
1 

 

 

 

Kandidatuur locoregionaal actieplan  

 

 

PILOOTPROJECTEN “GEÏNTEGREERDE ZORG VOOR 

CHRONISCH ZIEKEN” 

Titel van het project: 

De Koepel 

Geïntegreerde zorg voor de chronische cliënt en omgeving met 

polyfarmacie, meervoudige ziekenhuisopnames of kansarmoede. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een geldige indiening van deze kandidatuur, gelieve: 

- Onderstaande Word template volledig in te vullen  

- Deze ingevulde Word template en eventuele bijlagen1 elektronisch in te dienen in één 

emailbericht op het e-mailadres: chroniccare@health.belgium.be 
2
 

                                                           
1
 Maximaal 4 bijlagen: alle mandaten in één pdf (zie volgende pagina), de gantt chart in Excel (zie D.2. 

Projectplan), het model van overeenkomst integratiemanagement (zie D.4. Governance) en optioneel de 
Toolbox in Excel, aangereikt door het coaching team (zie D.2. Projectplan) 

mailto:chroniccare@health.belgium.be
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Engagementsverklaring  

Indien dit pilootproject wordt weerhouden voor de uitvoeringsfase, verplicht het consortium zich 

tot de volgende voorwaarden: 

- Het aanvaarden van de externe evaluatie in het kader van de wetenschappelijke evaluatie.  

- Het registreren en ter beschikking stellen van gegevens.  

- Het deelnemen aan opleidingen, intervisies en uitwisselingsactiviteiten georganiseerd door de 

overheden of in het kader van de wetenschappelijke begeleiding.  

- Het gebruiken van de door de overheden ontwikkelde instrumenten en methodieken.  

- Het laten aansluiten van de ICT-ontwikkelingen bij de filosofie van het actieplan eGezondheid. 

- Aansporen van bevolking om hun geïnformeerde toestemming te geven via eHealth om 

elektronisch gegevens te delen tussen verstrekkers die een therapeutische relatie hebben met de 

rechthebbende.  

- Het progressief uitbreiden van het aantal geïncludeerde personen en het aantal partners in  het 

consortium.  

- Het voorkomen van uitsluiten van nieuwe partners.  

- Het afsluiten van een overeenkomst met het Verzekeringscomité met respect voor de bepalingen 

voorzien in het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het 

Verzekeringscomité van het RIZIV overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van 

pilootprojecten voor geïntegreerde zorg.  

 

Zoals beschreven in art. 5 van het KB, kan de kandidatuur ingediend worden door een 

vertegenwoordiger van de partners van het consortium. Hiervoor dient deze vertegenwoordiger een 

mandaat te hebben van elk van de partners dat de engagementen die de partners opnemen in het 

voorstel bevestigt.  

De partners kunnen hun mandaat geven via een ondertekend formulier of via een email. Alle 

mandaten gegeven door de partners van het consortium dienen bijgevoegd te worden in één bijlage 

bij het indienen van het kandidaatsdossier. De hieronder gevraagde handtekening van de 

gemandateerde geldt als akkoord voor de engagementsverklaring voor alle partners.  

Gegevens gemandateerde:  

Voornaam: Sarah 

Naam: Van Gampelaere 

Adres : Ieperse Steenweg 100 

Postcode + Gemeente : 8630 Veurne 

Telefoon/Gsm: 058/33 37 69 

E-mail:sarah.vangampelaere@azwest.be

                                                                                                                                                                                     
2
 De exacte datum zal later meegedeeld worden, wetende dat dit binnen de 30 dagen moet zijn na de 

publicatie van het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité 
van het RIZIV overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van pilootprojecten voor geïntegreerde zorg in 
het Belgisch Staatsblad.   
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  Handtekening 

Korte samenvatting van het project  (MAX 800 woorden) 

De Koepel: project geïntegreerde zorg voor de chronische patiënt en omgeving met polyfarmacie, 

meervoudige ziekenhuisopnames of kansarmoede.  

Het uitgangspunt is een nieuwe visie op geïntegreerde zorg voor de chronische patiënt, met een 

driedubbel doel – de ‘Triple Aim’ doelstelling: verbeteren van de zorgervaring van patiënten en 

mantelzorgers, betere algemene gezondheid van de bevolking en meer efficiëntie met de beschikbare 

middelen. Daarnaast schenken we bijzondere aandacht aan de equity, jobsatisfactie en het welzijn van 

de betrokken zorgverleners en aan de gelijkheid voor alle chronisch zieken.  

De Koepel wil een zorgtraject creëren met algemene richtlijnen omtrent communicatie, overleg en 

transmurale afspraken tussen de verschillende actoren die betrokken zijn in het zorgproces van een 

cliënt.  

We mikken op een versterkte samenwerking tussen zorgverleners op de eerste en tweede lijn, partners 

uit de woon-thuiszorg, verenigingen van patiënten en/of van mantelzorgers en welzijnsorganisaties. 

Uit aanbevelingen van de mantelzorgverenigingen, patiënteninterviews, overleg met zorg- en 

welzijnsorganisaties,  enz. werden de behoeften van de chronische patiënt en de welzijn- en 

zorgverleners geformuleerd en inefficiënties gedetecteerd. Vertrekkende vanuit deze behoeften 

vormden we zes centrale bouwstenen. Deze bouwstenen omvatten de doelstellingen van De Koepel.  

In het model van De koepel staan de chronische patiënt en zijn context centraal. Rond deze chronische 

patiënt staan de zes bouwstenen van onze geïntegreerde zorg: empowerment en educatie, mantelzorg, 

sociale participatie en buurtwerking, optimaliseren van de medicatie, wegwerken van overbodige 

opnames en het elektronische patiëntendossier. Vanuit deze centrale gedachten hebben we onze acties 

opgemaakt. Overkoepelend besteden we nog aandacht aan overleg en samenwerking, zorgcoördinatie 

en casemanagement.  

Met onze innovatieve acties willen we de bouwstenen concreet uitwerken. De acties hebben het 

verbeteren van de levenskwaliteit en de gezondheid van de chronisch zieke en zijn mantelzorger. 

We willen dat de chronisch zieke en zijn mantelzorger een actieve rol opnemen in zijn zorgproces en 

leven. Deze actieve rol start in het patiëntendossier, opgesteld op basis van de levensdoelen van de 

chronisch zieke. Ondersteuning, educatie en informeren zijn sleutelwoorden om deze doelstelling te 

bereiken. 

Via burenhulp, Bewegen op Verwijzing en aangepast en betaalbaar vervoer willen we de sociale 

participatie van de chronisch zieke stimuleren. 

Onnodig gebruik van medicatie mijden is een actie om de medicatie te optimaliseren. 

We zetten in op secundaire preventie om onnodige opnames weg te werken. 

Zorgverleners zullen op een efficiëntere manier hun bestaande expertise gebruiken en het transmuraal 

overleg optimaliseren. Dit zorgt er onder andere voor dat de chronische patiënt sneller bij de correcte 

zorgverlener terecht komt. 

De chronische patiënt wordt op maat ondersteund en begeleid in zijn traject volgens zijn mogelijkheden 

en levensdoelen. In een complexe zorgsituatie kan hij ervoor kiezen om hem door een zorgcoördinator te 

laten ondersteunen. Deze zorgcoördinator helpt bij het opstellen van het persoonlijk zorgplan en waakt 
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over de efficiënte aanwending van verschillende zorg- en welzijnsaanbieders. Bij complexe en niet goed 

lopende zorg kan de chronische patiënt ook beroep doen op een casemanager. 

Bij de samenstelling van deze geografische activiteitenzone stelden we vast dat deze regio een gedeelde 

problematiek kent: de multiple ziekenhuisopnames, polyfarmacie en een hoog aantal personen met een 

verhoogde tegemoetkoming. De combinatie van deze drie problematieken zorgt voor een unieke 

combinatie van zorgvragen. 

Wat blijkt uit de cijfers van het InterMutualistisch Agentschap is dat bijna de helft van de mensen met 

het statuut chronisch ziek recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming. Aangezien wij dit gebruiken 

als een teken van kansarmoede, betekent dit dat bijna de meerderheid van deze mensen in kansarmoede 

leeft (InterMutualistisch Agentschap, 2017). 

Een volgende kwetsbare groep zijn de ouderen. We merken op dat in deze leeftijdscategorie (60+) zich 

de grootste groep van personen met het statuut chronisch zieken bevindt (InterMutualistisch 

Agentschap, 2017).  

Onze regio typeert zich door vergrijzing en een groot aantal chronisch zieken. We stellen bovendien vast 

dat er een aanzienlijk aantal van kansarme buurten zijn.  

Wat nog uniek is aan onze geografische activiteitenzone zijn de kustgebieden. Ons project kan acties 

toepassen op zowel kustgebieden, landelijke zones als stedelijke gebieden. Dit zorgt ervoor dat wij regio 

specifiek kunnen analyseren welke actie werkt en welke niet en hoe dit kan aangepast worden voor een 

specifieke subregio.  

Tijdens de uitvoeringsfase van het project willen we blijvend investeren in de kwaliteit van onze zorg. Om 

dit na te gaan zullen we op regelmatige basis de patiënt bevragen over zijn ‘Quality of Life’. Onze acties 

zullen we ook regelmatig evalueren. Zo kunnen we inefficiënties zo snel mogelijk detecteren en 

verbeteren. Door deze kwaliteitscontrole in te voeren zullen wij op regelmatige basis kunnen controleren 

of wij voldoen aan de Triple Aim doelstellingen, de equity en de jobsatisfactie.  

Om partners te bereiken die voorlopig nog niet toegetreden zijn tot het project lanceren we onder 

andere kick-off event. Dit is een netwerkevent voor partners die reeds aangesloten zijn tot het 

consortium maar ook voor partners die nog niet tot het consortium behoren. Dit is een informele manier 

om partners warm te maken voor ons project.  

  



5 

 

INHOUD 

A. Contextueel kader ........................................................................................................................... 6 

1. Administratieve gegevens ........................................................................................................... 6 

2. Geografische activiteitenzone .................................................................................................... 7 

3. Samenstelling van het consortium............................................................................................ 10 

B. Risicostratificatie van de populatie en middelencartografie ........................................................ 17 

1. Voorbereidend werk ................................................................................................................. 17 

2. Stratificatie / Objectivering van de behoeften en risico’s in de regio ...................................... 22 

3. Cartografie van de middelen .................................................................................................... 36 

4. SWOT analyse van de regio ....................................................................................................... 42 

C. Doelgroep en inclusie.................................................................................................................... 46 

1. Inclusiecriteria ........................................................................................................................... 46 

i. Administratieve doelgroep ................................................................................................... 46 

ii. Operationele doelgroep ........................................................................................................ 47 

2. Inclusieprocedure ..................................................................................................................... 49 

D. Locoregionaal actieplan voor de ontwikkeling van geÏntegreerde zorg voor chronisch zieken ... 52 

1. Visie en doelstellingen .............................................................................................................. 52 

2. Projectplan ................................................................................................................................ 54 

3. Financieel plan ........................................................................................................................ 178 

4. Zelf-evaluatie .......................................................................................................................... 189 

i. Data-analyse ....................................................................................................................... 189 

ii. Verbetering implementeren op basis van zelf-evaluatie .................................................... 190 

5. Governance van het project ................................................................................................... 191 

i. Modaliteiten van samenwerking tussen de partners ......................................................... 191 

ii. Interne organogram project met samenstelling, bevoegdheden en functionering ........... 193 

6. Communicatieplan .................................................................................................................. 201 

 

 

 

  



6 

 

A. CONTEXTUEEL KADER  

1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS  

Project  

Titel: De Koepel - Geïntegreerde zorg voor de chronische cliënt en omgeving met polyfarmacie, 

meervoudige ziekenhuisopnames of kansarmoede. 

Generiek mailadres: de.koepel.tov@gmail.com 

Coördinator 

Opmerking: Indien de coördinator voor de uitvoeringsfase nog niet werd gekozen, gelieve dan de 

functiebeschrijving die het consortium zal gebruiken, toe te voegen (zie deel D.4.Governance).  

 

☐  Mr.  

☐  Mevr. 

Voornaam: De projectcoördinator voor de uitvoeringsfase dient nog bepaald te worden aan de hand van 

de functiebeschrijving in bijlage.  

Naam: Klik hier als u tekst wilt invoeren.  

Adres : Klik hier als u tekst wilt invoeren.  

Postcode + Gemeente : Klik hier als u tekst wilt invoeren.  

Telefoon: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

Gsm: Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
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2. GEOGRAFISCHE ACTIVITEITENZONE  

Geef de naam, postcode en NIS-code van de betrokken gemeenten, incl. deelgemeenten/districten. 

 De geografische activiteitenzone bestaat uit aaneengesloten gemeenten. Wegens de geografische 

samenstelling geldt deze voorwaarde tot aaneensluiting van (deel)gemeenten niet voor de 

Duitstalige Gemeenschap 

 De gemeenten kunnen geïdentificeerd worden op basis van de NIS-code of indien deze niet 

nauwkeurig genoeg is op niveau van een statistische sector (projecten in Brussel).   

 Een (deel)gemeente en district kan maar behoren tot één pilootproject. 

 

Postcode Nis-code Gemeente 

8690 38002 Alveringem 

8690  Hoogstade 

8690   Oeren 

8690  Sint-Rijkers 

8691  Beveren-Aan-De-Ijzer 

8691  Gijverinkhove 

8691  Izenberge 

8691  Leisele 

8691  Stavele 

8660 38008 De Panne 

8660  Adinkerke 

8670 38014 Koksijde 

8670  Oostduinkerke 

8670   Wulpen 

8620 38016 Nieuwpoort 

8620  Ramskapelle 

8620  Sint-Joris 

8630 38025 Veurne 

8630   Avekapelle 

8630  Booitshoeke 

8630  Bulskamp 

8630  De Moeren 

8630  Eggewaartskapelle 

8630  Houtem 

8630   Steenkerke 

8630  Vinkem 

8630  Wulveringem 

8630  Zoutenaaie 

8820 31033 Torhout 

8680 32010 Koekelare 

8680  Bovekerke 

8680  Zande 

8450 35002 Bredene 

8470 35005 Gistel 

8470  Moere 

8470  Snaaskerke 

8470  Zevekote 

8480 35006 Ichtegem 

8480  Bekegem 
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8480  Eernegem 

8430 35011 Middelkerke 

8431  Wilskerke 

8432  Leffinge 

8433  Mannekensvere 

8433  Schore 

8433  Sint-Pieters-Kapelle 

8433  Slijpe 

8434  Lombardsijde 

8434  Westende 

8400 35013 Oostende 

8400  Stene 

8400  Zandvoorde 

8460 35014 Oudenburg 

8460  Ettelgem 

8460  Roksem 

8460  Westkerke 

 

Geef het aantal inwoners binnen de geografische activiteitenzone (referentiejaar: 2016). Motiveer 

indien de grootte van de populatie in de geografische activiteitenzone afwijkt van de vooropgestelde 

100.000 à 150.000 inwoners.  

