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WAAROM VERANDEREN?



De eerste lijn

• Is rechtstreeks toegankelijk, ambulant en generalistisch

• Biedt diagnostische, curatieve, revaliderende en 

palliatieve zorg/ondersteuning voor het overgrote deel 

van de problemen

• Biedt preventie voor individuen en risicogroepen

• Houdt rekening met persoonlijke en sociale context van 

mensen

• Verzekert continuïteit over tijd en tussen aanbieders

• Ondersteunt de informele zorg/ondersteuning rond de 

persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood



Uitdagingen

• Demografische en epidemiologische 
ontwikkelingen: vergrijzing en 
multimorbiditeit

• Wetenschappelijke en technologische 
ontwikkelingen: digitaal delen van 
gegevens en communiceren, evidence based 
ondersteuningsprogramma’s, ...

• Sociaal-culturele ontwikkelingen:
• work-life balans bij zorgverstrekkers

• kwaliteit

• online raadplegingen

• diversiteit en kritische ingesteldheid

• complex zorglandschap voor zorggebruiker die 
eigen zorgregie wil

• Sociaal-economische ontwikkelingen: 
budgetschaarste, gezondheidskloof

• Inkantelen nieuwe bevoegdheden 
staatshervorming



Het momentum

• Zesde staatshervorming

• Beweging op verschillende terreinen binnen 

zorg en gezondheid en welzijn (ziekenhuizen, 

welzijnssector, patiëntenbeweging,…)

• Bereidheid tot verandering



WAT VERANDEREN?



PERSOON MET EEN ZORG-

EN/OF 

ONDERSTEUNINGSNOOD 

CENTRAAL



WHO en geïntegreerde zorg

WHO Framework on integrated people-centred health services



Persoon met een zorg- en/of 

ondersteuningsnood centraal
• Integrale benadering

• Zelfmanagement en 

vaardigheden bevorderen

• Mantelzorger als volwaardige 

partner in de zorg

• Zorg- en/of 

ondersteuningsdoelen via zorg-

en ondersteuningsplan

• Meer zorg in de buurt

• Breed, toegankelijk onthaal

• Integratie van preventie, 

geestelijke gezondheidszorg, 

gezinszorg, woonzorg, sociaal 

beleid



HET EERSTELIJNS-

LANDSCHAP



Eerstelijnszones

• Samenwerking 
praktijkniveau 
ondersteunen

• 75.000 à 125.000 inwoners

• Kringwerkingen o.a. 
huisartsenkringen

• Aangestuurd door zorgraad:
• Zorgaanbieders, 

woonzorgactoren, CAW, lokale 
besturen, zorggebruikers, 
mantelzorgers

• Keuzevrijheid blijft

Vlaams Instituut 
voor de eerste lijn

Regionale 
zorgzone

Eerstelijnszone



Eerstelijnszones

• Opdrachten:
• Kringwerking ondersteunen

• Afstemming bevorderen preventie, 
curatie, rehabilitatie, begeleiding, 
ondersteuning…

• Overleg voorbereiden over 
zorgaanbod in eerstelijnszone

• Lokale afspraken maken over 
multidisciplinaire aanbevelingen

• Digitale gegevensdeling stimuleren

• Vormingen organiseren

• Lokale partners stimuleren tot 
initiatieven buurtgerichte zorg

• Klachtenbehandeling

• …

• Herpositioneren van SEL, GDT en 
LMN

Vlaams Instituut 
voor de eerste lijn

Regionale 
zorgzone

Eerstelijnszone



Eerstelijnszone Dender

• Aantal inwoners: 

139.554
• Dendermonde: 45.573

• Lebbeke: 19.052

• Buggenhout: 14.752

• Berlare: 14.752

• Zele: 20.894

• Hamme: 24.753

• Goedkeuring project: 

Mei 2017



Regionale zorgzones

• Meerdere eerstelijnszones

• 350.000 à 400.000 inwoners

• Opdrachten:
• Expertise aanbieden aan 

eerstelijnszones

• Eerstelijnszorgaanbod afstemmen 
op aanbod gespecialiseerde 
basisziekenhuiszorg

• Organisaties ondersteunen die 
proefprojecten of onderzoek doen

• …

• Samenstelling: 
vertegenwoordigers van
• Zorggebruikers en mantelzorgers

• Eerstelijnszones

• Gespecialiseerde zorg

• Palliatie, dementie, preventie, ggz

Vlaams Instituut 
voor de eerste lijn

Regionale 
zorgzone

Eerstelijnszone



Vlaams instituut voor de eerste lijn

• Kennis en expertise om brede 
eerste lijn te ondersteunen

• Opdrachten:
• Overzicht van zorgaanbod aanbieden

• Eerstelijnszones ondersteunen

• Vormingsbeleid ondersteunen

• Innovatie stimuleren en ondersteunen

• Doelstellingen en indicatoren voor 
eerste lijn formuleren

• Klachtenbeleid uitwerken

• Zorgstrategische planning faciliteren

• Steunpunt voor mantelzorgers oprichten

• Samenstelling:
• Eénlijn.be

• Expertisepunt Mantelzorg

• Samenwerkingsplatform ELGZ

Vlaams 
Instituut voor 
de eerste lijn

Regionale zorgzone

Eerstelijnszone



Rationalisatie van structuren

Vlaanderen | 
Vlaams Instituut 

voor de eerste lijn

Regionale zorgzone

Eerstelijnszone • 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 ELGZ



HOE VERANDEREN?



