
Projectaanvraag ‘Samenwerken in de eerste lijn’ – Flanders Synergy  

REGIO:  Zuid Oost Limburg (Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongeren, Herstappe, Voeren) 

1. Waarom is de regio geschikt?  

- De zorgregio staat al enkele jaren vast. Geen mogelijke discussiegebieden.  

- Overlap tussen zorgregio en huisartsenkringen, alsook overlap tussen zorgregio en  wachtregeling van 

overige zorgverleners zoals apothekers.   

- Kringwerkingen Zuid Oost Limburg: LMN biedt ondersteuning aan de zorgverleners om zich te verenigen in 

kringen en op regelmatige basis samen te komen. Zorgverleners werden gecontacteerd o.b.v. de gegevens 

vanuit de sociale kaart van het LMN Zuid Oost Limburg. In het project zullen deze kringen in dezelfde 

activiteitenzone verder uitgebouwd worden.  Reeds opgebouwde kringwerkingen: Klinisch psychologen, 

diëtisten, kinesitherapeuten. Ook is er reeds een samenwerking tussen de huisartsenkringen en apothekers 

in de regio. De apothekers zijn georganiseerd onder vorm van een lokale wachtdienstkring en worden 

overkoepeld door het KLAV, hun provinciale beroepsverenging. Verder is er reeds een samenwerking tussen 

LISTEL en LMN voor de ondersteuning van de lokale thuisverpleegkundigen Zuid Oost Limburg.  

- Er is reeds een samenwerking tussen verschillende belangrijke actoren zoals de lokale besturen (Vb: Charter 

Gezonde gemeente), LMN (Kringen, Sociale kaart, educatiesessies, …), Plaatselijk OverlegPlatform (POP), 

Multidisciplinaire vormingen/initiatieven), GGZ (samenwerking met VGGZ Tongeren), Dienst 

Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen,… 

- Zorg- en hulpverleners tekenden ook in op het project ‘geïntegreerde zorg voor chronisch zieken, doch werd 

in een laatste fase niet weerhouden. In de regio zullen we volledige aandacht kunnen schenken aan dit 

project. 

- Samenwerking met ziekenhuis a. z. Vesalius, dat éénzelfde werkingsgebied kent. 

- Samenwerkingsverbanden tussen de andere eerstelijnsactoren in de thuiszorg zijn eveneens gesitueerd in 

deze activiteitenzone.  

- Huisartsenwachtpost en weekwachtcentrale worden georganiseerd in hetzelfde werkingsgebied. Bovendien 

wordt er gewerkt met een centraal oproep voor de wachten van de huisartsen in de regio. Ook apothekers 

hebben een wachtdienst zowel in de week als in het weekend.  

- Kwetsbaarheid van de regio: De voorgestelde zorgregio bestaat grotendeels uit landelijke gebieden.  Door de 

zorg hierin te structureren tot een sterk netwerk zullen de mensen uit de landelijke gebieden gelijke zorg 

ontvangen. Zorgregio Zuid Oost Limburg is voornamelijk landelijk gebied en dus zeer geschikt om ook daar 

een voorbeeldregio uit te werken.  

- De activiteitenzone omvatten een gelijke LMN-regio en de 2 DeelSEL’s. In Limburg worden deze POP’s 

(Plaatselijk Overlegplatform) genoemd.  

- Reeds goed afspraken rond multidisciplinair samenwerken (vb: Limburgse code vanuit LISTEL) 

Conclusie: Het lijkt ons een meerwaarde om verder te werken met een vaste zorgregio waar reeds een goede 

samenwerking bestaat.   

2. Welke zijn de elementen om te bepalen waarom de ELZ wel of niet slaagt? 

- Motivatie en inzet van de verschillende actoren in het werkveld 

- Goede communicatie met de verschillende actoren in het werkveld 

- Vertrouwen in elkaar  

- Respect voor elkaars huidige werking en visies op zorg. Bereidheid om te integreren in elkaars werking 

waardoor deze wordt versterkt. 

- Goede geboden ondersteuning vanuit structuren zoals LMN/POP/GDT (middelen & personeel). De 

aanwezigheid van de zorgtrajectpromotoren, aangevuld met personeel van de huisartsenkringen, zorgt voor 

lokale en persoonlijk bekendheid van alle actoren in het werkveld en een algemeen aanspreekpunt voor alle 

zorggroepen.   

- Één gedragen visie op zorg 



- Erkennen van de rol van persoon met zorgnood en de mantelzorger in het opnemen van regie over eigen 

zorg conform aan het concentrisch cirkelmodel 

- Groot draagvlak van zorg- en hulpverleners  

 

3. Veranderteam + Veranderforum 

Naam  Organisatie/groep Team/forum Handtekening 

Hendrix Luc Huisarts 

Schepen welzijn/gezondheid 

OCMW voorzitter  

WZC Demerhof 

Team  X  

Simons Sven Huisartsenkring  Team  X 

Vanmeer Kristien Apotheker  Team X 

Dhooge Ann  Zelfstandig TVPK 

Diabeteseducator 

Tabakoloog  

Team  

 