Het totaal aantal inwoners binnen de geografische activiteitenzone bedraagt 232 510 inwoners volgens 

referentiejaar 2016. 

De regio is geselecteerd op basis van de zorgregio, niveau kleine steden: 

 KS Torhout (Ichtegem, Koekelare en Torhout): 43 181 inwoners; 

 KS Oostende (Bredene, Gistel, Middelkerke, Oostende en Oudenburg): 128 352 inwoners; 

 KS Veurne (Alveringem; De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne): 60 977 inwoners. 

Om het project beheersbaar te houden is onze populatie niet groter dan 300 000 inwoners. Onze 

geografische activiteitenzone bedraagt momenteel 232 510 inwoners. Wij hebben bij de geografische 

bepaling rekening gehouden met de vraag vanuit de overheid om het zorgregiodecreet van 2003 te 

respecteren. Hierdoor stranden we momenteel op een groter aantal inwoners dan de wenselijke 100 000 

à 150 000 inwoners. De toekomstige eerstelijnszones zijn echter nog niet definitief. Zo heerst er nog 

twijfel over o.a. Diksmuide. Dit betekent dat ons gebied nog kan uitbreiden of verkleinen afhankelijk van 

verschillende factoren, bijvoorbeeld de uittekening van de toekomstige eerstelijnszones. 

De zones waar elk pilootproject aandacht voor moet hebben zijn de landelijke zones. Wij integreren deze 

vraag zodat onze acties gelden voor elk geografisch gebied. Het unieke in ons project is het kustgebied. 

Wij kunnen onze acties toepassen op zowel kustgebieden, landelijke zones als stedelijke gebieden. Dit 

maakt dat wij een bijzondere mix hebben. Zo kunnen we na analyse aanbevelingen maken op basis van 

deze specifieke regio’s zodat we de zorg en welzijn kunnen optimaliseren voor het volledige 

grondgebied. Op basis van dit geografisch gebied kunnen we beter rekening houden met de lokale 

realiteit. Zo kunnen we de inefficiënties van de vooropgestelde acties op deze gebieden detecteren en 

aanbevelingen bieden om zorg en welzijn te verbeteren.  

Wat deze regio’s ook verbindt zijn de gedeelde problematieken. In Oostende, De Panne, Middelkerke, 

Nieuwpoort, Torhout, enz. bevinden zich volgens de kansarmoedeatlas verschillende kansarme buurten. 

Dit is een problematiek waarmee vele van onze gemeenten mee te maken hebben. Multiple ziekenhuis 

opnames en het gebruik van meer dan 5 medicijnen zijn ook gedeelde problematieken. De vergrijzing van 

deze zone zorgt ook voor een gedeelde problematiek. Dit wordt verder besproken bij vraag 14 van de 

risicostratificatie van de populatie en middelencartografie. Door deze gezamenlijke problematieken 

stelden wij dit gebied samen.  
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In 2016 zijn de verschillende partners in dit geografisch gebied van start gegaan met het pilootproject. Zij 

stonden aan de basis van een unieke samenwerking. In het begin hebben partners voorzichtig de stap 

gezet om mee te stappen in dit verhaal van cocreatie. Tijdens de samenwerking die de voorbije maanden 

heeft plaatsgevonden is er een cultuur van vertrouwen gegroeid binnen het consortium. Daarnaast is er 

tussen alle partners een vurig enthousiasme ontstaan om dit project tot een goed einde te brengen. 

Elk van de bovenstaande aspecten zorgt voor een unieke combinatie om zorg en welzijn te integreren. 
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3. SAMENSTELLING VAN HET CONSORTIUM 

Actualiseer de identificatie van de projectpartners op het moment van indiening kandidatuur.  

 

Naam van de partner/organisatie/ 
groepering 

+ vermelding deelnemende 
diensten indien van toepassing 

(+ RIZIV-nummer indien van 
toepassing) 

Type sector
3
 

+ Rol binnen de 
zorgsector / type 

activiteit 

Verantwoordelijke die de organisatie 
vertegenwoordigt : naam + functie 

binnen de organisatie 

HAK Middenkust Huisartsen  

(1ste lijn) 

Dr. Helsmoortel Alison 

(penningmeester HAK) 

HAK Ijzerstreek & Westkust Huisartsen 
(1ste lijn) 

Dr. Cottenie Paul (voorzitter) 

Domus Medica Huisartsen 
(1ste lijn) 

Dr. Van Giel Roel (voorzitter) 

CM Oostende Ziekenfonds Mevr. Casteleyn An (directeur 

Welzijn) 

CM Brugge Ziekenfonds Mevr. Callens Bie (directeur Welzijn) 

Liberale Mutualiteit West-

Vlaanderen 

Ziekenfonds Dhr. De Vos Koen (algemeen 

directeur) 

Bond Moyson West-Vlaanderen Ziekenfonds Dhr. Van den Bossche Chris 

(provinciaal secretaris) 

Bond Moyson West-Vlaanderen Dienst 

Maatschappelijk Werk 

Mevr. Laplasse Sarah (diensthoofd) 

Liberale Mutualiteit West-

Vlaanderen 

Dienst 

Maatschappelijk Werk 

Mevr. Ramboer Inge (diensthoofd) 

CM Oostende Dienst 

Maatschappelijk Werk 

Mevr. Andries Roos (diensthoofd) 

CM Brugge Dienst 

Maatschappelijk Werk 

Dhr. Beuselinck Jos (diensthoofd) 

Vzw Samana Mantelzorg Mantelzorgvereniging Dhr. Debusschere Franky 

(provinciaal educatief medewerker) 

Steunpunt Mantelzorg Mantelzorgvereniging Mevr. Vandormael Dorien 

(coördinator) 

S-Plus Mantelzorg Mantelzorgvereniging Mevr. Nikolova Liliana 

(stafmederwerker) 

                                                           
3
 Type sector: 1

ste
 lijn, 2

de
 lijn, medisch specialisme, woonzorg, thuiszorg, overleg of coördinatiestructuur, 

patiëntenvereniging, welzijnssector, ziekenfondsen, non-profit sector, private sector, lokale overheden, enz. 



11 

 

Vzw Liever Thuis LM Mantelzorgvereniging Dhr. Schelfhout Mario 

(stafmedewerker) 

Vzw Pulmonale Hypertensie 
België 

Patiëntenvereniging Dhr. Colle Wim (voorzitter) 

Vzw De Rode Mantel Vrijwilligersorganisatie Dhr. Van Leynseele Marc 

(diensthoofd) 

Wit - Gele Kruis West-

Vlaanderen 

Thuiszorg Mevr. Pollentier Anna (algemeen 

directeur) 

Vzw Solidariteit voor het Gezin Thuiszorg Dhr Noreilde Stefaan (directeur 

Gezondheidszorg) 

Vzw Solidariteit voor het Gezin Zorg 24 (ZP3 project) Dhr Noreilde Stefaan (directeur 
Gezondheidszorg) 

Familiehulp vzw Diensten voor 

gezinszorg en 

aanvullende thuiszorg 

Mevr. Vanderbeke Hilde 

(regiodirecteur Oostende) 

Familiezorg West-Vlaanderen 
vzw 

Diensten voor 
gezinszorg en 
aanvullende thuiszorg 

Mevr. Picard Laura (algemene 
directie) 

Bond Moyson West-Vlaanderen Diensten voor 

gezinszorg en 

aanvullende thuiszorg 

Mevr. VerEecke Linda (diensthoofd) 

Bond Moyson West-Vlaanderen, 

afdeling Medishop 

(medische) 

hulpmiddelen 

Dhr. Couckuyt Geert (diensthoofd) 

Thuiszorgwinkel (medische) 
hulpmiddelen 

Dhr. Descamps Geert (algemeen 
directeur) 

Liberale mutualiteit West-
Vlaanderen, uitleendienst 

(medische) 
hulpmiddelen 

Mevr. Adriansens Ellen 
(diensthoofd) 

Bond Moyson West-Vlaanderen Regionaal 

dienstencentrum 

Mevr. Hanoulle Ulrike 

(centrumcoördinator) 

Liberale Mutualiteit West-
Vlaanderen 

Regionaal 
dienstencentrum 

Mevr. Adriansens Ellen 
(diensthoofd) 

CM Oostende Thuiszorgcentrum Mevr. Andries Roos (diensthoofd) 

CM Brugge Thuiszorgcentrum Mevr. Degraeve Ilona (coördinator) 

CT Paramedics Thuisverpleging 

(1ste lijn) 

Dhr. Celis Mike (CEO) 

Mederi Thuisverpleging 

(1ste lijn) 

Mevr. Van Cante Christine 

(stafmedeweker) 

Kring zelfstandige 

thuisverpleging BHK 

Thuisverpleging 

(1ste lijn) 

Dhr. Haelemeersch Luc 

(ondervoorzitter) 
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Vzw Thuiszorg Bond Moyson 

West-Vlaanderen afdeling 

thuisverpleging 

Thuisverpleging 

(1ste lijn) 

Mevr. Raedt Maureen (diensthoofd) 

BZIO (bundeling zorginitiatieven 

Oostende) 

(7/10/679/40) 

Revalidatieziekenhuis 

(2de lijn) 

Dhr. Osten Peter (algemeen 

directeur) & dr De Neve Pascal 

(hoofdarts) 

Koningin Elisabeth Instituut Revalidatieziekenhuis 

(2de lijn) 

Dhr. Vanmeenen Marc (algemeen 

directeur) & dr Monbailliu Henri 

(hoofdarts) 

az West Ziekenhuis 

(2de lijn) 

Dhr Vermeulen Lieven (algemeen 

directeur) & dr Lebbinck Hervé 

(hoofdarts) 

AZ Sint-Rembert Torhout 

( 710.378.50.000) 

Ziekenhuis 

(2de lijn) 

Dhr Allemeersch Wim (algemeen 

directeur) & dr Verhaert Elisabeth 

(waarnemend hoofdarts) 

AZ Damiaan Oostende Ziekenhuis 

(2de lijn) 

Dhr Verhulst Peter (algemeen 

directeur) & dr. Van Daele Kim 

(hoofdarts) 

AZ Sint-Jan Brugge (campus 

Henri Serruys) 

Ziekenhuis 

(2de + 3de lijn) 

Dr. Rigauts Hans (algemeen 

directeur) & dr Lanckneus Marco 

(medisch directeur) 

De Westvlaamse 

Apothekersvereniging 

Apothekers Apr. Huysentruyt Inge (voorzitter 

directiecomité) 

Apotheek Vandaele bvba 

(313409) 

Apothekers  

(1ste lijn) 

Apr. Vandamme Griet  

Centrumapotheek Torhout nv 

(31340403) 

Apothekers  

(1ste lijn) 

Apr. Verbrugghe Annelore  

Apotheek Carlos Depuydt bvba Apothekers  

(1ste lijn) 

Dhr. Depuydt Carlos (zaakvoerder) 

Apotheek Debruyne Leffinge 

(21180345001) 

Apothekers  

(1ste lijn) 

Apr. Debruyne Klaas 

Apotheek Decorte Marc 

(135-1690825-42) 

Apothekers  

(1ste lijn) 

Apr. Decorte Marc 

Apotheek Versteele 

(20811349001) 

Apothekers  

(1ste lijn) 

Apr. Versteele Jan 
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Kom op Tegen Kanker NGO  Dhr. Michils Marc (algemeen 

directeur) 

OCMW Oostende Lokaal bestuur Dhr. Vandendriessche Lucas 

(directeur seniorenzorg) 

OCMW Veurne Lokaal bestuur Dhr. Dekervel Marc (secretaris) 

Zorgverblijf Ter Duinen Hersteloord Dhr. Ollevier Jürgen (manager zorg) 

Howest Kennisinstelling Dhr. De Geyter Lode (algemeen 

directeur) & dhr. Leenknegt Bart 

(directeur onderzoek)  

VIVES Kennisinstelling Dhr. Hindryckx Joris (algemeen 

directeur) & mevr. Vanslembrouck 

Isabel (directeur onderzoek en 

dienstverlening) 

WZC Ten Anker Ouderenzorg Dhr. Depelchin Bart (algemeen 

directeur) 

WZC Blijvelde vzw 

(311-0801357-73) 

Ouderenzorg Dhr. Desmedt Gerdy (algemeen 

directeur) 

WZC Sint-Godelieve vzw Ouderenzorg Dhr. Luc De Jonghe (directeur) 

GVO vzw Ouderenzorg Dhr. Bruggeman Bernard 

(gedelegeerd bestuurder) 

WZC St. Augustinus 

(76006527) 

Ouderenzorg Dhr. Creteur Lieven (directeur) 

Vzw MSI St. Jozef 

(76012663) 

Ouderenzorg Dhr. Vansteene Luc (algemeen 

directeur) 

WZC Dunecluze Ouderenzorg Dhr. Nagels Jan (directeur) 

Residentie De Brink Ouderenzorg Dhr De Vloo Luk (directeur) 

WZC Sint-Monica Ouderenzorg Dhr Vandamme Frans (bestuurder) 
& dhr Albert Huys (bestuurder) 

WZC Ter Linden Ouderenzorg Dhr Dekervel Marc (secretaris) 

Groep van Assistentiewoningen 
“Villa” 

Ouderenzorg Mevr. Mariman Fleur (zaakvoerder) 

WZN Maria Troost (vzw 
Katholieke bejaardenzorg 
Westhoek) 

Ouderenzorg Dhr. Declerck Koen (algemeen 
directeur) 

Regionaal Welzijnsplatform 

Noord West-Vlaanderen 

Welzijnssector Mevr. Welvaert Nele (coördinator) 

LMN BOH Overleg of 

coördinatiestructuur 

Dhr. Vermeire Piet (stuurgroeplid) 
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LMN Centraal West-Vlaanderen Overleg of 

coördinatiestructuur 

Dr Pacqueu Ralph (voorzitter) 

SEL NWVL 

(947-036-72-001) 

Overleg of 

coördinatiestructuur 

Mevr. Verbrugghe Claudine 

(coördinator SEL NWVL) 

SEL Oostende – Veurne Overleg of 
coördinatiestructuur 

Dhr. Devlies Christian (voorzitter) 

Logo Brugge – Oostende Overleg of 

coördinatiestructuur 

Mevr. Verfaillie Tine (coördinator) 

Trefpunt zorg Netwerkorganisatie Mevr. Van Hecke Sofie 
(stafmedewerker) 

Netwerk Geestelijke 
Gezondheidszorg regio Noord-
West-Vlaanderen 

Netwerkorganisatie Mevr. Pattyn Elise 
(netwerkcoördinator) 

Z-plus cvba Zorgcentrale Mevr. Van Mossevelde Karin 

(voorzitter) 

Atend.Care (Lychee bvba) Dienstverlener 
geïntegreerd 
gegevensdelen en 
zorgcommunicatie 

Dhr. Van Roy Koen (zaakvoerder) 

Jobcentrum Werkreïntegratie Dhr. Cnudde Alain (directeur) 

Vzw Palliatieve Zorgen Westhoek 
– Oostende 

Tweedelijnszorg Dhr Van Bossche Luc (coördinator) 

 

Hieronder worden de actoren geïdentificeerd die tot op heden het engagementsformulier hebben 

ondertekend. Hierin zitten alle verplichte partners, namelijk de huisartsen, thuisverpleegkundigen, 

ziekenhuizen, thuis- en gezinszorgdiensten, patiënten- of mantelzorgverenigingen en overlegstructuren. 