Doelstelling

• Twee ‘prototypes’ van eerstelijnszones ontwerpen die:

• (1) het bredere werkveld en beleid inspireren &

• (2) concrete en praktische inzichten, randvoorwaarden en een 

strategie aanreiken om dit op grotere schaal te brengen

• Eerstelijnszones: Dender & Zuid-Oost Limburg



Kader

• VLAIO project (voormalig IWT), ingediend door Flanders 

Synergy

• Doel = samenwerkingsverbanden tussen zorg- en welzijnsactoren 

in de eerste lijn ontwikkelen

• Samenwerking met Agentschap Zorg en Gezondheid: 

ondersteuning van 2 eerstelijnszones

• Past binnen ontwikkelingen en beleidsvisie

• Prototypes ontwikkelen, unieke kans!

• Grondslag wordt gelegd voor samenwerking in alle 

eerstelijnszones in de komende jaren.

• Met inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek.

• Project loopt tot en met mei 2019



Het veranderteam
Helpt ons om concrete 

initiatieven te nemen om 

aan de bouwstenen te 

werken

Doet zelf voorstellen 

voor de structurele

bouwstenen, legt deze 

voor in een breed 

forum. Verzamelt 

feedback en verbetertOndersteunt 

initiatieven en zorgt 

voor de toets ervan

Werkt in iteraties 

van ruw naar fijn

Vertegenwoordigt 

de volledige 

eerstelijnszone



Het veranderteam ELZ Dender

Lieve An Annelies
Kirsty

Jan

Frederik

Bart

Reinout

LiesbetMartine



Het veranderforum

Denk ook aan 

(externe) 

belanghebbenden

Geven feedback 

over voorstellen

Stellen 

initiatieven voor 

(en helpen ook 

uitvoeren)



Formeel engagement veranderforum

• Een formeel engagement tot deelname aan de 

eerstelijnszone houdt in dat er bij de ondertekenende 

partners:

• een vertrouwen en bereidheid bestaat om een gemeenschappelijke 

visie uit te werken; 

• een engagement is om bij te dragen aan een nieuwe 

organisatiestructuur om op die manier de doelstellingen van de 

eerstelijnsconferentie uit te voeren;

• een engagement is om de huidige en te ontwikkelen beleidslijnen 

te includeren in de werking van de (openbare) dienst, kringwerking, 

vereniging, e.a. 

• een bereidheid is om eventueel over te gaan tot een herontwerp 

van de eigen werking en diensten;



Het veranderforum 

ELZ Dender



Ad hoc werkgroepen

Nemen bepaalde

topics vast

(analyse, ontwerp,

Implementatie,...) 

zoals bvb systemen 

(informatiedeling, 

planning, 

dossieropvolging, ...)



De rol van de projectsponsoren

• Fungeren als de oprichters en dragende krachten van een 

geïntegeerde eerstelijnszorg in onze zone

• Kunnen middelen en mensen vrijwaren om dit project de 

nodige zuurstof te geven

• Ondersteunt de aansluiting van dit project op andere 

lopende of nog te starten initiatieven binnen of 

aansluitend op de eerste lijn.

• Maken (bij voorkeur) deel uit van het veranderforum.



Principieel 

bezwaar 

=> 

alternatief

Werkingsprincipe

Advies 

inwinnen bij 

belang-

hebbenden

Initiatief 

nemen en 

uitwerken

Positief 

advies

Advies 

met 

aanpassi

ng

Initiatief 

herwerken

Implemen-

tatie 

verandering





ONS PROTOTYPE IN 

5 VRAGEN



Ons prototype - 5 vragen

1. Waarom moeten wij in godsnaam iets gaan veranderen? 

Dwang en drang

2. Waarom bestaan wij als eerstelijnszone ?

3. Waarvoor staan wij als eerstelijnszone ?

4. Welke kernopdrachten (processen met een finaliteit) 

moeten wij georganiseerd krijgen ?

5. Vanuit welke leidende principes zien wij iedereen binnen 

onze eerstelijnszone samenwerken ?



VRAAG 1: 
WAAROM MOETEN WIJ 
VERANDEREN?
Dwang en drang



Wat is onze dwang en drang, 
vanuit perspectief van

- De “klant/burger”
- Onze collega’s
- Onze partners

- Externe ontwikkelingen
...

...

...

...

Zie ook beleidsvisie p9-11



Versterken Afzwakken

Creëren Stoppen

De eerste 
lijn

......

...

...



Data veranderforum

• Woensdag 4/10 om 19u30

• Dinsdag 12/12 om 13u00

Locatie: 

Belgica BIS

Kerstraat 115

9200 Dendermonde



?

Netwerkmoment

Bezoek onze website 

voor meer informatie 

(in opbouw)

www.elzdender.be 

Heeft u nog vragen, 

spreek ons tijdens het 

netwerkmoment of via:

E-mail: 
eerstelijnszone@gmail.com

Tel: 
Jan: 0474 90 86 49

Reinout: 0473 63 30 29

Kirsty: 0473 37 20 65 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwmLbF5s7UAhXQLlAKHc00BEIQjRwIBw&url=http://www.fightcancer.nl/over-kanker/informatie&psig=AFQjCNG2wAtDn8pMlIHsY1SKEUkybGGh2Q&ust=1498129781189763
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwmLbF5s7UAhXQLlAKHc00BEIQjRwIBw&url=http://www.fightcancer.nl/over-kanker/informatie&psig=AFQjCNG2wAtDn8pMlIHsY1SKEUkybGGh2Q&ust=1498129781189763