X 

Sigrid Luytens Landelijke thuiszorg Team X 

Hilde Weckhuysen Ons Netwerk  Team  X 

Vincent Moermans  Wit Gele Kruis Team  X 

Hamael Guido OCMW Hoeselt  Team  X  

Miep Ceunen  Coordinator VZW Beschut Wonen 
de Overstap 

Team  X 

Nathalie Jordens na 

afstemming IMO  

Mutualiteiten(IMO-
vertegenwoordiging)  
CM Limburg 

Team  X 

Kristel Van den driessche LISTEL vzw Team  X 

Vanvlijmen Renate  LMN Zuid Oost Limburg  Team  X 

    

Wouter Peters  Hak Tongeren Forum X 

Dops Rudi  Kinekring Zuid Oost Limburg  Forum X 

Michaël Hilderson  PsyZOLim Vzw 

Team Ad Hoc 

Forum  X 

?  Apotheker Forum  

Philip Poosen Thuisverpleging plus Bilzen Forum  

Kristien Oversteyn Hoofdverpleegkundige Wit Gele 
Kruis 

Forum X 

Luc Hertenweg VVT Limburg (tandarts) Forum  X 

Bouhbass Fadma De Voorzorg Forum X 

Vandeput Karolien LM Limburg  Forum X 

Marien Frieda  Solidariteit van het gezin: Dienst 

Gezinszorg en Aanvullende 

Thuiszorg, Dienst Thuisverpleging 

en onze Oppasdienst met 

vrijwilligers (Zorgende Handen).  

Forum  X 

Reynders Iete Familiehulp Forum X 

Johan Huygen CAW  Forum X 

Simons Marleen coördinator in de 

expertise 'Senioren, Gezondheid 

en Zorg' 

Forum X 

Sonck Ronny  Lokaal dienstencentrum Bilzen Forum X 

Hilde Buysmans  OCMW voorzitter Hoeselt Forum X 



Jos Schouterden Schepen welzijn/gezondheid 

Tongeren 

Forum X 

Jo Hubrechts Kabinetsmedewerker Stad 

Tongeren 

Forum X 

Ernon Guy  OCMW Voeren Forum X 

Emmy Bourguignon  Sociale dienst Riemst  Forum X 

Mathieu Eycken  Schepen gezondheid Riemst Forum X 

Liliane Nicolaes  Afdelingshoofd Welzijn & vrije tijd 

Riemst 

Forum X 

Katja Onclin OCMW voorzitter Forum  X 
 

Karen Beuckx 
 

Directeur CGG VGGZ  Forum  X 

Karen Stockbroekx 
 

NOOLIM  Forum X 

Geert Vanham 
 

NOOLIM  Forum X 

Johan Sijm 
 

Netwerkcoordinator NOOLIM Forum X 

Tanja de Ruijter NOOLIM  
 

Forum X 

Ervaringsmedewerker vanuit 

CGG 

CGG Forum X 

Claudia Opdenakker  ZOPP Limburg  
Medewerker patientenparticipatie 

Forum  
Team Ad Hoc 

 

Annemie Scheepers  KLAV, provinciale 
beroepsvereniging Apothekers  

Forum  

 

Nota: Momenteel is er, wegens de korte tijdsdruk reeds één wzc gecontacteerd. Wel bestaan er in de regio reeds 

goede contacten met de andere wzc. Een uitbreiding van de samenwerking met de verschillende woonzorgcentra is 

een eerste opdracht voor onze regio.  

Nota: In een latere fase zullen we ook het A.z. Vesalius en MC Sint Jozef Munsterbilzen inlichten en mogelijks 

opnemen als partner. 

Welke doelstellingen van het project dragen bij tot het realiseren van de ‘quadruple aim’?  

 

- Het opstellen van een nieuwe organisatiestructuur waarin gezondheid en welzijn goed samenwerken.  

- Zorg- en hulpverleners efficiënter laten samenwerken. Vb: Momenteel zijn er maatschappelijk werkers (MA) 

van het OCMW, MA van stad/gemeente, MA mutualiteiten,…  . Het herbekijken hoe deze verschillende 

partners efficiënt ingezet kunnen worden in de eerstelijnszone, kan leiden naar een beter gestructureerd luik 

geestelijke/maatschappelijke gezondheidzorg in de regio.   

- het lokaal aanbod per regio/buurt in kaart brengen, waarbij ook de partners een goed overzicht hiervan 

hebben.  

- Betere opvang- en vervoersmogelijkheden bekomen, met specifieke aandacht voor mantelzorgers.  

- Multidisciplinaire samenwerking op buurtniveau bewerkstelligen door multidisciplinair overleg en 

sleutelfiguren per buurt (cfr. Verschillende toegangspoorten tot zorg).  

- Het aanbod afstemmen op de specifieke buurt (rekening houden met lokale verschillen).  

- Aan de slag gaan met de noden vanuit de persoon met zorgnood in de regio.  



- Kwetsbare groepen opsporen door bezoekersteams in te zetten op wijkniveau of door proactieve 

contactnames via detectiesystemen.  

- Erg belangrijk in de beginfase van het project is het definiëren van de verschillende wijken in de 

activiteitenzone. Zo de toegang tot zorg voor iedereen zo goed mogelijk houden. Hierbij ook gebruik maken 

van reeds bestaande diensten en partners zoals huisartsenkabinetten, de apotheken, TVPK, 

thuiszorgdiensten etc,..  

- In verband met tevredenheid van de actoren in het werkveld zullen we een bevraging willen  doen bij de 

zorgactoren om zo de pijnpunten bloot te leggen zodat het project ook hierop kan inspelen. 