Onderstaande lijst is nog niet definitief. In de periode tussen de indiending van het kandidaatsdossier en 

de mondelinge verdediging van het project blijf ik, als projectcoördinator, actief op zoek gaan naar extra 

partners voor het consortium. 

Om het draagvlak en de verankering van ons project zo breed mogelijk te maken, zijn er nog enkele 

actoren waarbij we in de periode tussen indiening en de verdediging verder willen inzitten.  

Omwille van het feit dat de continuïteit van de projectcoördinator abrupt werd onderbroken en rekening 

houdende met de zomerperiode, een inwerkingsperiode en het feit dat het kandidaatsdossier diende 

uitgeschreven te worden, heb ik bepaalde actoren onvoldoende kunnen bereiken. Niettemin is dit wel 

een doelstelling in de periode tot de mondelinge verdediging. Op deze verdediging wens ik dan ook een 

actuele lijst voor te leggen van ons consortium op dat moment.

Beschrijf de proactieve aanpak om partners te bereiken in uw regio die momenteel nog niet 

toegetreden zijn tot het project.  

Tijdens de loopduur van het project is er steeds ruimte voor bijkomende partners die zich wensen aan te 

sluiten binnen het consortium. Er zijn verschillende manieren waarop deze mogelijke partners benaderd 

kunnen worden: 

 Door het organiseren van een Kick-off event een soort netwerkevent voor partners die reeds 

zijn aangesloten bij het consortium, maar ook voor partners die nog niet tot het consortium 



15 

 

behoren. Dergelijk event brengt verschillende opportuniteiten met zich mee. Door middel van 

het event wordt op een officiële manier de start van de uitvoeringsfase aangekondigd. Het geeft 

de kans aan partners binnen en buiten het consortium om elkaar te leren kennen, dit naast de 

officiële vergaderingen. 

 Door het gebruik maken van bestaande communicatiekanalen van de partners: elke organisatie 

heeft reeds bestaande samenwerkingsverbanden die ze door de eigen communicatiemiddelen 

in te zetten kunnen bereiken  

 Door aan de partners de mogelijkheid te geven mogelijke nieuwe partners voor te dragen. De 

projectcoördinator kan dan op zijn/haar beurt deze partners benaderen. 

 Door de projectcoördinator de opdracht te geven (functieprofiel) om in de conceptualisatiefase 

op zoek te gaan naar bijkomende partners. Deze opdracht dient doorgetrokken te worden in de 

uitvoeringsfase. Een van de opdrachten in de uitvoeringsfase is dat de projectcoördinator 

partners binnen en buiten het consortium informeert en inspireert met betrekking tot de 

verschillende initiatieven. Tijdens de uitvoeringsfase wordt verwacht dat de projectcoördinator 

actief blijft op zoek gaan naar mogelijke partners. 

Beschrijf de modaliteiten voor inclusie van bijkomende partners in het project.   

De procedure voor inclusie van nieuwe partners gebeurt in twee fasen:  

 Fase 1: De 1
ste

 fase van de inclusie wordt geïllustreerde in figuur 1. De coördinator is de 
verantwoordelijke binnen deze fase. 

 Fase 2 : De 2
de

 fase voor de inclusie van partners gebeurt binnen de Raad van Bestuur. Deze fase 
wordt geïllustreerd in figuur 2. 

Fase 1 

Als eerste stap kunnen nieuwe partners voorgesteld worden. Dit kan door de projectcoördinator, 
actoren, die nog niet in het consortium zitten, maar geïnteresseerd zijn om aan te sluiten, of actoren uit 
het consortium zelf. 

Bij de laatste twee mogelijkheden wordt door de potentiële actor of diegene die de actor voorstelt een 
mail verstuurd naar de projectcoördinator, waarin ze hun interesse meegeven voor het project. In deze 
mail moeten standaard een aantal administratieve gegevens vermeld worden, zoals de naam van de 
organisatie, welk type actor, contactgegevens en welke interesse er is in het project. 

Na het ontvangen van de mail bekijkt de coördinator de aanvraag. Dit in het kader van het opmaken van 
een kandidaatsdossier. In deze stap gaat de coördinator op zoek naar informatie over de partner en 
beoordeelt hij welke informatie nog te kort is voor het kandidaatsdossier. 

Na het voorbereidend werk treedt de coördinator in gesprek met de potentiële partner. Dit met de 
bedoeling om kennis te maken, de potentiële partner te informeren over het project en de leemtes in 
het kandidaatsdossier op te sporen. 

Als laatste stap binnen fase 1 maakt de coördinator een kandidaatsdossier op. Hierin dienen minstens 
volgende criteria opgenomen te worden: 

 Behoort de actor tot de zorg- of welzijnslandschap? 

 Behoort de actor tot een aanvullende sector (onderwijs, vrije tijd, overheid, socio-culturele 
sector, enz.)? 

 Welke interesse heeft de actor in het project? 

 Hoe is de actor bij het project terecht gekomen? 

 Welk engagement wenst de actor op zich te nemen, op vlak van: 
o Menselijk vlak (bv. personeel); 
o Inhoudelijk vlak (bv. inbreng expertise, draaiboeken, projecten); 
o Materiaal vlak (bv. folders, vergaderruimtes); 
o Financieel vlak (bv. préfinanciering). 

 Mogelijkheden tot actieve participatie in de werkgroepen? 

 Heeft de actor een samenwerkingsvoorstel? 

 Enz. 
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Fase 2:  

De 2
de

 fase voor de inclusie van partners gebeurt binnen de Raad van Bestuur. Deze fase wordt 
geïllustreerd in figuur 2. 

Het kandidaatsdossier van de potentiële partner wordt één dag vooraf aan de vergadering, ter 
voorbereiding, bezorgd aan alle leden van de Raad van Bestuur. Daarna wordt het kandidaatsdossier 
beoordeeld op basis van eerder vernoemde criteria. De Raad van Bestuur bekijkt of alle gevraagde 
elementen aanwezig zijn in het dossier. Wanneer dit in orde is, kan het kandidaatsdossier aanvaard 
worden. 

Eens het kandidaatsdossier is geaccepteerd, wordt de engagementsverklaring opgemaakt en wordt deze 
ter ondertekening voorgelegd aan de nieuwe partner. Na ondertekening van de verklaring wordt de 
partner toegevoegd aan het consortium van het project. 

 

  

Figuur 1: Fase 1 van inclusie: bevoegdheden projectcoördinator 

Figuur 2: Fase 2 van inclusie: bespreking binnen de Raad van Bestuur 
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B. RISICOSTRATIFICATIE VAN DE POPULATIE EN MIDDELENCARTOGRAFIE  

1. VOORBEREIDEND WERK  

  ZIE P2-4 VAN DE PRAKTISCHE FICHE «RISICOSTRATIFICATIE VAN DE POPULATIE EN 

CARTOGRAFIE VAN DE MIDDELEN» 

1. Wat zijn de behoeften uitgedrukt door de patiënten in uw regio? Bv: de behoeften ten aanzien van 

integratie van de zorg, de kwaliteit van de zorg, enz. (MAX 400 woorden)  

Een belangrijk aspect voor de chronische zieke is autonomie. De chronisch zieken geven hierbij als 

voorbeeld het wegvallen van hun mobiliteit. Het is moeilijker om langere afstanden af te leggen omwille 

van het snel vermoeid zijn, zuurstofnood, verzwakking van spieren, enz. Het uitvoeren van huishoudelijke 

taken gebeurt moeizaam of trager dan vroeger. In de patiënteninterviews halen sommigen aan dat ze 

bang zijn voor de toekomst, zeker om hun zelfstandigheid te verliezen. 

De chronische zieke hecht veel belang aan zijn aanwezige mantelzorgers. Zij nemen veel taken over die 

de chronisch zieke niet meer kan uitvoeren (bv. administratieve of huishoudelijke taken). Een valkuil 

hierbij is de draagkracht van de mantelzorgers. In de interviews geven chronisch zieken aan dat ze soms 

terughoudend zijn om hulp te vragen, omdat ze niet té veel willen leunen op hun mantelzorgers. In 

crisissituaties is het voor mantelzorgers niet evident om ondersteuning te vinden, zeker ’s avonds en in 

het weekend.  

Mantelzorgers geven aan dat de beginsituatie het moeilijkste is. Meestal is het een nieuwe situatie voor 

de mantelzorger en omwille van de diversiteit in het zorg- en welzijnsverleningslandschap is het voor 

hen niet altijd duidelijk waar ze terecht kunnen en wat de rechten zijn (bv. financiële 

tegemoetkomingen). Concreet geformuleerd is er soms te weinig transparantie over het huidige 

zorgaanbod. 

Diverse geïnterviewde personen geven aan dat hun sociale contacten sterk verminderd zijn. Dit omdat 

er geen contact meer is met familie. Daarbij kunnen ze omwille van de verplaatsingsproblematiek niet 

deelnemen aan activiteiten, participeren in verenigingen of bepaalde hobby’s niet meer uitvoeren. Een 

geïnterviewde formuleert dit als volgt: “ik voel mij opgesloten als een kanarie in een kooitje”.  

Chronische zieken die geen zorgnetwerk hebben om op terug te vallen, kunnen meestal niet anders dan 

beroep doen op professionele thuiszorg ter ondersteuning. Dit is weliswaar geen evidentie. Een aantal 

respondenten geven aan dat ze geen beroep doen op een poetsdienst of gezinszorg, omdat het niet 

betaalbaar is. Omwille van hun chronische ziekte hebben ze hogere uitgaven. Hierdoor is er geen ruimte 

voor betalende zorg. 

Op vlak van zorg blijkt dat het niet gemakkelijk is om zorg te vragen/aanvaarden. Eens respondenten de 

stap gezet hebben, zijn ze hier over het algemeen wel tevreden over. De chronische zieken zijn tevreden 

over hun zorgaanbieders en hebben vertrouwen in hen. Ze vinden dat de zorgaanbieders voldoende 

geïnformeerd zijn, maar dat er meer overleg zou moeten plaatsvinden tussen zorgaanbieders onderling. 

Zo vindt er niet altijd informatie-uitwisseling plaats na een ziekenhuisopname. Er wordt meestal wel een 

schriftelijk verslag meegegeven, maar dit is niet altijd voldoende. 

2. Beschrijf kort hoe jullie dit in kaart hebben gebracht. Bv: brainstormsessie met het consortium, 

interviews, vragenlijsten, enz. (MAX 200 woorden)  

Bovenstaande resultaten haalden we uit de patiënteninterviews. In de projectgroep werden criteria 

opgesteld om onze groep zoveel mogelijk te differentiëren en een zo breed mogelijk draagvlak te 

creëren. Daarnaast werd een handleiding opgesteld om de aanpak en de vragen van het interview vast te 

leggen. Er werd ook een checklist opgemaakt om het afnemen van de interviews te vergemakkelijken. De 

leden van de projectgroep namen elk 3 interviews af. Elke interviewer had een andere ‘focus’: jonge 
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chronisch zieken, chronisch zieken die nog aan het werk zijn, chronisch zieken in WZC, enz. Na het 

interview werd, indien mogelijk, de mantelzorger kort bevraagd. 

Het Vlaams PatiëntenPlatform (VPP) raadde ons aan om te starten vanuit patiënteninterviews 

(10/01/2017). Hierbij werd voorgesteld om eerst naar het verhaal van de patiënt te luisteren en erna pas 

dieper te gaan en gemeenschappelijke sterketen of knelpunten na te gaan. Hierbij werd wel 

gewaarschuwd bij het veralgemenen: het is belangrijk om bij de patiënten te kijken of zij 

ervaringsdeskundig zijn, enkel ervaringskennis of slechts ervaringsleed hebben. 

Omdat we de buddy, de mantelzorger, van de patiënt ook wilden meenemen in het verhaal werd deze 

ook bevraagd. 

Na afname van de interviews werden verschillende ‘wordle’ gemaakt a.d.h.v. kernwoorden van de 

chronisch zieken. 

3. Wat zijn de behoeften uitgedrukt door de zorgverleners in uw regio? Bv: de behoeften ten aanzien 

van de integratie van de zorg, welzijn op het werk, enz. (MAX 400 woorden)  

Voor zorgaanbieders is informatie een belangrijk aspect. Het is van belang dat iedereen zo correct en 

volledig mogelijke informatie krijgt. Deze informatie moet toegankelijk en verstaanbaar zijn voor zowel 

de zorgaanbieders als voor de chronisch zieke of zijn/haar omgeving. Op dit moment is de huidige 

informatie niet altijd laagdrempelig genoeg voor de chronisch zieke.  

Informatiedeling speelt ook een grote rol op vlak van preventie en zelfzorg. Wanneer een chronisch 

zieke of de mantelzorger meer kennis en inzicht heeft in de ziekte, zal deze hier mogelijks meer naar 

handelen. Bij de zelfzorg dient er voldoende aandacht te zijn voor de mantelzorgers, er moet tijdig 

genoeg aan de alarmbel kunnen getrokken worden. 

