veranderteam

• Ruime oproep
• Realistische weergave aanhalen van taken-overlegfrequentie

Vraag: Wat is de gewenste vergaderfrequentie?
• Groepsgrootte: 10 à 12 personen
• Vaste samenstelling
• Diverse vertegenwoordiging van werkveld
• Coördinatoren SEL-LMN zijn noodzakelijke leden
Zet intensief in op bepaalde doelgroepen te bereiken (bv. 
Mantelzorgers) 
• Cliëntcentrale benadering
• Werken met selectiecriteria
• Duidelijke trekker(s)



OPROEP VERANDERTEAM

Wil je mee
de eerstelijnszone vorm geven en initiatieven uitwerken?
Nadenken over hoe we zorg en welzijn organiseren 
waarbij de persoon met zorg- en ondersteuningsnood 
centraal staat? 
Collega’s warm maken om dit samen binnen de 
eerstelijnszone waar te maken? 



Een breed veranderforum – het traject is van iedereen !

Ook aan (externe) 
belanghebbenden –

Voldoende ruim

Geven feedback 
over voorstellen

Stellen initiatieven 
voor (en helpen ook 

uitvoeren)

Multidisciplinair –
50 - 70 

professionals/stakeholders
Uit ELZ



HOE WERKT HET FORUM?

Voorbereiding door het veranderteam
5-tal vergaderingen per jaar
Engagement van minstens 2 jaar
Algemene fora
Hebben beslissingsrecht 



Principieel 

bezwaar => 

alternatief

Werkingsprincipe 

Advies 
inwinnen bij 

belang-
hebbenden

Initiatief nemen 
en uitwerken

Positief
advies

Advies met 
aanpassing

Initiatief 
herwerken

Implementatie 
verandering



Ad hoc werkgroepen

Nemen bepaalde

topics vast

(analyse, ontwerp,

Implementatie,...) zoals bvb 

systemen (informatiedeling, 

planning, dossieropvolging, 

...)



Wie betrekken in de ELZ? 

Persoon met zorg en ondersteuningsnood (PZON)
uitdaging

Partners in zorg en welzijn: professioneel & niet-
professioneel

Aandacht betrekken mantelzorg en vrijwilligers
WWOL-partners: wonen, werken, onderwijs en leven
Overheid (lokaal, regionaal, federaal, Europees, WHO)



TIPS veranderforum

Zorg voor een grote gedragenheid en een diverse 
vertegenwoordiging

Lanceer een ruime oproep: nodig alle partners in de ELZ uit.
Stem de groepsgrootte af op de werking in je 

eerstelijnszone
Deel informatie op voorhand zodat men zich kan 

voorbereiden.
Werk in multidisciplinaire groepen.
Organiseer netwerkmomenten.
Zet intensief in op bepaalde doelgroepen om de bedoeling 

en meerwaarde duidelijk te maken.
Hoe een aanwezigheidslijst bij.



Communicatie over 

de reorganisatie 

eerste lijn



Doelstelling

Zorgen dat het brede veld (gezondheidszorg, welzijn, lokale 
besturen) goed geïnformeerd is over alle aspecten van het 
reorganisatieproces.

Nieuwsbrief, nieuwsflashes
Communicatieplatform ELZ
Wiki
Infosessies



Nieuwsbrief

https://www.zorg-en-gezondheid.be/nieuwbrief-eerstelijn

https://www.zorg-en-gezondheid.be/nieuwbrief-eerstelijn


Communicatieplatform

We werken aan een stramien van website die voor alle ELZ 
gebruikt kan worden (geïnspireerd op website LOGO’s)

Aanpak:
Beperkte werkgroep met LMN en SEL medewerkers 
werken voorstellen en concepten uit i.s.m. 
Communicatiedienst Agentschap Zorg & Gezondheid
Deze zullen een 2-tal keren worden afgetoetst met het 
brede veld
Tegen de zomer leveren we de website op



www.eerstelijnszones.be



Inzichten 

infosessies

10-15 maart Brussel
27 maart Gent (LMN + SEL)



Tips

Fundamentele vragen zijn belangrijk (Nick Goodwin – Integrated
Care)

➢ Vroeg of laat dienen ze besproken te worden: 
investeer in visie

➢ Strategisch: doelen bepalen, niet meteen actie
➢ Relationeel: vertrouwen / netwerk

Hecht belang aan wat er al bestaat (SMOEL-project Nederland)

➢ Voorzetten van succesvolle, bestaande samenwerkingen

Belang van een goeie mix in veranderteam & -forum
➢ Werkmethodiek onderling afspreken. 



Inzichten van de pilootprojecten 

Iedere ELZ heeft eigen identiteit:

≠ snelheden

≠ methoden

≠ vergaderfrequenties



Infodag 27 maart

Nieuw decreet in aanmaak

ELZ = gebied / Zorgraad = de organisatie

Veranderteam ≠ voorloper zorgraad!

Grote lijnen werking zorgraad:
Ondersteuning LSB (GBO, buurtwerk…)
Ondersteunen ZV/Welz.
Nemen initiatieven op niveau van de bevolking
Doelstellingen eigen aan werkgebied
Ondersteunen op vlak van geïntegreerde zorg 
(zorgcoördinatie / casemanagement)



Infodag 27 maart

Bottom-up proces
“Wat hebben wij nodig om het waar te maken?” 
Noodzakelijke randvoorwaarden

Tijd nodig

“Geen prestaties zonder relaties”

Belang proces => herkenning



Aanpak ELZ 
Oostende -
Bredene

Reorganisatie eerstelijnszorg 



Volgende stappen

Meewerken in het veranderteam?
Laat iets weten via michelle@zorgtrajectboh.be: 
Graag voor 27 april

Meewerken in het forum? Mail volgt later.

mailto:michelle@zorgtrajectboh.be


OPROEP VERANDERTEAM

Wil je mee
de eerstelijnszone vorm geven en initiatieven uitwerken?
Nadenken over hoe we zorg en welzijn organiseren 
waarbij de persoon met zorg- en ondersteuningsnood 
centraal staat? 
Collega’s warm maken om dit samen binnen de 
eerstelijnszone waar te maken? 



Welke vragen 
hebben jullie? 