- De bevolking in het algemeen sensibiliseren. 

- Door met verschillende toegangspoorten in verschillende clusters te werken en de zorg voor de doelgroep 

daar te structureren zal de toegang tot zorg laagdrempeliger zijn. De populatie kent de lokale diensten en 

zorgverleners beter en worden door hun gestimuleerd om sneller hulp te zoeken indien nodig.  

- Door een goed contact tussen zorg en welzijn op een zo laag mogelijk niveau: ‘de buurt’, zullen kwetsbare 

groepen sneller bereikt worden en geschikte zorg krijgen, afgestemd op hun behoeften. We dienen ermee 

rekening te houden dat zorgconsumptie binnen de buurt ook mogelijk blijft. We moeten de keuzevrijheid 

van de persoon met zorgnood blijven respecteren. 

- Maatschappelijk werker en het sociale middenveld mee integreren in het zorgnetwerk van de persoon met 

zorgnood. Deze kan de situatie per persoon analyseren. Daarbij is het nodig ook bredere beleidsdomeinen 

(vb. wonen) en het informeel netwerk te betrekken, om tot een gerichte buurtzorg te komen.  

- Actief betrekken van het GGZ Netwerk Noolim. Door het verplaatsen van specifieke GGZ deskundigheid naar 

de regio/wijk zorgt deze piloot voor betere beschikbaarheid van specialistische zorg en versterkt de piloot de 

basisgezondheidszorg die daardoor beter is toegerust voor de zorg en psychosociale ondersteuning aan 

mensen met psychische nood. Op deze manier hebben preventie en  vroegdetectie een kans.  

- Bovenstaande moet ook leiden tot meer aandacht voor verwevenheid tussen fysieke en mentale klachten 

van mensen met comorbide of multimorbide aandoeningen   

- Inrichten van een centraal onthaal dat multidisciplinair is ingericht in de pilootregio. Huisartsen, 

maatschappelijk werkers en GGZ hulpverleners werken nauw samen. Ook na het onthaal blijven deze 

zorgverleners via korte lijnen ervoor zorgen dat persoon in zorgnood steeds vloeiend migreren naar de juiste 

zorg. Hierdoor worden zorg- en hulpverleners efficiënt ingezet. Dit leidt tot een beter gestructureerd luik 

geestelijke/maatschappelijke gezondheidzorg in de regio.    

- Stimuleren van digitale gegevensdeling tussen verschillende zorg- en hulpverleners, maar ook persoon met 

zorgnood en mantelzorger.  

- Werken via verbetercyclus op basis van ervaren problemen in de buurt.  

 

CRITERIA  

Innovatief karakter:  

1. Welke innovatieve taken, zoals benoemd in de beleidsvisie’ een geïntegreerde zorg in de eerstelijn’ zal de ELZ 

prioritair opnemen gedurende de looptijd van het project.  

De ELZ zal prioritair inzetten op de ontschotting tussen welzijn en gezondheid. Het inhoudelijk afstemmen van taken 

en rollen van de verschillende actoren in de ELZ, is naar ervaren al een grote en moeilijke opdracht, waar begeleiding 

voor nodig is. Hierbij is het in kaart brengen van wat er reeds is in de regio een belangrijk begin van een goede 

samenwerking. Het opstellen van een nieuwe visie en missie zal bijkomend een goede oefening zijn om alle neuzen 

in dezelfde richting te krijgen. Ook het centraal stellen van de persoon in zorgnood zal een mentaliteitswijziging 

vragen bij zorg- en hulpverleners in de regio.  

 



2. Welke lopende of op stapel staande projecten in de regio ?  

In de beleidsvisie wordt sterk ingezet op het ontwikkelen van kringwerkingen per beroepsgroep. Op dit moment 

ondersteunt het LMN/POP de verschillende kringwerkingen in de regio. Doordat zelfstandige werkers eerst bij 

mekaar komen in  beroepskringen, kan dit leiden tot  een positief effect op de samenwerking en dat op hun beurt 

leidt op zijn beurt tot goede afspraken , waarin iedereen gehoord wordt.  We zullen deze kringen verder uitbouwen 

in de toekomst van de eerstelijnszone. Daarnaast is het wel belangrijk dat we de kringwerkingen ook uitbreiden naar 

meerdere groepen in het werkveld en eventueel uitbreiden naar welzijn. Momenteel is er enkel een kringwerking 

van klinisch psychologen, diëtisten, kinesitherapeuten, thuisverpleegkundigen in de ELZ. Apothekers komen reeds 

samen voor regionale en provinciale bijscholingen, navormingen en infosessies, alsook voor het bepalen van de 

wachtwerking. De kringwerkingen moeten in de toekomst breder uitgewerkt worden en er dient nog een 

samenwerking op zorgregioniveau te ontstaan.  

Noolim, het netwerk geestelijke gezondheid Oost Limburg, wil vanuit haar visie op radicaal geïntegreerde en 

samenlevingsgerichte zorg proeftuinen inrichten waarin de specialistische GGZ intensief samenwerkt met eerstelijns 

partners. Deze visie sluit aan bij het voornemen van de Belgische en Vlaamse overheid om de geïnstitutionaliseerde 

diensten van de GGZ te verplaatsen naar diensten van de basisgezondheidszorg. Noolim is daarbij geïnspireerd door 

de beweging ‘ de nieuwe GGZ’, van o.a. Prof. PH. Delespaul die zowel kleinschaligheid en wijkgerichte zorg als het 

versterken van de eigen kracht van mensen in psychische nood en hun omgeving centraal stelt. Noolim zoekt 

naarstig naar ELZ partners die in wijken en buurten samen willen werken aan de eerder beschreven doelstelling om 

cliënten die hulp te bieden die ze op dat moment in hun leven nodig hebben.   