Op financieel vlak is er in de regio een behoefte om niet langer prestatiegericht te financieren, maar 

uniforme vergoedingen te zien voor het informeren, preventie, multidisciplinair overleg, enz.  

Een andere opmerking die naar voren komt bij de zorgaanbieders is dat er nood is aan een evaluatie van 

de maximumfactuur om misbruik waar mogelijk te vermijden.  

Zorgaanbieders geven aan dat chronisch zieken niet altijd gemotiveerd of therapietrouw zijn. Dit heeft 

verschillende redenen, maar één hiervan is dat de kostprijs soms te hoog ligt. Mensen in kansarmoede 

zijn ook moeilijker bereikbaar dan de rest van de populatie. Nochtans kan professionele thuiszorg, zoals 

bijvoorbeeld gezinszorg, een belangrijke rol spelen in het detecteren van pijnpunten binnen de 

thuissituatie. Naast een financiële drempel geven de zorgaanbieders aan dat de stap naar professionele 

zorg niet altijd even evident is, ook al is het aangewezen. 

Een ander werkpunt dat de zorgaanbieders naar voren brengen, is ICT. Dit kadert eveneens in de vraag 

voor meer informatiedeling en meer toegankelijke informatie. Op dit moment is de informatie te 

verdeeld over verschillende informaticasystemen, maar ook over de verscheidene 

organisaties/personen. Er is een sterke vraag om via ICT informatie te delen (voor alle actoren), te 

gebruiken als middel voor overleg (transmurale samenwerking), maar eveneens om een gedeeld 

patiëntendossier te bewerkstelligen. Een gedeeld patiëntendossier met de chronisch zieke als beheerder. 

Een laatste aspect dat frequent naar voren komt, betreft het medicatieschema. Zo hebben 

zorgaanbieders na een opname in het ziekenhuis niet meer altijd een volledig zicht op het 

medicatieschema. Bepaalde medicatie die de chronische zieke voor de hospitalisatie nam, werd 

geschrapt of vervangen door andere medicatie. Vandaar is er de vraag om, na een bepaalde tijdsperiode 

of na een opname, een individuele check-up te doen van het medicatieschema door apothekers. 

4. Beschrijf kort hoe jullie dit in kaart hebben gebracht. Bv: brainstormsessie met het consortium, 

interviews, vragenlijsten, enz. (MAX 200 woorden)  
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Deze informatie werd in kaart gebracht aan de hand van een brainstorm binnen het consortium van De 

Koepel. In totaal namen hier 24 actoren aan deel. Er werd op een informele manier geprobeerd om alle 

aspecten in kaart te brengen. Op die manier is er een cultuur van vertrouwen en kan iedereen vrijuit 

zijn/haar mening aangeven. 

Er werd gewerkt via het ‘world café’-principe. De aanwezigen werden verdeeld over vijf tafels. Bij 2 tafels 

werd er gepolst naar de behoeftes van de zorgaanbieders en de middelen die hiervoor nodig zijn. Aan 2 

andere tafels werd er gevraagd naar de sterktes en de middelen die reeds aanwezig zijn. Deze aspecten 

werden geordend volgens de 14 componenten van geïntegreerde zorg. Aan de 5
de

 tafel was er een 

algemene vragenlijst. 

Na de brainstorm werden de kernwoorden uit de resultaten in een ‘wordle’ verwerkt. Deze analyse werd 

voorgelegd aan de project- en stuurgroep waar eventuele aanvullingen konden gedaan worden. 

Deze resultaten werden eveneens als basis gebruikt voor een brainstorm betreffende een visie en 

doelstelling van het project. 

 

5. Welke middelen of sterktes heeft u vastgesteld bij de patiënten die ingezet kunnen worden als 

ondersteuning van het project?  Bv: hun visie op het systeem, betrokkenheid, motivatie voor 

verandering – vanuit individueel standpunt en vanuit een globaal standpunt voor de geografische 

activiteitenzone, enz. (MAX 400 woorden) 

Onze chronische zieken zijn gemotiveerd en wensen actief te participeren in hun zorg- en 

welzijnsproces. In de verschillende bestaande projecten (bijvoorbeeld: project Burenhulp) wordt het 

engagement en enthousiasme van de bevolking aangetoond. 

Hierbij wordt een belangrijke kanttekening geplaatst. De chronisch zieken wensen zeker in te stappen in 

een verhaal van zelfzorg, maar er ontbreekt informatiedeling. Informatie is teveel verspreid over 

verschillende organisaties/actoren, waardoor het moeilijk is voor hen om hier een overzicht van te 

krijgen. Een voordeel hierin is dat blijkt uit de interviews dat chronisch zieken wel mondig of assertief 

genoeg zijn om zelf naar informatie of uitleg te vragen. Een project dat door de respondenten positief 

onthaald wordt, is het multidisciplinair diagnostisch centrum. Hierbij wordt naast informatie op maat ook 

nagegaan wat de prioritaire doelen zijn voor de chronische zieke. 

Chronisch zieken zijn wel tevreden over de aanwezige zorgaanbieders. De respondenten hebben 

vertrouwen in hun artsen en zorgaanbieders. Ze geloven dat zij hen het best kunnen adviseren. Meestal 

is er wel een goede communicatie en informatie-uitwisseling tussen de verschillende zorgaanbieders, 

maar ook naar de chronisch zieke en zijn/haar omgeving. Weliswaar is deze communicatie niet 

gesitueerd binnen een overleg met alle aanwezige zorgaanbieders. Dit zorgt dan weer voor een 

fragmentatie van de informatie. 

Uit de interviews kwam duidelijk naar voor dat mobiliteit en zelfredzaamheid belangrijk zijn voor de 

chronisch zieke. De respondenten hopen zo lang mogelijk onafhankelijk te kunnen zijn van derden en nog 

een geruime tijd in de huidige thuissituatie te kunnen blijven. Vandaar zijn de chronisch zieken 

geïnteresseerd om meer (preventieve) activiteiten te doen. De chronisch zieken geloven dat voldoende 

beweging en gezonde voeding niet alleen van belang is in hun ziekteproces, maar zeker ook in het 

behouden van hun mobiliteit. De chronisch zieken erkennen het belang van beweging als preventie tegen 

ziekte, of langer uitstellen van chronische zorg. Het is van belang om hierop in te spelen, bijvoorbeeld 

door het promoten van voldoende lichaamsbeweging bij kinderen en volwassenen, toegankelijke 

activiteiten om in beweging te blijven. 

6. Beschrijf kort hoe jullie dit in kaart hebben gebracht. Bv: brainstormsessie met het consortium, 

interviews, vragenlijsten, enz. (MAX 200 woorden)  
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Bovenstaande resultaten haalden we uit de patiënteninterviews. In de projectgroep werden criteria 

opgesteld om onze groep zoveel mogelijk te differentiëren en een zo breed mogelijk draagvlak te 

creëren. Daarnaast werd een handleiding opgesteld om de aanpak en de vragen van het interview vast te 

leggen. Er werd ook een checklist opgemaakt om het afnemen van de interviews te vergemakkelijken. De 

leden van de projectgroep namen elk 3 interviews af. Elke interviewer had een andere ‘focus’: jonge 

chronisch zieken, chronisch zieken die nog aan het werk zijn, chronisch zieken in WZC, enz. Na het 

interview werd, indien mogelijk, de mantelzorger kort bevraagd. 

Het Vlaams PatiëntenPlatform (VPP) raadde ons aan om te starten vanuit patiënteninterviews 

(10/01/2017). Hierbij werd voorgesteld om eerst naar het verhaal van de patiënt te luisteren en erna pas 

dieper te gaan en gemeenschappelijke sterketen of knelpunten na te gaan. Hierbij werd wel 

gewaarschuwd bij het veralgemenen: het is belangrijk om bij de patiënten te kijken of zij 

ervaringsdeskundig zijn, enkel ervaringskennis of slechts ervaringsleed hebben. 

Omdat we de buddy, de mantelzorger, van de patiënt ook wilden meenemen in het verhaal werd deze 

ook bevraagd. 

Na afname van de interviews werden verschillende ‘wordle’ gemaakt a.d.h.v. kernwoorden van de 

chronisch zieken. 

7. Welke middelen of sterktes heeft u vastgesteld bij de zorgverleners die ingezet kunnen worden als 

ondersteuning van het project? Bv: hun visie op het systeem, betrokkenheid, motivatie voor 

verandering – vanuit individueel standpunt en vanuit een globaal standpunt voor de geografische 

activiteitenzone, enz. (MAX 400 woorden) 

Via een brainstorm hebben we gepeild naar de sterktes en aanwezige middelen in onze regio. Een eerste 

sterkte is dat de zorgaanbieders in onze regio zich erg betrokken en gemotiveerd tonen voor 

verandering.  

Hun engagement valt op door opkomsten in een brainstorm, participatie in werkgroepen, 

projectgroepen, stuurgroepen, enz. 

Er is een mentaliteitsverandering merkbaar bij zorgaanbieders wat betreft de rol van patiënten en zijn 

directe omgeving/mantelzorgers. Men wil de chronisch zieke/mantelzorgers meer inspraak geven in zijn 

eigen zorgtraject. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de chronisch zieke/mantelzorger voldoende 

kennis heeft over de beschikbare middelen en mogelijkheden. Voor de mantelzorgers moet hierbij 

specifiek nog aandacht besteed worden aan de draagkracht versus draaglast en de mantelzorgval.  

Tijdens de brainstorm werd de rol van de verschillende sociale diensten aangehaald. Zij zijn één van de 

spilfiguren bij het informeren van de patiënt, mantelzorger en de algemene bevolking. De verwijzing naar 

de sociale dienst gebeurt door zorgverleners. Een goede, gepaste verwijzing is hierbij essentieel.  

Als tweede sterkte geven de individuele zorgverleners hun kennis aan. Er is er een goede 

multidisciplinaire samenwerking. Er zijn verschillende klinische en transmurale zorgpaden ontwikkeld 

(evidence-based) (bv. COPD of obesitas). Een belangrijke kanttekening hierbij is dat deze 3 aspecten vaak 

ongekend zijn en dat de toegang niet altijd duidelijk of laagdrempelig genoeg is. 

Er zijn verschillende projecten uitgewerkt in de regio. Bepaalde projecten richten zich specifiek tot de 

patiënt, bijvoorbeeld buren helpen buren of multidisciplinaire diagnostische namiddag voor Parkinson. 

Anderzijds zijn er binnen de verschillende organisaties gespecialiseerde revalidatieprogramma’s, folders, 

enz. Daarnaast zijn er ook preventieve projecten lopende (LOGO) omtrent farmacie en voeding, 

valpreventie, enz. Een opmerking hierbij is dat deze projecten vaak regio- en pathologieafhankelijk zijn. 

Niet iedereen kent de projecten of weet niet hoe hij eraan kan deelnemen. 

Een laatste aspect is op vlak van ICT. Hierbij zijn er verschillende middelen beschikbaar: platform AGFA, 

ondersteunende apps op vlak van medicatie, digitale dossiers, vitalink, CEBAM, BelRAI, enz. Dit is echter 
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soms te gefragmenteerd: inhoudelijk worden niet alle thema’s die chronisch zieken aanbelangen 

opgenomen en niet toegankelijk voor iedereen. Bij ICT en zorgverleners is er een groot enthousiasme 

naar samenwerking rond verbindingen en platformen, zodat er een link is tussen de informatie en dat 

deze informatie voor iedereen beschikbaar is. 

8. Beschrijf kort hoe jullie dit in kaart hebben gebracht. Bv: brainstormsessie met het consortium, 

interviews, vragenlijsten, enz. (MAX 200 woorden)  

Deze informatie werd in kaart gebracht aan de hand van een brainstorm binnen het consortium van De 

Koepel. In totaal namen hier 24 actoren aan deel. Er werd op een informele manier geprobeerd om alle 

aspecten in kaart te brengen. Op die manier is er een cultuur van vertrouwen en kan iedereen vrijuit 

zijn/haar mening aangeven. 

Er werd gewerkt via het ‘world café’-principe. De aanwezigen werden verdeeld over vijf tafels. Bij 2 tafels 

werd er gepolst naar de behoeftes van de zorgaanbieders en de middelen die hiervoor nodig zijn. Aan 2 

andere tafels werd er gevraagd naar de sterktes en de middelen die reeds aanwezig zijn. Deze aspecten 

werden geordend volgens de 14 componenten van geïntegreerde zorg. Aan de 5
de

 tafel was er een 

algemene vragenlijst. 

Na de brainstorm werden de kernwoorden uit de resultaten in een ‘wordle’ verwerkt. Deze analyse werd 

voorgelegd aan de project- en stuurgroep waar eventuele aanvullingen konden gedaan worden. 

Deze resultaten werden eveneens als basis gebruikt voor een brainstorm betreffende een visie en 

doelstelling van het project. 

 

9. Wat zijn uw conclusies van dit voorbereidende werk die kunnen dienen als startpunten van de 

verdere analyses?  Bv: beschrijf de denkpistes die u kunnen helpen met het afbakenen van de 

risicostratificatie (deel 2) resulterend uit dit voorbereidende werk (MAX 800 woorden)  

Er zijn een aantal zaken die zowel door de chronisch zieken als de zorgaanbieders naar voor worden 

gebracht.  

Een eerste aspect betreft informatie. Dit is belangrijk voor zowel de chronisch zieke als voor de 

zorgaanbieder. Op dit moment is dit nog te gefragmenteerd en weet zowel de chronisch zieke als de 

zorgaanbieder niet altijd waar hij terecht kan met zijn specifieke vraag. Er is vanuit beide partijen een 

duidelijke vraag om informatie zoveel mogelijk te centraliseren op één plaats/medium. Op die manier 

komen chronisch zieken zo goed als onmiddellijk terecht bij de juiste persoon en verliezen ze niet de 

moed tijdens het zoeken naar de correcte actor. Zorgaanbieders kunnen hierdoor personen gerichter 

doorverwijzen en bijkomend zorgt dit ervoor dat actoren inzicht krijgen in elkaars organisatie en werking. 

Het is de bedoeling dat deze informatie ook toegankelijk en laagdrempelig is, wat nu niet altijd zo is. 