Samenwerking in de regio rond ‘huizen van het Kind’, waar reeds veel partners uit zowel zorg/gezondheid 

samenkomen.  

Momenteel wordt er via het LMN ook al een goede zorgtrajectbegeleiding voorzien in de regio. De LMN-

medewerker is een aanspreekpunt voor alle hulp- en zorgverleners die problemen/vragen hebben rond de 

zorgtrajecten DMII en CNI.  

Vanuit de LMN/POP/GDT worden er ook reeds multidisciplinaire vormingsavonden georganiseerd.  

Ook het multidisciplinair samenwerken wordt door andere methodieken reeds gestimuleerd (zoals MDO). Dit 

overleg situeert zich op een ander niveau, doch is het ook een voorbeeld van multidisciplinair samenwerken. 

Belangrijk is ook dat we rekening houden met de belangrijke partners die zouden moeten betrokken worden tijdens 

dit overleg, met het oog op een betere zorg voor de persoon met zorgnood. Het is de doelstelling dit in de 

verschillende aparte gemeenten gelijk te trekken. 

 Nt-vergoed MDO Vergoed 
MDO 

PSY 
MDO 

Tongeren 15 12 15 

Riemst 0 0 8 

Voeren 3 1 0 

Herstappe 0 0 0 

Bilzen 12 25 18 

Hoeselt  5 6 0 

 



3. Op welke manier heeft het project een vernieuwde visie op zorg, personen met een zorgnood en mantelzorgers, 

gekaderd in de beleidsvisie?  

Elke persoon met zorgnood zal begeleid worden in het opstellen van een zorg- en ondersteuningsplan, zodat 

duidelijkheid ontstaat rond hoe zijn/haar zorg er zal uitzien. Dit is altijd in samenspraak met de persoon zelf en 

indien nodig ook met de mantelzorger. Daarnaast is het belangrijk dat alle betrokken actoren in de eerstelijnszone 

de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger erkennen als een volwaardige partner. Men moet vertrekken 

vanuit basisprincipe ‘de patiënt centraal’ en het concentrisch cirkelmodel. De ELZ heeft eveneens een grote taak om 

deze personen met zorgnood en hun mantelzorgers voldoende vaardigheden en kennis bij te brengen zodat ze ook 

effectief in staat zijn en zich in staat voelen om de regie over hun zorg in eigen handen te nemen. Ook het 

sensibiliseren van de bevolking komt hierin naar boven. Door onder andere buurtsessies rond allerlei belangrijke 

thema’s te organiseren, zal de health literacy (gezondheidsgeletterdheid) verbeteren en worden vaardigheden 

aangeleerd (vb. een diabeet leert prikken en leert zijn waarden interpreteren)  waardoor de kennis en het ziekte-

inzicht van de doelgroep zal verbeteren. Verder moet er één lokaal aanspreekpunt/informatiepunt op een zo laag 

mogelijk niveau ontstaan waar de persoon met zorgnood met alle vragen over welzijn en gezondheid terecht kan. De 

verantwoordelijkheid ligt niet enkel bij de persoon met zorgnood, ook organisaties moeten hun zorgaanbod beter, 

en op een gemakkelijke manier, kenbaar maken bij het publiek. 

Iedereen binnen de eerstelijnszone zal moeten stimuleren dat de persoon met zorgnood zelf de rol van 

zorgcoördinator opneemt, dan spreken we van zorgmanagement. Indien dit niet haalbaar is, kan de persoon met 

zorgnood, binnen zijn eigen gekozen zorgteam, een zorgcoördinator aanstellen. Deze zal de continue opvolging en 

evaluatie voorzien van alle medische, paramedische en welzijnszorgen die zijn vastgelegd op basis van de zorgnoden 

van de persoon. Iedereen binnen de eerstelijnszone zou eerst en vooral deze laatste vorm moeten stimuleren.  

Daarnaast kan elke zorg – en hulpverlener in de ELZ een persoon met zorgnood toeleiden naar het zorg- en 

hulpverleningscircuit. Ook de huisapotheker is een belangrijke partner binnen het zorgteam van een persoon met 

zorgnood. Hij beschikt namelijk over het GFD van de persoon in kwestie, waardoor hij in de mogelijkheid is relevante 

medicatie m.b.t. de actieve medicatie onder vorm vaneen  overzichtelijk, volledig engeactualiseerd medicatieschema 

ter beschikking te stellen van de persoon met zorgnood, zijn mantelzorger en zijn zorgteam, mits de geïnformeerde 

toestemming van de persoon met zorgnood en via de meest beveiligde kanalen. 

Radicaal geïntegreerde GGZ zorg vraagt verregaande hervorming van de zorg voor mensen in psychische nood. Het 

vereist zowel een geleidelijke aanpassing van het traditionele GGZ systeem als een cultuur- en 

paradigmaverschuiving in de sector. Het medisch model maakt daarin plaats voor een model dat is gebaseerd op 

herstel en het versterken van de eigen kracht van cliënten en hun persoonlijke netwerken. De meest invloedrijke 

instrumenten  hiervan  zijn het inzetten van ervaringswerkers en de inrichting van een herstelacademie waarin 

burgers en cliënten elkaar ondersteunen en gebruik maken van beschikbare herstelgerichte tools en instrumenten.   