Actieve participatie in het zorgproces van de chronisch zieke is opnieuw een item dat bij beide 

respondenten naar voor komt. Het is van belang om hen hiervoor de nodige informatie en middelen aan 

te reiken. Op dit moment durven chronisch zieken of mantelzorgers niet altijd de zorg in eigen handen 

nemen, omdat ze onvoldoende kennis hebben over de ziekte. Door hen te informeren en te educeren, 

kunnen ze hun kennis vergroten en het zorgproces zelf (gedeeltelijk) regisseren. Dit brengt een 

empowerment teweeg van de chronisch zieke en de mantelzorger. De chronisch zieke voelt zich 

betrokken en krijgt de touwtjes weer meer in handen. Nu hebben ze niet altijd gevoel dat ze hun eigen 

leven regisseren, integendeel soms wordt hun mening niet gevraagd. Bij zorgaanbieders kan dit voor 

meer jobtevredenheid zorgen. Nu gebeurt het nog teveel dat zij taken moeten uitvoeren die de persoon 

of de mantelzorger zelf kan uitvoeren, dit gaat ten koste van de meer kwetsbare chronisch zieken. 

Naast de chronisch zieke, mag de mantelzorger zeker ook niet vergeten worden. Dankzij de 

aanwezigheid van de mantelzorger blijft de persoon soms uit professionele zorgcircuit. Echter hebben 
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ook mantelzorgers af en toe nood aan rust of een time-out. Zeker in crisissituaties is er voor hen niet 

altijd een plaats waar zij terecht kunnen. Dit weegt op hun draagkracht wat ervoor kan zorgen dat 

chronisch zieken soms sneller in het residentiële zorgcircuit terecht komen dan nodig is. 

Wat zeker een speciale aandacht vraagt zijn de kwetsbare groepen binnen de chronisch zieken. Dan 

gaat het vooral over kansarmoede en sociaal geïsoleerde personen. Dit kan een grote rol spelen in het 

psychisch en sociaal welzijn van de chronisch zieke. Daarnaast zal er extra moeten ingezet worden om 

deze doelgroep zo goed mogelijk te bereiken, want vaak is dit geen evidentie. Het vindplaatsgericht 

werken van zowel de mutualiteiten als steden en gemeenten kan hierbij van nut zijn. Dit omdat ze niet in 

de mogelijkheid zijn of de middelen hebben. Aan de hand van een buurtgerichte werking kan er gewerkt 

worden richting het ontplooien of versterken van een sociaal netwerk. 

De chronisch zieken willen bewegen. Zij willen hiermee de negatieve neergaande spiraal van hun 

mobiliteits- en zelfredzaamheidsproblematiek doorbreken. Belangrijk is om in kaart te brengen wat 

hierrond reeds aanwezig is en om dit ook mee te nemen in het ontwikkelen van de innovatieve acties. 

Een laatste item dat voor de zorgaanbieders van belang is betreft ICT. De zorgactoren willen 

elektronische gegevensdeling die toegankelijk is voor alle actoren-patiënt/mantelzorger. Op die manier 

heeft elke zorgaanbieder onmiddellijk up-to-date bij de hand. Hierdoor kan dubbel werk door diverse 

zorgaanbieders vermeden worden, bijvoorbeeld het nemen van een intake, dubbele aanvragen, enz. 

Hierdoor kunnen zorgaanbieders ook in communicatie gaan met elkaar, ze kunnen elkaar informeren en 

aanvullen waar nodig. 

 

2. STRATIFICATIE / OBJECTIVERING VAN DE BEHOEFTEN EN RISICO’S IN DE REGIO 

  ZIE P5-8 VAN DE PRAKTISCHE FICHE «RISICOSTRATIFICATIE VAN DE POPULATIE EN 

CARTOGRAFIE VAN DE MIDDELEN» 

  OPMERKING: HET IS DE  BEDOELING DAT DEZE RISICOSTRATIFICATIE VAN DE POPULATIE LEIDT 

TOT HET IDENTIFICERE N VAN SUBDOELGROEPEN MET GELIJKAARDIGE KE NMERKEN/BEHOEFTEN 

 

10. Welke gegevensbronnen zijn gebruikt om deze risicostratificatie uit te voeren? Bv. IMA, database 

ziekenhuis, informatie uit andere sectoren, enz. (MAX 400 woorden) 

Voor de risicostratificatie hebben we gebruik gemaakt van de IMA-data die ons ter beschikking werden 

gesteld. Daarnaast hebben we gebruik gemaakt van cijfers van de FOD Economie, de Studiedienst 

Vlaamse Regering, Census, Rijksregister en VDAB. Er werden ook een studie gebruikt van SumResearch, 

KU Leuven en HoGent. 

De data-analyse hebben we uitbesteed aan hogeschool VIVES. Deze gegevens hebben we aangevuld met 

een eigen analyse. 

Er worden niet alleen vergelijkingen gemaakt op Belgisch niveau, maar ook op Vlaams niveau. Dit omdat 

we niet altijd alle data op niveau van België ter beschikking hadden. 

 

11. Welke populatiedeterminanten zijn vastgesteld in de regio die verschillen ten aanzien van het 

gemiddelde in België? (MAX 1600 woorden) 

- socio-economische/socio-demografische factoren (Vb. leeftijd, geslacht, inkomensniveau, 

opleidingsniveau, isolement, enz.) 

- prevalentie van bepaalde pathologieën (vb. diabetes, enz.) 
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Eerst worden er kort enkele terminologieën toegelicht: 

 regiopopulatie: de populatie in de door ons gekozen regio, namelijk Oostende, Torhout en 

Veurne; 

 doelpopulatie: het aantal individueel verzekerden in onze regio met het statuut chronische 

aandoening; 

 subdoelpopulatie: de door ons project specifiek gekozen doelgroep, namelijk personen met het 

statuut chronische aandoening EN polyfarmacie OF meerdere ziekenhuisopnames in 1 jaar OF 

kansarmoede; 

 aangespoelden: pensioenmigranten en tweedeverblijvers; 

 pensioenmigranten: personen die migreren op latere leeftijd (vanaf 55 jaar); 

 tweedeverblijvers: personen met een tweede verblijf in een stad/gemeente, maar die daar niet 

gedomicilieerd zijn. 

De gemiddelde leeftijd van de regiopopulatie is 46 jaar, dit is hoger dan het nationaal gemiddelde van 41 

jaar (bron IMA). Wanneer gekeken wordt naar het aandeel 60+ers ten opzichte van de totale bevolking 

(zie figuur 3), is er op de meeste plaatsen een vergrijzing merkbaar is, maar het valt op dat West-

Vlaanderen en met name de kustregio hier in een hogere mate mee te maken krijgt. 

Figuur 3: Aantal 60+ t.o.v. de totale bevolking (%) 

 

Bron: (Algemene Directie Statistiek, FOD Economie & verwerking Katholieke Hogeschool VIVES, Ouderen 2017 - 
Gemeenten, 2017) 

Wanneer we verder kijken naar de doelregio, dan zijn het vooral de kustgemeentes Koksijde, 

Nieuwpoort, Middelkerke, De Panne en Oostende die een grote vergrijzing kennen. Dit illustreert tabel 1, 

waaruit blijkt dat in deze kustgemeentes het gemiddeld aantal 60-plussers en 80-plussers merkbaar 

hoger ligt dan het West-Vlaams en Vlaams gemiddelde. 
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Tabel 1: Gemeenten in de regio met bovengemiddeld aandeel 60- en 80-plussers (%), 2017 

Gemeente 60-
PLUSSERS  

80-
PLUSSERS  

Koksijde 47,5% 9,0% 

Nieuwpoort 42,3% 8,7% 

Middelkerke 41,3% 8,7% 

Oostende 35,2% 8,8% 

West-Vlaanderen 29,3% 7,0% 

Vlaams Gewest 26,0% 6,0% 

Bron: (Algemene Directie Statistiek, FOD Economie & verwerking Katholieke Hogeschool VIVES, Ouderen 2017 - 
Gemeenten, 2017) 

Deze trend van vergrijzing zal zich enkel maar verder zetten naar de toekomst toe. Dit blijkt ook uit het 

eindrapport ‘Onderzoek naar verhuisbewegingen van senioren aan de kust en de impact op de 

woonmarkt en zorgsector’ van SumResearch, KU Leuven en HoGent (2015) . Figuur 4 illustreert hoe het 

aandeel van 80-plussers eruit ziet in Vlaanderen anno 2014. 

Figuur 4: Aandeel 80-plussers in Vlaanderen anno 2014 

 

Bron: (SumResearch, Leuven, & HoGent, 2015) 

Wanneer gekeken wordt naar een prognose van het aandeel 80-plussers anno 2030 (zie figuur 5), zien 

we dat de tendens van vergrijzing alleen maar groter wordt. Dit geldt voor het gehele Vlaamse Gewest, 

maar dit doet zich in grote mate voor in de kustregio’s. 
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Figuur 5: Verwacht aandeel 80-plussers in Vlaanderen anno 2030 

 

Bron: (SumResearch, Leuven, & HoGent, 2015) 

Een specifiek kenmerk voor de kustregio en een gedeeltelijke verklaring voor deze sterke vergrijzing zijn 

de aangespoelden (de pensioenmigranten en de tweedeverblijvers). Een studie van SumReserach, KU 

Leuven en HoGent (2015) toont aan dat er tussen 2010 en 2012 4.486 personen meer naar de kust 

kwamen, dan personen die de kust verlieten. Dit positief migratiesaldo situeert zich vooral in de 

leeftijdsgroep van 41-55 jaar (+ 1 757), 56 – 65 jaar (+ 2 610) en 66 – 80 jaar (+ 847). Dit in tegenstelling 

tot de leeftijdsgroep van 19 – 26 jaar waarin zich het grootste negatieve migratiesaldo situeert (- 872). 

Uit dezelfde studie blijkt dat bij de respondenten één van de redenen om naar de kust te trekken hun 

gezondheid is. Ze geloven dat er aan de kust een gezondere lucht is. 

Het verhuizen naar de kust is niet altijd positief. Een aantal respondenten uit de studie geven aan dat het 

niet evident is om een netwerk te ontwikkelen. Sommigen komen specifiek naar de kust voor de rust en 

zullen dus minder snel sociale contacten aangaan. Anderen geven aan dat de West-Vlaamse taal en de 

geslotenheid van de kustbewoners ervoor zorgen dat het moeilijk is om de kloof te overbruggen 

(SumResearch, Leuven, & HoGent, 2015). 

Een andere kanttekening die hierbij gemaakt kan worden, is dat de aangespoelden niet of weinig 

nadenken over zorgvoorzieningen. Ze zien dat als een gedachte voor de toekomst, niet voor nu. 

Nochtans geven een aantal mensen aan dat ze angst hebben voor de toekomst, maar dan vooral 

wanneer hun partner zou wegvallen of wanneer ze hulpbehoevend zouden worden. Het risico voor hen 

om in de professionele zorg terecht te komen, is groter. Dit omwille van een gebrek aan vertrouwen op 

vlak van informele hulp. Bij hun kinderen kunnen ze eveneens niet terecht voor zorg, omwille van afstand 

of tijdsgebrek bij de kinderen. Uiteraard moet er ook een investering gebeuren op vlak van informele en 

formele zorg, maar ook op aanpassingsmogelijkheden van de huidige woningen. Op die manier kunnen 

ouderen zo lang mogelijk thuisblijven (SumResearch, Leuven, & HoGent, 2015). 

Wat betreft het gemiddelde inkomen in de regio zien we sterke verschillen. Zo ligt het gemiddelde 

inkomen in Koksijde (€24 188) ver boven het Vlaamse gemiddelde (€18 949). Echter wanneer dan 

gekeken wordt naar Alveringem (€15 650) en Koekelare (€16 843), ligt het gemiddelde inkomen sterk 

onder het gemiddelde (FOD Economie, 2014). 
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Op vlak van opleidingsniveau zien we dat de meeste personen wel een diploma middelbaar onderwijs 

hebben. Dit aantal ligt iets hoger dan het nationaal gemiddelde. Echter wanneer gekeken wordt naar een 

diploma hoger onderwijs, zien we dat de regio hier lager scoort dan het gemiddelde. Opnieuw is dit 

afhankelijk van gemeente tot gemeente, want zo zien we dat Torhout ongeveer gelijk ligt met het 

nationaal gemiddelde en Koksijde zelfs hoger scoort dan het nationaal gemiddelde wat betreft een 

diploma hoger onderwijs (Census, 2011). 

De regio, en opnieuw met name de kuststreek, kenmerkt zich door een groot aandeel 

eenpersoonshuishoudens. Onderstaande figuur 6 illustreert dit. Dit blijkt eveneens uit de IMA-data 

(2017) waarbij de populatie met 19,2% alleenstaanden hoger scoort dan Vlaanderen (14,8%) en 

nationaal (17,4%). 

Figuur 6: % Alleenwonenden 18-64 jaar (t.o.v. 18-64 jarigen) 2016 - Gemeenten 

 

Bron: (Rijksregister, 2016) 

De cijfers voor het aantal personen met een niet-Belgische nationaliteit ligt in de regio lager dan het 

nationaal gemiddelde (4,7%) en dat van Vlaanderen (8,4%). Enkel Oostende (9,6%) en De Panne (9,5%) 

zijn hierop een uitzondering (Algemene Directie Statistiek & FOD Economie, 2017). In De Panne gaat het 

vooral over personen met een Franse nationaliteit, namelijk 3,8% t.o.v. het totale aantal inwoners in 

2016 (Studiedienst Vlaamse Regering, 2016).  

Het aantal personen met statuut chronische aandoening ligt in de doelregio (11,3%) hoger dan het 

Vlaams gemiddelde (9,1%) en het nationaal gemiddelde (9,0%). Dit percentage ligt hoog in de 

kustgemeentes, zoals De Panne (12,1%), Middelkerke (13,2%) en Oostende (12,3%). Echter is dit niet 

alleen een kustproblematiek, maar ook in Koekelare (12,2%), Veurne (11,5%) en Torhout (11,5%) ligt dit 

aandeel hoog. Dit effect is dus niet alleen merkbaar bij de gemeentes met het hoogste aandeel ouderen 

(InterMutualistisch Agentschap, 2017). 

Voor het zorgforfait scoort de regio (2,3%) eveneens hoger dan het Vlaams gemiddelde (1,7%) en het 

nationaal gemiddelde (1,6%) (InterMutualistisch Agentschap, 2017). 

Wanneer gekeken wordt naar het aantal chronische aandoeningen (zie tabel 2), merken we dat de regio 

hoger scoort dan het Vlaams en het nationaal gemiddelde. 
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Tabel 2: Aantal chronische aandoeningen 

 Doelgr
oep 

Vlaand
eren 

Natio
naal 

% Minstens 1 chronische aandoening 38,2 32,5 32,4 

% Minstens 2 chronische 
aandoeningen 

20,6 16,6 17,0 

% Minstens 3 chronische 
aandoeningen 

9,0 7,0 7,5 

Bron: (InterMutualistisch Agentschap, 2017) 

Wat betreft de pathologie zijn er geen opvallende verschillen in de regio en op nationaal vlak. Enkel voor 

de aandoeningen in tabel 3 zijn er enkele kleinere verschillen merkbaar tussen de doelgroep en het 

Vlaams en nationaal gemiddelde. Voor de pathologie schildklieraandoeningen scoort de regio (3,1%) iets 

onder het nationaal gemiddelde (4,0%), maar nog altijd boven het Vlaams gemiddelde (2,9%). 

Tabel 3: Aantal pathologieën 

 Doelgroep Vlaanderen  Nationaal 

% Cardiovasculaire aandoeningen 25,7 21,2 20,7 

% COPD 3,6 2,8 2,8 

% Diabetes 6,1 4,9 5,3 

% Diabetes met cardiovasculaire 
aandoeningen 

5,0 4,0 4,3 

Bron: (InterMutualistisch Agentschap, 2017) 

Figuur 7 illustreert het aantal niet werkende werkzoekenden. Hierbij scoort de regio in bepaalde 

gemeentes hoger dan het Vlaams gemiddelde van 5,6%, namelijk in Oostende (9,0%), De Panne (7,2%) en 

Middelkerke (6,2%). 

Figuur 7: Niet werkende werkzoekenden (t.o.v. inwoners 18-64 jaar) 2016 - Gemeenten 

 

Bron: (VDAB, 2016) 

De IMA-data geven eveneens aan dat het aantal personen van minimum 50 jaar die minstens 1 jaar 

werkloosheidsuitkering krijgen in de regio (4,1%) hoger ligt dan het Vlaamse gemiddelde van 3,6%. 

Echter ligt het wel wat lager dan het nationaal gemiddelde van 4,2% (InterMutualistisch Agentschap, 

2017). 
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12. Welke kwetsbare groepen konden geïdentificeerd worden in de regio? Bv. chronisch zieken in 

armoede, chronisch zieken met een beperkt sociaal netwerk, chronisch zieken uit etnische 

minderheidsgroepen, enz. (MAX 800 woorden) 

Het is niet altijd eenvoudig om informatie te vinden over kwetsbare groepen binnen de chronisch zieken. 

Daarom werken we vooral met gegevens van populatiegroepen waarvan we weten dat de doelgroep 

hierin is vertegenwoordigd, zoals ouderen en kansarmen. 

De keuze voor ouderen werd gemaakt omdat we zien dat de grootste groep personen met het statuut 

chronisch zieken binnen de leeftijdscategorieën van 60 – 69 (18,48%), 70 – 79 (22,43%) en 80 – 89 

(22,98%) valt. Daarnaast zien we dat de gemiddelde leeftijd in de regio 46 jaar is, maar bij personen met 

het statuut chronische aandoening in de regio stijgt de leeftijd naar een gemiddelde van 67 jaar 

(InterMutualistisch Agentschap, 2017). 

In het begin van de template onderaan bij ‘2. Geografische activiteitenzone’ spreken we reeds over de 

gedeelde problematiek (drie criteria) die onze regio verbindt. Wanneer we deze criteria procentueel 

bekijken (zie tabel 4), scoort de regio hier telkens hoger dan het nationaal gemiddelde. Enkel op vlak van 

verhoogde tegemoetkoming is er een miniem verschil van 0,2% tussen de regio en nationaal. Wanneer 

we ons toespitsen op mensen met het statuut chronische aandoening, liggen deze cijfers significant 

hoger dan het regionaal en nationaal gemiddelde (InterMutualistisch Agentschap, 2017).  

Bijna de helft van de mensen met het statuut chronisch ziek heeft recht op een verhoogde 

tegemoetkoming. Gezien wij dit gebruiken als een teken van kansarmoede, betekent dit dat bijna de 

meerderheid van deze mensen in kansarmoede leeft (InterMutualistisch Agentschap, 2017). 

Tabel 4: Criteria administratieve en operationele doelgroep 

Criteria Doelpopulatie Populatie Nationaal 

Kansarmoede (recht op verhoogde 
tegemoetkoming) 

42,7% 17,5% 17,7% 

Polyfarmacie (meer dan 5 medicijnen 
die 6 maanden gebruikt worden) 

22,7% 3,6% 2,9% 

Aantal personen met meerdere 
opnames in één jaar 

13,7% 3,6% 2,7% 

Bron: (InterMutualistisch Agentschap, 2017) 

Wanneer we kijken naar het aantal ouderen dat recht heeft op een inkomensgarantie voor ouderen, dan 

bevestigt dit dat er sprake is van kansarmoede in de regio. Op onderstaande kaart zien we dat het aantal 

ouderen met een IGO in West-Vlaanderen veel hoger ligt dan in de rest van Vlaanderen. Wanneer we 

kijken naar de regio, zien we dat vooral Alveringem (10,2%), Oostende (7,4%), Veurne (7,2%), Koekelare 

(7,0%) en Torhout (7,4%) hoger scoren dan het West-Vlaams gemiddelde van 6,3%. 
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Figuur 8: Ouderen met een inkomensgarantie (IGO) ten opzichte vanalle 65-plussers, Vlaanderen per gemeente, 
2015 

 

Bron: (FOD Sociale Zekerheid, 2015) 

Op vlak van sociale netwerken blijkt uit onderzoek dat de regio, met name de kuststreek, veel minder 

beroep kan doen op familieleden in kader van zorg. Aan de kust kunnen ze voornamelijk beroep doen op 

hun partner (65,1% t.o.v. 63,1% in West-Vlaanderen). Op kinderen, kleinkinderen, broers of zussen 

kunnen ze veel minder beroep doen dan het West-Vlaams gemiddelde (VUB, Steunpunt Sociale Planning, 

HoGent, & Provincie West-Vlaanderen, 2015). 

Wanneer we kijken naar het aantal contacten, zien we dat ouderen aan de kust minder frequent contact 

hebben met hun dichte familie. Dit kan gedeeltelijk verklaard worden door familie die veraf woont of 

familiebanden die bewust zijn verbroken (Verté, Dury, De Donder, Buffel, & De Witte, 2011). Ouderen 

aan de kust zijn ook minder tevreden over hun sociale contacten. Er is vooral een groot verschil merkbaar 

wat betreft het contact met ouders. Aan de kust is slechts 69,2% hier tevreden over, terwijl in West-

Vlaanderen dit een kleine 10% hoger ligt. In de regio Torhout is men nog meer tevreden over het contact 

met ouders, namelijk 84,2% (VUB, Steunpunt Sociale Planning, HoGent, & Provincie West-Vlaanderen, 

2015). 

Daarna hebben we gekeken naar de professionele hulpverlening die mensen ontvangen. Hier zijn er 

opnieuw grote verschillen merkbaar aan de kust in vergelijking met andere regio’s. Zo maken ouderen 

aan de kust veel minder gebruik van thuisverpleging, diensten gezinszorg, poetsdienst en warme 

maaltijden in vergelijking met de rest van West-Vlaanderen. In de regio Torhout scoren ze minimaal 

hoger dan het West-Vlaams gemiddelde. Dit is wel opvallend gezien ouderen aan de kust voornamelijk 

beroep doen op hun partner. Wanneer deze wegvalt, is het risico op sociaal isolement nog groter 

(Provincie West-Vlaanderen, 2012). 

Zoals aangegeven in de Conceptnota Vlaams welzijns- en zorgbeleid voor ouderen, is er in de huidige 

samenleving een stijging van een-en tweepersoonshuishoudens. Dit is deels te verklaren door de 

vergrijzing en een toenemende echtscheidingskans. Hierdoor wordt de kans op eenzaamheid en sociaal 

isolement nog vergroot. Concreet betekent dit een bedreiging voor het psychisch en sociaal welzijn van 

ouderen (Vandeurzen, 2016). 

13. Op basis van welke bron kon men deze kwetsbare groepen identificeren? (MAX 200 woorden) 
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Om de kwetsbare groepen in kaart te brengen werd opnieuw gebruik gemaakt van de IMA-gegevens. 

Daarnaast hebben we ons gebaseerd op cijfers van FOD Sociale Zekerheid. Er werden ook studies 

gebruikt van Verté en van de VUB. We hebben we een nota van de Provincie West-Vlaanderen en van 

minister Jo Vandeurzen gebruikt. 

Deze analyse hebben we uitbesteed aan hogeschool VIVES. Deze gegevens hebben we aangevuld met 

een eigen analyse. 

14. Welke opvallende verschillen zijn vastgesteld op vlak van zorggebruik bij de populatie/doelgroep 

in de regio ten aanzien van het gemiddelde in België? Bv. aantal spoedopnames, percentage 

polyfarmacie,… (MAX 1600 woorden) 

Binnen dit deel focussen we eerst op de ziekenhuisopnames en polyfarmacie, gezien dit twee criteria 

zijn die, naast kansarmoede, een centrale plaats krijgen in ons project. Zoals we zien in onderstaande 

tabel ligt het aantal inwoners van de regio die meerdere opnames in één jaar kennen minimaal hoger 

dan het nationaal gemiddelde. Wanneer we ons richten op personen met het statuut chronische 

aandoening, dan ligt dit percentage 4 keer hoger dan het nationaal percentage. Op vlak van het gebruik 

van meer dan 5 medicijnen gedurende een periode van 6 maand scoort de doelpopulatie 7 keer hoger 

dan het nationaal percentage van 2,9% (InterMutualistisch Agentschap, 2017). 

Tabel 5: Overzicht van opnames en medicatiegebruik  

 

Bron: (InterMutualistisch Agentschap, 2017) 

In vergelijking met het nationaal gemiddelde heeft de regiopopulatie frequenter een contact bij de 

huisarts. Voor de doelpopulatie ligt dit nog hoger. Hier heeft ongeveer 9 op de 10 personen een contact 

met de huisarts. Gemiddeld gaat dit voor de doelpopulatie over 12 contacten met de huisarts. Uit de 

IMA-data kunnen we ook halen dat de zorgkosten voor de huisarts hoger liggen voor de regiopopulatie 

 DOELPOPULATIE POPULATIE NATIONAAL 

% met een opname in een acuut 
ziekenhuis 

34,1% 13,2% 11,1% 

% met meerdere opnames in 
één jaar 

13,7% 3,6% 2,7% 

% met meerdere opnames in 6 
maanden tijd 

12,1% 3,2% 2,4% 

% met een consultatie op de 
spoeddienst 

22,7% 13,5% 16,1% 

% met statuut chronische 
aandoening en minstens 2 
ziekenhuisopnames in 2014 

13,7% 1,5% 1,1% 

% met statuut chronische 
aandoening en minstens 2 
consultaties op spoed in 2014 

7,4% 0,8% 0,8% 

% met minstens 2 consultaties 
op spoed en minstens 2 
ziekenhuisopnames in 2014 

16,0% 5,6% 5,6% 

% met meer dan 5 medicijnen > 
6 maanden (> 180 ddd, ATC 
niveau 3) 

22,7% 3,6% 2,9% 
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dan het nationaal gemiddelde. Bij de doelpopulatie ligt dit nog iets hoger (InterMutualistisch Agentschap, 

2017). Uit de IMA-data (2014) gegevens blijkt eveneens dat er in onze regio minder een Globaal Medisch 

Dossier opgemaakt wordt. 

Ook de raadpleging bij een specialist ligt veel hoger bij de doelpopulatie dan bij de regiopopulatie of op 

nationaal vlak. 7 op de 10 chronisch zieken heeft een raadpleging bij de specialist (InterMutualistisch 

Agentschap, 2017). 

Wat betreft het contact met een psychiater ligt dit voor de chronisch zieken meer dan de helft hoger dan 

bij de gehele regiopopulatie (InterMutualistisch Agentschap, 2017). 

Het aantal personen met thuisverpleging ligt 5 keer hoger dan de regiopopulatie en minstens 7 keer 

hoger in vergelijking met nationaal vlak (InterMutualistisch Agentschap, 2017). 

Tabel 6: Overzicht van consultaties en raadplegingen 

 
DOELPOPULATIE POPULATIE NATIONAAL 

% met een contact met de 
huisarts 

95,4% 83,1% 75,6% 

Gemiddeld aantal contacten 
met een huisarts 

12,2 4,9 4,1 

Gemiddeld aantal raadplegingen 
bij een huisarts 

5,0 3,4 3,0 

Gemiddeld aantal bezoeken bij 
een huisarts 

7,3 1,5 1,1 

% met een raadpleging bij een 
specialist 

71,7% 52,3% 50,3% 

Gemiddeld aantal raadplegingen 
bij een specialist 

4,0 2,2 1,8 

% met minstens 1 contact met 
een psychiater 

10,0% 3,7% 3,7% 

% met thuisverpleging 13,4% 2,5% 1,7% 

Bron: (InterMutualistisch Agentschap, 2017) 

Gezien chronisch zieken in de interviews aangaven dat mobiliteit en zelfredzaamheid voor hen 

belangrijk is, willen we dit zeker cijfermatig bekijken. Wanneer we kijken naar het percentage van 

personen met een mobiliteitshulpmiddel, dan zien we dat dit percentage voor mensen met een 

chronische aandoening in de regio het dubbele is dan voor de totale populatie in de regio. Het 

percentage van chronisch zieken met het recht op zorgforfait ligt 7 keer hoger dan de regiopopulatie. 

Ook de gemiddelde evaluatie graad van zelfredzaamheid ligt met een 4 hoger dan de regiopopulatie en 

op nationaal vlak. Hieruit blijkt dat personen met een chronische aandoening meer risico hebben op een 

mobiliteit- en/of zelfredzaamheidsproblematiek. 

Een kleine 5% van de personen met het statuut chronische aandoening heeft minstens 1 zorgtraject. Op 

nationaal vlak en binnen de volledige regiopopulatie bedraagt dit percentage nauwelijks 1%. Hierbij gaat 

het vooral over het zorgtraject diabetes (3,3%). 