4. Hoe zullen knelpunten voor een naadloze zorg worden gedetecteerd en aangepakt  

Knelpunten in de zorg kunnen gedetecteerd worden door in eerste instantie in overleg te gaan met elkaar en met de 

persoon met zorgnood en/of mantelzorger. Daarna kan er geëvalueerd worden waar de zorg vastloopt. Deze 

knelpunten kunnen met een het multidisciplinair zorgteam van de persoon met zorgnood besproken worden en 

onderling kunnen er dan oplossingen gevonden worden. Indien dit niet lukt, kan een casemanager ingeschakeld 

worden. Op niveau van de eerstelijnszone zullen knelpunten besproken worden in de zorgraad. Hier zal elke 

vertegenwoordiger adviezen/opmerkingen kunnen formuleren.  

Bijzonder aandacht is nodig naar ontwikkelingen van transmurale zorg.  

Bij de opzet van de proeftuin radicaal geïntegreerde zorg wordt bottom up gewerkt. Burgers, cliënten en 

zorgverleners worden actief betrokken bij de inrichting. 

 



5. Welke innovaties hoopt men te integreren om de eerste lijn op een duurzame manier tot stand te laten komen? 

- Kringwerkingen blijven ondersteunen en uitbreiden 

- Opstarten van een zorgraad met een goed draagvlak uit de regio. Dit kan vertrekken vanuit reeds bestaande 

overlegstructuren. Om een goed draagvlak te creëren, is er een vertegenwoordiging nodig van alle 

eerstelijnsactoren (vermeld in KB78) die deelnemen aan het veranderteam en niet alleen zetelen in het 

veranderforum.  

- Opstellen van een goede taakverdeling en Multidisciplinaire afspraken maken 

- Buurtgerichte zorg: inzetten op informele zorg vb: Bezoekersteams inschakelen om de kwetsbare groep te 

ondersteunen. Vrijwilligers hebben een belangrijke signaalfunctie. Inzet van GGZ ervaringswerkers die 

samenwerken met ervaringswerkers armoedebestrijding. Hiernaast is het belangrijk ook in te spelen op 

bestaande diensten/actoren die een signaalfunctie kunnen opnemen. Denk hierbij aan de laagdrempeligheid 

van de apotheker in de ‘wijk’ of ‘buurt’. Ook de apotheker heeft door zijn jarenlange relatie met de persoon 

met zorgnood een heel goed beeld over de personen met zorgnood, zijn thuissituatie, zijn familie, zijn 

sociale leefomstandigheden, en ook vooral de personen waar nog geen thuiszorg geboden wordt. De 

apothekers kunnen een belangrijke ‘oriëntatiefunctie’ opnemen voor de personen met zorgnood.   

- Ook thuisverpleegkundigen en hulpverleners in de thuiszorgdiensten hebben vaak een goed zicht op de 

knelpunten die voorkomen bij personen met een zorgnood, en kunnen ook de signaalfunctie opnemen. 

- Ontschotting tussen welzijn en gezondheid  

- Ontschotting tussen verschillende eerstelijnszorgverleners helpt multidisciplinaire samenwerking stimuleren.  

 

Engagement van de partners 

1. Is er een concreet engagement van de projectpartners om samen te werken  

2. Hoe concreet is dit engagement 

3. Welke concrete taken worden opgenomen door de partners 

Vanuit de mutualiteiten is er zeker een concreet engagement, aangezien de dienstverlening van de leden 

gegarandeerd moet blijven. De ziekenfondsen hebben een belangrijke rol te vervullen. Ze dienen de rechten te 

onderzoeken (verhoogde tegemoetkoming en andere tegemoetkomingen), te doen aan preventie, voorlichting en 

educatie door aanvullende diensten af te stemmen, lezingen en informatiedagen te organiseren, vormingen geven 

op maat, begeleiding aan huis door maatschappelijk werkers, ergotherapeuten,… Ook het proactief benaderen van 

kwetsbare groepen om hun rechten te laten gelden en hun te empoweren/ondersteunen is een concrete opdracht 

die de mutualiteiten vervullen. Verder kunnen ze een duidelijke rol spelen in het ondersteunen van de 

mantelzorgers vanuit de regionale diensten (vb: centrum en vzw Liever Thuis, Vief,…). Een engagement dat ze tevens 

zullen opnemen is het ondersteunen van gebruikers van de zorg door zorgcoördinatie, vraagverduidelijking en het 

opstellen van het begeleidingsplan (zorg- en ondersteuningsplan), ook bij complexe zorgnood. De mutualiteiten zijn 

het eens dat inzet van een medewerker (maatschappelijk werker) uit de verschillende organisaties nodig is om de 

veranderingen in het veld mee op te volgen en eveneens informatie doorstroom binnen de organisatie te voorzien. 

Inzet van een medewerker die het project opvolgt, deze zorgt voor de informatiedoorstroming binnen de 

organisatie. Ook zullen ze ingezet worden voor contacten met de persoon met zorgnood/mantelzorger te 

onderhouden en te begeleiden indien deze persoon in zorgnood vragen i.v.m. zijn zorg heeft. Tot slot zullen de 

maatschappelijk werkers ook ingezet worden voor multidisciplinair overleg.  