Tabel 7: Overzicht van mobiliteit, revalidatie, zelfredzaamheid en zorgtraject 

 DOELPOPULATIE POPULATIE NATIONAAL 
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% met 
mobiliteitshulpmiddel 

2,8% 1,4% 1,9% 

% met minstens 1 
revalidatieovereenkomst 

1,2% 0,4% 0,4% 

% met zorgforfait 16,1% 2,3% 1,6% 

Gemiddelde evaluatie 
graad van 
zelfredzaamheid (KATZ) 

4 1 0 

% met minstens 1 
zorgtraject 

4,6% 0,8% 0,5% 

    

Zorgtrajecten:    

% diabetes 3,3% 0,6% 0,3% 

% chronische 
nierinsufficiëntie 

1,3% 0,2% 0,2% 

Bron: (InterMutualistisch Agentschap, 2017) 

Wat betreft de verblijfssituatie is enkel het verblijf in een rust- en verzorgingstehuis (RVT) of 

woonzorgcentrum (ROB) opvallend. Als we enkel kijken naar het nationaal gemiddelde en het 

gemiddelde van de regiopopulatie, dan loopt dit percentage gelijk. Echter wanneer we kijken naar de 

personen met het statuut chronische aandoening binnen de regio, die in een RVT/ROB verblijven, is er 

wel een significant verschil. Dit geeft aan dat 1/10 personen met het statuut chronische aandoening in 

een RVT/ROV wonen (InterMutualistisch Agentschap, 2017). 

Tabel 8: Verblijfssituatie 

 
DOELPOPULATIE POPULATIE NATIONAAL 

% RVT/ROB* 12,6% 1,8% 1,6% 

% Medisch huis 0,1% 0,1% 3,0% 

% Centrum voor dagverzorging 1,2% 0,2% 0,1% 

% Psychiatrisch 
verzorgingstehuis 

0,3% 0,0% 0,0% 

% Initiatieven voor beschut 
wonen 

0,2% 0,0% 0,0% 

% Psychiatrisch ziekenhuis 0,2% 0,0% 0,0% 

% Geïntegreerde diensten voor 
thuisverzorging 

0,1% 0,0% 0,0% 

Bron: (InterMutualistisch Agentschap, 2017) 
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Wanneer we kijken naar de kosten op vlak van ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV)
 4

 dan zien we op 

figuur 9 dat de subdoelpopulatie over het algemeen meer ZIV kosten met zich mee breng dan de doel- of 

regiopopulatie. De grootste kost is voornamelijk voor thuisverpleging. Deze kosten liggen 9 keer hoger bij 

de subdoelpopulatie dan bij de totale populatie van de regio. Wanneer we kijken naar de kosten voor de 

verpleegdagprijs bij de subdoelpopulatie, zien we dat dit 6 keer hoger ligt dan nationaal gezien. 

Figuur 9: Kosten van ziekte-en invaliditeitsverzekering. Pers persoon, per zorgsector. 

 

Bron: (InterMutualistisch Agentschap, 2017) 

Daarnaast willen we ook de kosten bekijken op vlak van remgeld
5
. Hierbij zien we dat de grootste kost 

voor de chronisch zieke ligt op vlak van de verpleegdagprijs. Voor de subdoelpopulatie is dit gemiddeld 

€113 per jaar, per persoon. Bijna de helft meer dan voor de volledige regiopopulatie. Het remgeld voor 

het honoraria van thuisverpleging voor chronisch zieken is verwaarloosbaar binnen deze analyse. 

                                                           
4
 Deze grafiek is niet representatief op vlak van kenmerken. Alle groepen hebben verschillende kenmerken en 

verschillende aantal individueel verzekerden. Deze cijfers geven ons wel een beeld, maar mogen dus niet 
veralgemeend worden. 
5
 Deze grafiek is niet representatief op vlak van kenmerken. Alle groepen hebben verschillende kenmerken en 

verschillende aantal individueel verzekerden. Deze cijfers geven ons wel een beeld, maar mogen dus niet 
veralgemeend worden. 
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Figuur 10: Remgeld. Per persoon, per jaar. 

 

Bron: (InterMutualistisch Agentschap, 2017) 

15. Welke concrete elementen werden geïdentificeerd die prioritair aangepakt moeten worden op 

basis van deze analyses (1 en 2) en waarom worden ze als prioritair beschouwd? (MAX 800 

woorden) 

Een eerste element dat prioritair dient aangepast te worden is, informatiedeling en centralisatie van 

informatie. Op dit moment is het zowel voor de chronisch zieken, mantelzorgers als professionals te 

versnipperd om de weg te vinden naar de juiste organisatie of informatie. Informatie is op dit moment te 

veel verdeeld bij verschillende organisaties of actoren. Dit zorgt ervoor dat sommigen onderweg soms de 

moed verliezen en belangrijke zaken, bijvoorbeeld financiële tegemoetkomingen, mislopen. 

Daarnaast dient meer ingespeeld te worden in de empowerment van de chronisch zieke. De chronisch 

zieke moet meer begeleiding/educatie/informatie krijgen om het eigen zorgproces te regisseren. Hierbij 

dient ook de eventuele mantelzorger zoveel mogelijk betrokken te worden. Op dit moment wordt er 

soms zorg overgenomen van de chronisch zieke, omdat het sneller gaat of omdat de chronisch zieke 

onvoldoende geïnformeerd is om het zelf uit te voeren. Daarnaast is het belangrijk om, indien mogelijk, 

te onthouden dat de chronisch zieke het aanspreekpunt is. Uit de patiënteninterviews Uit de 

patiënteninterviews is gebleken dat soms in aanwezigheid van de zorgvrager wordt gesproken, zonder 

rekening te houden met diens mening. Dit brengt een ontevredenheid en een gevoel van 

minderwaardigheid teweeg. De chronisch zieke moet centraal staan in zijn eigen zorgproces! 

In het kader van het stimuleren van meer informele zorg is het van belang om hierbij de draagkracht van 

de mantelzorger niet uit het oog te verliezen. Tijdens de kantooruren kunnen zij wel ergens terecht, 

maar zoals gezegd weten ze niet altijd waar ze kunnen aankloppen voor hulp. Daarnaast is er ook een 

lacune op vlak van crisissituaties die zich ’s nachts of in het weekend voordoen. Een gevolg hiervan is 

bijvoorbeeld dat zich een opname voordoet in het ziekenhuis terwijl deze eigenlijk vermeden had kunnen 

worden. 
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Wat zeker de nodige aandacht verdient, is de specifieke doelgroep die werd gekozen voor het project, 

namelijk personen met polyfarmacie, meervoudige opnames of kansarmoede. In de risicostratificatie 

werd reeds aangetoond dat deze drie criteria zeker aanwezig zijn in de regio.  

Een ander element, waarmee rekening moet worden gehouden, is het gevaar voor sociaal isolement. 

Specifiek voor onze regio is een sterke aanwezigheid van vergrijzing en de komst van aangespoelden die 

zich hier vestigen. Er werd reeds aangetoond dat dit twee kwetsbare groepen zijn op vlak van het 

creëren van een sociaal netwerk. Vaak steunen ze enkel op hun partner en wanneer deze wegvalt komen 

ze er volledig alleen voor te staan. 

Voor de chronisch zieken is het nodig om aandacht te hebben voor hun zelfredzaamheidsproblemen. 

Vele chronisch zieken zijn angstig voor de toekomst, voornamelijk op vlak van mobiliteitsproblematiek. 

Ze vrezen dat ze (volledig) afhankelijk zullen worden van derden. Dit dient zeker meegenomen te worden 

tijdens het uitschrijven van het projectplan. 

Een ander element om mee te nemen is op vraag van de zorgaanbieders, namelijk aandacht voor de 

medicatie van de chronisch zieken. 1 op 5 personen met een chronische aandoening gebruikt meer dan 5 

geneesmiddelen gedurende een periode van 6 maand. Na het overschrijden van een zorglijn is er soms 

medicatie veranderd of toegevoegd. Echter weten mensen hierdoor niet meer altijd welke medicatie ze 

nemen of waarom ze het moeten nemen. Vandaar kan het een meerwaarde zijn om dit op bepaalde 

momenten te laten controleren om te kijken of de medicatie is aangepast aan de behoeften van de 

persoon en/of ze eventueel niets kunnen weglaten. 

Als laatste is duidelijk naar voren gekomen dat er een rol is weggelegd voor ICT. ICT heeft een 

faciliterende functie binnen alle werkingen van de zorgaanbieders, alsook voor de chronisch zieke en de 

mantelzorger. Van hieruit is het belangrijk dat de verschillende informaticasystemen op elkaar afgestemd 

worden om informatiedeling te vereenvoudigen. 

16. Welke elementen of conclusies uit deze analyse (1 en 2) kunnen leiden tot een betere definiëring 

van de doelgroep of kunnen gebruikt worden als inclusiecriteria? (MAX 1200 woorden) 

De gegevens uit de kwalitatieve en kwantitatieve analyse bevestigen de keuze voor de administratieve en 

operationele doelgroep. Zeker de kwantitatieve analyse toont aan dat de drie criteria, polyfarmacie, 

meerdere ziekenhuisopnames binnen het jaar en kansarmoede, sterk aanwezig zijn in onze regio en de 

doelpopulatie. 

Daarbij tonen beide analyses aan dat we dienen rekening te houden met aangespoelden en specifiek met 

tweedeverblijvers. De kust wordt opgezocht omwille van verschillende redenen. Een aantal 

geïnterviewde personen vertellen dat ze naar zee verhuisden voor hun gezondheid. Deze personen zijn in 

de regio gedomicilieerd en zitten vervat in onze doelgroep. 

Bij de tweedeverblijvers is dit niet het geval. Echter maken ze wel gebruik van de geboden zorg in de 

regio. Hier dient dus gedurende de uitwerking van het project rekening mee te worden gehouden. Het 

zal eveneens van belang zijn om de tweedeverblijvers op te nemen in de analyse, om zo een beeld te 

creëren over hoeveel personen dit concreet gaat. Op dit moment is het niet mogelijk om hier een 

sluitend antwoord op te bieden. Wat we wel kunnen aantonen, is dat in 2015 40% van alle woningen aan 

de kust een tweede verblijf was (SumResearch, Leuven, & HoGent, 2015). 

Tijdens de loopduur van het project beogen we om onze administratieve en operationele doelgroep te 

blijven analyseren. Op basis van deze bijkomende analyses willen we dan onze doelgroep nog gerichter 

specifiëren. Gedurende het project laten we de ruimte om onze doelgroep te evalueren. Dit is belangrijk 

omdat het ook mogelijk is dat de praktische uitvoering de kwantitatieve en kwalitatieve analyse niet 

bevestigt. Op dat moment is het van belang om dit te evalueren en bij te sturen. 
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3. CARTOGRAFIE VAN DE MIDDELEN  

  ZIE P9-12 VAN DE PRAKTISCHE FICHE  «RISICOSTRATIFICATIE VAN DE POPULATIE EN 

CARTOGRAFIE VAN DE MIDDELEN» 

 

17. Welke bronnen zijn gebruikt om de analyse van de middelen in de regio uit te voeren? (MAX 400 

woorden) 

Om een analyse van de middelen uit te voeren werd gebruik gemaakt van het SEL thuiszorgzakboekje, 

regio Oostende, Torhout en Veurne. Daarnaast werd de website van Agentschap Zorg en Gezondheid 

gebruikt om een aantal organisatie in kaart te brengen, bijvoorbeeld het aantal erkende centra voor 

kortverblijf in de regio. 

De kwantitatieve en kwalitatieve analyse werden eveneens meegenomen bij de cartografie van de 

middelen. 

 

18. Welke middelen zijn aanwezig binnen het consortium die nuttig zijn voor de behandeling en 

begeleiding van de gekozen doelgroep?  

  specifiëren aard en volume/kwantiteit van de middelen en hun mogelijke rol in de geïntegreerde 

zorg  (MAX 1200 woorden) 

Thuisverpleging 

Naast de voormalige zuil gebonden diensten voor thuisverpleging (Wit-Gele Kruis, Centrum voor 

Thuiszorg van Bond Moyson en Solidariteit voor het Gezin) zijn er in de regio 231 zelfstandig 

thuisverpleegkundigen werkzaam (SEL, 2017) 

Thuisverpleegkundigen verlenen niet enkel verpleegkundige en hygiënische zorgen aan huis. Daarnaast 

informeren en adviseren ze de mensen. Ze hebben ook een taak op vlak van preventie en screening.  

Daarnaast coördineren zij nu al soms de zorg die aanwezig is in de thuissituatie of zorgen voor een 

toeleiding naar andere diensten. 

Diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg 

Binnen de regio zijn volgende diensten voor gezinszorg actief (SEL, 2017): 

 Familiehulp; 

 Familiezorg; 

 Centrum voor Thuiszorg van Bond Moyson; 

 Solidariteit voor het gezin; 

 Sociaal Huis Oostende; 

 Sociaal Huis Koksijde. 

Deze diensten nemen een zelfde rol op als thuisverpleegkundigen, bijvoorbeeld informeren, adviseren, 

preventie, enz. Het grootste verschil is dat deze diensten meestal meerdere uren per dag aanwezig zijn 

bij de chronisch zieke dan de thuisverpleegkundige. Dit zorgt ervoor dat de zorgaanbieder een 

vertrouwensrelatie kan opbouwen, met zowel de chronisch zieke als zijn mantelzorger. Daarnaast geeft 

dit ham/haar een beter inzicht in de thuissituatie, bijvoorbeeld de relatie met de familie. 
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Tevens kunnen zij de chronisch zieken actief betrekken bij hun activiteiten. Dit geeft een zicht op de 

bekwaamheid van de chronisch zieke op vlak van dagelijkse handelingen. Hun aanwezigheid zorgt 

eveneens voor een vorm van sociaal contact. 

Apothekers 

Naast de overkoepelende apothekersverenging, De Westvlaamse, zijn er in de regio 108 apothekers 

actief (SEL, 2017). 

Een eerste rol van de apothekers is het tegengaan van medicatiemisbruik. Dit is geen evidentie en 

omwille van het shopgedrag hebben de apothekers hier niet altijd zicht op. Niettemin kunnen ze de 

mensen adviseren, informeren en begeleiden bij een correct medicatiegebruik. Tevens hebben de 

apothekers soms meer zicht op de therapietrouwheid van een chronisch zieke, bijvoorbeeld komt hij/zij 

regelmatig achter de benodigde medicatie. Daarom werden er in het projectplan drie acties opgenomen 

waarin de apotheker een centrale rol zal innemen. 