Gezien de tijdsdruk is er nog geen IMO (intermutualistisch overleg) geweest.  Dit zal eind april plaatsvinden.  Vanuit 

CM engageren we ons dat iemand vanuit de mutualiteiten in de verandergroep zal zetelen.  Voorlopig onder de 

naam van Nathalie Jordens. Zij zal actief meedenken in het formuleren van acties om de voorgestelde doelstelling en 

te realiseren.  De insteek vanuit welzijn is hier een absolute meerwaarde. 



Ook diensten thuiszorg en gezinszorg engageren zich graag binnen deze opdracht. Zij zijn, binnen de zorgregio, actief 

bezig met het bieden van zorg op maat van de persoon met zorgnood. Het ruime aanbod aan gezinszorg, karweihulp 

en woonaanpassingen bieden zijn aan voor de  verschillende doelgroepen zoals personen met 

dementie,beperkingen, psychische aandoeningen ,… Ook in de eerstelijnszone zullen zij zichzelf engageren de zorg 

voor de persoon met zorgnood te ondersteunen op hun vraag.  Verder willen zij blijven linken leggen met de andere 

disciplines om multidisciplinair samenwerken te verbeteren. Tot op heden maken zij reeds deel uit van verschillende 

overlegorganen. Ook het organiseren van jaarlijkse opleidingen kan een taak zijn van de diensten 

thuiszorg/gezinszorg (vb: eigen opleiding polyvalente verzorgende in Bilzen vanuit Landelijke thuiszorg).  

Ons Zorgnetwerk is een van de zes door Vlaanderen erkende verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers.  Ons 

Zorgnetwerk is tevens actief lid van het Vlaams Mantelzorgplatform (het platform bundelt de krachten van de 6 

erkende verenigingen). Daarnaast zijn zij eveneens betrokken partner bij de uitbouw van het Vlaams Expertisepunt 

Mantelzorg dat volop in voorbereiding is (lancering juni 2017  - zie ook Vlaams Mantelzorgplan van minister 

Vandeurzen).  

Zelfhulpondersteuning en Patiëntenparticipatie vzw (Zopp Limburg) zal zorgen voor de stem van de patiënt. Zij 

hebben contacten met verschillende patientenverenigingen uit Limburg. Ze zullen binnen het project zetelen in het 

veranderforum en ad hoc toegevoegd worden aan het veranderteam wanneer het specifiek gaat over de persoon 

met zorgnood.   

Wat kunnen wij bieden:  

 Organisatie en begeleiding van lotgenotencontact voor mantelzorgers  

 Ruim aanbod aan informatievoordrachten rond thema’s die mantelzorgers aanbelangen:  

o Doolhof van premies en tegemoetkomingen 

o Organisatie van de thuiszorg 

o Wat na een ziekenhuisopname?  

o Het maken van (financiële) afspraken in de (thuis)zorg 

o Zelfzorg voor de mantelzorger  

o Het lege nestsyndroom na een intense periode van mantelzorg 

(er worden regelmatig nieuwe thema’s uitgewerkt, dit kan ook op vraag van een organisatie) 

 Belangenbehartiging van de mantelzorger /beleidsvoorbereiding 

 Acties met betrekking tot sensibilisering  bijvoorbeeld rond jaarlijkse dag van de mantelzorger op 23 juni 

Vanuit het LMN is er een concreet engagement op verschillende vlakken:  

 Eerst een vooral zal de zorgtrajectpromotor (ztp) vanuit het LMN een coördinerende en organiserende rol op 

zich nemen. Dit houdt in dat de ztp als contactpersoon kan optreden, overleg kan plannen, verslaggeving kan 

doen, contacten onderhouden, …  

 Verder heeft men vanuit het LMN goede contacten opgebouwd met verschillende lokale zorgverleners en 

kent men reeds enkele knelpunten in het werkveld. Daarnaast neemt het LMN nu ook reeds de taak op van 

het opstarten/ondersteunen van de kringwerkingen. Voor de kringwerking van de thuisverpleegkundigen is 

er nu reeds een goede samenwerking tussen het LMN en LISTEL.  

 De LMN-medewerker zal zich ook engageren om de verschillende multidisciplinaire zorgverleners op de 

hoogte te houden via de kringwerkingen. Dit is ook een taak van de verschillende vertegenwoordigers vanuit 

alle multidisciplinaire zorgverleners, die binnen het project zullen meedenken.  

 In de toekomst is en blijft het een taak van de ZTP om de zorgtrajecten te blijven opvolgen en de 

zorgverleners hierin te ondersteunen.  



 Meehelpen aan het opstellen van multidisciplinaire vormingen 

De apothekers in de zorgregio steunen het project aangezien het enkel door samenwerken een kans heeft om de 

opbouw van de eerstelijnszone te laten slagen. De zorg voor de personen met zorgnood is, al altijd, hun core-

business geweest. Van overheidswege zullen de taken van de apotheker gaan uitbreiden, wat maakt dat de 

apothekers zich hier nog sterker op zullen toeleggen. Preventie en oriëntatie van patiënten, en dit in overleg met 

andere zorgverstrekkers. Ook promotie van een gezonde levensstijl, en patiënten helpen motiveren en 

ondersteunen om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor hun gezondheid hoort tot het dagdagelijkse 

takenpakket van de apotheker. Enkele voorbeelden van de taken : medicatieschema opmaken en overlopen met de 

betrokkenen, doorverwijzen naar andere zorgverstrekkers waar nodig, begeleiden en motiveren bij rookstop, 

informatieverstrekking over allerhande thema’s,... 

De zorgraad 

De zorgraad zal voorlopig ontstaan uit de huidige partners binnen dit project. De zorgraad wordt voorgezeten door 

een huisarts uit de regio. Zowel zorg- en hulpverleners, vertegenwoordiging vanuit lokale besturen als mantelzorgers 

en patiënten dienen toegevoegd te worden aan de zorgraad. De zorgraad zal werken aan de realisatie van eerst en 

vooral de prioritaire taken die het agentschap zorg en gezondheid opgesteld heeft. Verder zullen nieuwe 

samenwerkingen besproken en afgetoetst worden en zal de zorgraad een goed inzicht ontwikkelen in de noden en 

behoeften van de populatie in de eerstelijnszone. De leden van de zorgraad staan eveneens in voor het informeren 

van hun achterban.  

Mandagen Betrokken partners in het veranderteam:  

Renate Vanvlijmen – LMN Zuid Oost Limburg: Projectcoördinatie. 0,2 FTE vrijgesteld voor het project.  

Taken:  

- aanspreekpunt voor Flanders Synergy 

- Plannen van overleg 

- contacten met alle partners onderhouden 
- verslaggeving 
- actief nadenken en voorstellen van sprints  
- voorbereidend werk per sprint 

 
 
Kristel Vandendriessche - LISTEL (SEL): 0,1 FTE vrijgesteld voor het project. 
 
Taken:  

- mee actief nadenken over voorstellen/sprints 
- motiveren van partners 
- mee zoeken naar afstemming tussen partners 

 
Sigrid Luytens – Landelijke Thuiszorg – 0,1 FTE 
 
Taken:  

- contacten onderhouden met belangrijke partners uit zowel zorg als gezondheid en zowel uit 1ste als 2e lijn. 
- Nadenken over het totaalaanbod voor de patiënt: gezinszorg, karweihulp,woningaanpassing, poetsdienst, 

kraamzorg, verwenzorg en comfortzorg, nachtopvang.  
- Bijbrengen van inzichten rond doorverwijzen naar gerichte andere (thuiszorg-)diensten 
- Partners motiveren om client/patient en mantelzorger te erkennen als volwaardige partner.  
- Meedenken over hoe hulpvragen gericht geëxploreerd en gericht opgevolgd worden. 
- Linken leggen met kwetsbare groepen, inzichten in noden en behoeften van deze groep.  



- Wij kunnen waar nodig deelnemen aan overleg  op gebied van digitalisering door gericht overleg aan te gaan 
met onze expert innovatie, zorg en IT.  

 
Hilde Weckhuysen - Ons Zorgnetwerk/ VZW Vlaams Mantelzorgplatform  
  

- Ons Zorgnetwerk neemt het mandaat op namens het VZW Vlaams Mantelzorgplatform  
- Het Vlaams Mantelzorgplatform zal 1 werknemer afvaardigen in het nog op te richten Expertisepunt 

Mantelzorg dat door minister Vandeurzen zal gelanceerd worden op 19 juni aanstaande ( sturende rol) 
- Vanuit de vele contacten en expertise inzake mantelzorg hebben zij een goed zicht op de noden en 

ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers, beschikken zij over de nodige expertise, informatie over 
onderwerpen die mantelzorg-gerelateerd zijn.  

- mee na te denken over de uitbouw van buurtgerichte zorg. 
- Belangenbehartiging en het thema mantelzorg warm houden  

 
Nathalie Jordens – mutualiteiten (IMO) – 0,1 FTE  
 
  
 
Miep Cuenen  – Beschut wonen ‘de overstap’ – 0,1 FTE 
 
Taken:  

- Meenemen van visie Noolim. 
- Actief mee nadenken over spints 
- Informeren van achterban (ggz) 

 
Guido Hamael – Ocmw Hoeselt – 0,1  FTE 
 
Taken:  

- Opvolgen van vergaderingen  
- Voorbereidend werk  
- Actief meedenken aan sprints en voorstellen  

 
Vincent Moermans – Wit Gele Kruis – 0,1 FTE  
 
Taken:  

- Aanwezigheid op vergaderingen  
- Ondersteunende rol tijdens overleg en voorbereidingswerk 

 
Ann Dhooge- Thuisverpleegkundige – 0,1 FTE (indien nodig meer)  
 

- Aanwezigheid op vergaderingen  
- Ondersteunende rol tijdens overleg en voorbereidingswerk 

 
 
 
8.    Betrokken partners 
Zie pagina 2 punt 3. Veranderteam/veranderforum 

Afhankelijk van de fase in het project en de uit te werken sprints kan het veranderteam of het veranderforum 

tijdelijk uitgebreid worden met belangrijke partners uit het werkveld, die soms betere inzicht hebben in de praktijk. 

4. Hoe wordt de deelname van de lokale besturen verzekerd.  

Door de interesseverklaring te handtekenen. Het project is besproken en verder opgevolgd worden door de 

schepencolleges van elke gemeente. Eventueel enkele  personeelsleden vrijstellen om een engagement op te nemen 

binnen het project. Daarnaast wordt er ook kort op de bal gespeeld en worden de schepenen zelf aangesproken via 

telefonisch contact of overleg.  



Partners binnen het project: Zie hierboven (veranderteam / veranderforum)  

Motivatie 

1. Welke waarden vindt men in de nieuwe samenwerking belangrijk?  

  

- Samenwerken met respect voor elkaar  

- Knelpunten detecteren en aanpakken, samen naar oplossingen zoeken. 

- Elkaars huidige werking leren kennen, alvorens te kunnen veranderen waar nodig 

- Persoon met zorgnood en mantelzorger erkennen als waardige partner 

 

2. Welke meerwaarde verwacht je lokaal van een versterkt samenwerkingsverband in de eerstelijnszorg? 

 

- Persoon met zorgnood ervaart een goede ondersteuning te hebben, waarin hij/zij betrokken wordt.  

- Sterke eerste lijn waar de persoon met zorgnood gekend is en centraal staat.  

- Overleg tussen de huidige verschillende structuren 

- Een optimale samenwerking tussen alle actoren in de eerste lijn, met respect voor ieders expertise, moet 

een win-win worden voor zowel de personen met zorgnood als voor de verschillende professionals.  

- Goede afstemming van taken/rollen zodat er meer duidelijkheid ontstaat (zowel voor alle actoren in de zorg 

als voor de persoon met zorgnood/mantelzorger)  

- We kennen de noden en behoeften van de persoon met zorgnood 

- Nieuw systeem rond communicatie opzetten, wat leidt tot beter en doelgericht samenwerken.  

- Vereenvoudiging van het zorglandschap. Geen wildgroei aan verschillende structuren 

 

3. Wat is de visie op impact, kwaliteit, toegang van de zorg? In welke mate expliceert die al resultaten?  

 

Zorg moet tot bij de volledige populatie komen. Ook zorgmijders en zorguitstellers moeten in een vroege fase 

toegeleid worden naar preventieve en curatieve zorg. Ook door informele zorg in te schakelen (vb: buddysysteem 

met signaalfunctie) kan men proactief de kwetsbare groepen bereiken zoals ouderen, kansarmen, buitenlanders, 

personen met een beperking, mensen met geestelijke problematieken, … Hierin spelen de OCMW’s / Lokale 

besturen een zeer grote rol. Het idealiter beeld is de integratie van maatschappelijk werker in de wijken 

(outreachend werken).  

In de zorgregio is er momenteel reeds een fysiek huis van het kind, waar ouders vrij informatie kunnen inwinnen. 

Door de goede samenwerking met de Huizen van het kind kunnen verschillende interventies op poten gezet worden 

die kwetsbare ouders op weg helpen. Dit helpt eveneens ook sociaal isolement en vereenzaming tegen te gaan.  

Er heerst de visie dat een geïntegreerd en breed herkenbaar informatiepunt moet georganiseerd worden. Hiervoor 

komen de expertise van OCMW/CAW/DMW van de mutualiteiten zeker naar boven. Dit informatie punt moet een 

volledig beeld kunnen scheppen over de eerste lijn op alle domeinen: gezondheid, welzijn, wonen, preventie,…  

Persoon met zorgnood en de mantelzorger centraal  

1. In welke mate wordt de persoon met zorg- en ondersteuningsnood en zijn of haar mantelzorger eerst gezet?  

-  Overleg met persoon met zorgnood en mantelzorger  

- Vaardigheden en kennis bijbrengen 

- Gedeeld elektronisch patiëntendossier waarin de persoon met zorgnood en mantelzorger ook inzagerecht 

hebben.  

  

2. In welke mate wordt de visie van het beleid inzake het centraal plaatsen van de persoon met zorg – en 

ondersteuningsnood meegenomen? 



Meer verantwoordelijkheid geven door educatie en zelfmanagement te stimuleren. Ook ervoor zorgen dat er 

uniforme informatie gegeven wordt door de verschillende actoren in de zorg, zodat er duidelijkheid bestaat over de 

zorg van de persoon.  Ook mantelzorgers en sociale netwerken betrekken en informeren over de zorg van de 

persoon met zorgnood. In dialoog gaan.  

3. Op welke manier wordt de mantelzorger als een volwaardige partner in de zorg betrokken?  

- Betrekken bij informatiemomenten 

- Erkenning geven  

- Beschouwen als aanspreekpunt  

- Een luisterend oor bieden 

- Ondersteunen en ontlasten: vb: Ook methodieken uitwerken waarin de mantelzorger onder de aandacht 

komt en ontlast wordt van zijn taken. Een concrete actie hierbij is het flexibeler omgaan met opvang- en 

vervoersmogelijkheden voor mantelzorgers. 

 

4. Hoe zal worden aangetoond dat de zorg – en welzijnsnoden ingelost zijn?  

Door in het begin een zorg- en ondersteuningsplan op te stellen, in samenspraak met de persoon met zorgnood en/ 

of zijn mantelzorger. Dit kan dan op regelmatige basis geëvalueerd worden. Verder zal er aandacht moeten gaan 

naar het digitaliseren van dit zorg- en ondersteuningsplan, waarbij voldoende evaluatie van het systeem nodig zal 

zijn. We zullen hierin rekening houden met aanbevelingen vanuit de overheid.  