Een apotheker is soms laagdrempeliger dan een arts om kort een vraag te stellen over medicatie. 

Daardoor hebben de apothekers ook een adviserende rol, kunnen ze aangeven wanneer de chronisch 

zieke medicatie verkeerd gebruiken en kunnen ze waarschuwen voor bepaalde homeopathische 

middelen die hij/zij eventueel inneemt. 

Huisartsen 

In onze regio zijn er drie huisartsenkringen (HAK Houtland, HAK Middenkust en HAK Ijzerstreek en 

Westkust). Op basis van het Thuiszorgzakboekje van het SEL kunnen we aangeven dat er 209 huisartsen 

werkzaam zijn in onze regio (SEL, 2017). 

De huisarts is een centrale figuur in de zorg rond een chronisch zieke. Vaak is de huisarts de persoon die 

een totaaloverzicht heeft, zeker op medisch vlak. Vandaar dat de huisarts een belangrijke actor is in het 

project, o.a. op vlak van de inclusie van chronisch zieken. 

Ziekenhuizen 

Er bevinden zich vier ziekenhuizen binnen de regio, namelijk Az Damiaan, AZ Sint-Jan (campus Henri 

Serruys), AZ St.-Rembert en az West.  

Alle bovenstaande ziekenhuizen zijn actief betrokken binnen het project geïntegreerde zorg. 

Ziekenhuizen spelen een rol op vlak van gespecialiseerde medische informatie, maar ook voor het 

doorverwijzen en adviseren. Gezien de ligduur binnen een ziekenhuis best zo kort mogelijk dient 

gehouden te worden, is het belangrijk dat er een goede en intensieve samenwerking is met de 1
ste

 lijn. 

Een transparante communicatie is onmisbaar. 

Revalidatieziekenhuizen 

Binnen de regio zijn ook twee categorale ziekenhuizen terug te vinden, namelijk het BZIO en het Koningin 

Elisabeth Instituut. 

De 2 revalidatieziekenhuizen spelen een belangrijke rol op vlak van mobiliteit zelfredzaamheid van 

chronisch zieken. Uit de analyse is duidelijk naar voren gekomen dat zelfredzaamheid en specifieker 

mobiliteit van groot belang zijn voor chronisch zieken. 

Daarnaast kan een verblijf in deze voorzieningen ervoor zorgen dat mensen op een goede manier terug 

naar huis kunnen, bijvoorbeeld na een operatie. Hierdoor worden mantelzorgers gedurende een periode 

van intensievere zorg ontlast, waardoor de thuissituatie mogelijks langer haalbaar blijft. 

Herstelverblijf 
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In de regio is 1 herstelverblijf terug te vinden, namelijk Ter Duinen. Dit is een aanvulling op de 

revalidatieziekenhuizen. Niet elke chronisch zieke heeft een revalidatieprogramma nodig. Soms is 

herstellen voldoende. 

OCMW ‘s / Sociaal Huizen 

OCMW ’s spelen eveneens een belangrijke rol. OCMW ’s hebben een breed aanbod van zorg en zijn 

laagdrempelig, waardoor ze mensen sneller kunnen bereiken. 

Ze zijn zelf aanbieders van zorg (bv. gezinszorg, woon- en zorgcentra, enz.), maar hebben eveneens als 

taak om te informeren of door te verwijzen naar de juiste diensten. Ze werken ook rond buurtgerichte 

zorg waarbij ze zeker een meerwaarde kunnen beteken als centrale actor in een gemeente. Dit gezien er 

in alle 13 gemeenten van de regio een OCMW of Sociaal Huis is terug te vinden (Vlaanderen, 2017). 

Diensten Maatschappelijk Werk van de mutualiteit 

De diensten maatschappelijk werk zijn belangrijke actoren. Zij spelen een rol op vlak van dossiervorming, 

informatieverstrekking en doorverwijzing. Zij kennen niet alleen de chronisch zieke, maar ook de familie 

en zijn omgeving. Zij vangen vaak de onuitgesproken gevoeligheden van de context op. Ze kunnen 

daarom een rol spelen op vlak van case-management. Daarbij werken zij ook vindplaats gericht.  

Daarnaast verzamelen zij diverse data die belangrijk kan zijn voor verdere analyse. 

Lokale dienstencentra 

Lokale dienstencentra bieden een aanvullende waarde op gebied van zorg en ondersteuning. Deze centra 

zijn laagdrempelig, waardoor chronisch zieken en/of hun mantelzorgers er op een gemakkelijke manier 

terecht kunnen voor informatie, vormingen of informatiemomenten. Daarnaast hebben lokale 

dienstencentra ook een sociale functie ze spelen namelijk een rol in het tegengaan van de vereenzaming. 

De regio Oostende – Torhout – Veurne telt 13 lokale dienstencentra (Agentschap Zorg en Gezondheid, 

Adressen Lokale Dienstencentra, 2017). 

Kinesitherapie 

Er zijn 245 kinesitherapeuten terug te vinden in onze regio (SEL, 2017). Mobiliteit is een belangrijk aspect 

voor chronisch zieken. Hierin kunnen kinesitherapeuten een belangrijke taak in opnemen. Daarna 

hebben zij ook een functie op vlak van informeren en adviseren. 

Dagverzorgingscentra 

Dagverzorgingscentra ontlasten mantelzorgers gedurende enkele uren per dag. Daarnaast kunnen 

mantelzorgers en/of chronisch zieken er terecht voor informatiemomenten. Tevens spelen zij een rol op 

vlak van sociaal contact voor de chronisch zieken. 

In onze regio zijn 8 erkende dagverzorgingscentra terug te vinden. Gezien de regio bestaat uit 13 

gemeenten, betekent dit dat niet in elke gemeente een dagverzorgingscentra is, terwijl er in andere 

gemeenten bijvoorbeeld meerdere zijn (Agentschap Zorg en Gezondheid, Adressen dagverzorgingscentra 

niet conform artikel 51, 2017). 

Woon- en zorgcentra 

Er zijn 33 woon- en zorgcentra terug te vinden in de regio. In elke gemeente is minstens 1 woon- en 

zorgcentrum terug te vinden (Agentschap Zorg en Gezondheid, Adressen woonzorgcentra en rust -en 

verzorgingstehuizen, 2017). Deze spelen zeker een rol in het project op vlak van de innovatieve actie 

betreffende de crisiskamer. 

Wanneer de zorggraad te hoog wordt, zijn woon- en zorgcentra zijn een thuisvervangende woonvorm. 

Echter is dit de dag van vandaag niet meer de enige functie. Ze informeren mensen, organiseren 
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infomomenten en door een openbaar toegankelijke cafetaria spelen ze een rol in het tegengaan van 

vereenzaming. 

Assistentiewoningen en serviceflats 

In de regio zijn 22 assistentiewoningen en serviceflats terug te vinden (Agentschap Zorg en Gezondheid, 

Adressen serviceflats en groepen van assistentiewoningen, 2017). 

Deze voorzieningen spelen, net als de woon-zorgcentra, een rol in de innovatieve actie betreffende de 

crisiskamer. 

Daarnaast zijn ze een tussenstap naar een woon- en zorgcentra. Hierdoor kunnen mensen de stap naar 

het woon- en zorgcentrum nog even uitstellen. Ze kunnen nog steeds op een meer zelfstandige manier 

thuis wonen, maar met aanwezigheid van de nodige omkadering en/of voorzieningen. 

Centra voor kortverblijf 

Centra voor kortverblijf zijn nu reeds van belang om een eventuele vermijdbare ziekenhuisopname te 

voorkomen. Vandaar worden, binnen de innovatieve actie omtrent de crisiskamer, ook de centra voor 

kortverblijf betrokken.  

Daarnaast bieden zij de mogelijkheid tot een tijdelijke ontlasting van de mantelzorger wanneer deze 

bijvoorbeeld op vakantie gaat, wanneer hij/zij een ziekenhuisopname gepland heeft en de partner niet 

alleen kan thuis blijven of wanneer de zorg thuis tijdelijk niet haalbaar is. 

In onze regio zijn er 21 centra voor kortverblijf (Gezondheid, 2017). 

Netwerkactoren 

Als laatste mogen ook de overleg en coördinatiestructuren niet vergeten worden. In onze regio is het 

LMN aanwezig en het SEL (SEL Oostende-Veurne & SEL Noord-West-Vlaanderen). Deze netwerken van 

eerstelijnsactoren zijn uiteraard onmisbaar in een project betreffende geïntegreerde zorg, waarin 

samenwerking en belangrijk is en de chronisch zieke centraal staat. 

Bestaande projecten 

Er is één ZP3-project actief in onze regio, namelijk Zorg 24. Dit project is actief betrokken in het project. 

Zeker omdat het een rol kan spelen in de innovatieve actie betreffende het crisisteam. 

In de regio zijn er reeds enkele projecten die actief werken om vereenzaming tegen te gaan, bijvoorbeeld 

Samen Zorgen Koksijde, Burenhulp Oostende, Bpostscreening en ’t Veurns Babbeluurtje. 

19. Welke ontbrekende middelen werden geïdentificeerd in het bestaande systeem om kwaliteitsvolle 

geïntegreerde zorg (inclusief welzijn) te bieden aan de gekozen doelgroep? (MAX 800 woorden) 

Algemeen kan gesteld worden dat er wel een goed en gevarieerd aanbod is van welzijn, zorg- en 

hulpverlening. Uiteraard kan een aantal zaken wel efficiënter toegewend en beter geoptimaliseerd 

worden. Daarnaast is het aanwezige aanbod soms nog te gefragmenteerd en nog te ongekend voor 

zowel onze doelgroep, als voor de zorgverleners. 

Van hieruit komen we aan bij ons eerste punt. Er is een duidelijke nood aan een centraal informatiepunt, 

waar zowel chronisch zieken en hun omgeving, als zorg -en welzijnsactoren terecht kunnen. Deze 

informatie dient zoveel mogelijk op maat geboden te worden. Zeker voor de chronisch zieken en hun 

omgeving dient aandacht gegeven te worden aan een aangepast taalgebruik en het vermijden van teveel 

vakjargon. Het centraal en laagdrempelig ter beschikking stellen van deze informatie kan zelfzorg van 

chronisch zieken in de praktijk stimuleren. 

Een ander aspect, dat betrekking heeft op de chronisch zieken, is de mobiliteit. Uit de voorgaande 

analyses komt het mobiliteitsaspect expliciet aan bod. Uit de analyse van VIVES (2015) blijkt dat de regio 
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slechts iets lager scoort op vlak van aanwezige sportinfrastructuur en sportclubs. Echter is er niet altijd 

een doelgeroepgericht aanbod ontwikkeld, bijvoorbeeld specifiek naar chronisch zieken of ouderen toe. 

Daarnaast moet hierbij rekening gehouden worden met kansarmoede groepen op vlak van 

bereikbaarheid en financiële haalbaarheid. 

Daarnaast is ook de betaalbaarheid een belangrijk aspect. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de 

diensten gezinszorg en de poetsdiensten. Dit is niet altijd financieel haalbaar voor iedereen om dit op te 

starten of om dit naar nood op te bouwen. Binnen bepaalde organisaties, o.a. de diensten gezinszorg, 

wordt rekening gehouden met het inkomen. Voor sommige groepen is dit echter nog steeds 

onvoldoende. Dit zorgt ervoor dat ze de keuze maken om geen beroep te doen op deze zorg, terwijl dit 

wel een groot verschil voor hen zou betekenen. De kwantitatieve en kwalitatieve analyse bevestigen ook 

dat de regio te maken heeft met kansarmoede. 

Wanneer we hierbij specifiek ingaan op de diensten gezinszorg, dan kunnen we stellen dat op er op dit 

moment reeds tegen het urencontigent wordt aangebotst. Dit zorgt ervoor dat kwetsbare groepen niet 

altijd de nodige zorg(continuïteit) krijgen. 

Voor zorg -en welzijnsactoren is er een duidelijke nood aan een aangepaste en uniforme ICT-

ondersteuning. Op dit moment zijn de informaticasystemen te divers binnen de verschillende 

organisaties en zijn deze niet aangepast op elkaar. Dit bemoeilijkt de samenwerking en de 

informatiedeling. Het gevolg hiervan is ook dat er nu soms dubbel werk wordt gedaan, terwijl dit 

vermeden zou kunnen worden. 

Naast ICT is het voor alle zorg -en welzijnsverlening van belang dat er een uniform screeningsinstrument 

gebruikt wordt. Op dit moment wordt er bijvoorbeeld binnen de thuis- en gezinszorg, maar ook de 

residentiële zorg, met een ander screeningsinstrument gewerkt. Dit brengt met zich mee dat, afhankelijk 

van de organisatie, de chronisch zieke mogelijks anders ingeschaald wordt. Dit zorgt voor onduidelijkheid 

voor de actoren, maar ook voor de chronisch zieken en hun omgeving. Daarnaast zorgt het voor dubbel 

werk, want elke zorgactor moet een nieuwe screening doen met het eigen instrument. 

Wanneer we ons focussen op overlegstructuren, blijkt uit de analyse van VIVES (2017) dat het 

regiogemiddelde van het aantal multidisciplinaire overleggen (MDO’s) per 10 000 inwoners in de regio 

(4,93) significant (p<0,028) lager ligt dan het gemiddelde van de andere West-Vlaamse gemeenten 

(10,46). Een duidelijke verklaring kan hiervoor niet gegeven worden. 

Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, komen de huisartsen aan bod. Op basis van het overzicht van de 

prioritaire zones (periode 01 juni 2017 – 31 december 2017) kunnen we stellen dat 7 van de 13 

gemeenten in de regio als prioritaire zone gezien worden. Concreet is de helft van de gemeenten in onze 

regio een huisartsenarme gemeente. 

20. Welke van deze ontbrekende middelen kunnen aanvullend gemobiliseerd worden uit de 

omgeving? (uit de zorgsector, socioculturele sector, onderwijs, lokale overheden, verenigingsleven, 

bedrijfswereld, …) (MAX 800 woorden) 

Er zijn verschillende diensten, sectoren, netwerken, die mee kunnen gemobiliseerd worden vanuit de 

omgeving van De Koepel. 

Binnen de zorg- en welzijnsactoren zullen de deelnemende partners vanzelfsprekend een mobiliserende 

rol spelen. Zeker de netwerkstructuren (palliatieve zorg, dementiezorg, SEL, LMN, geestelijke 

gezondheidszorg,…) zullen een multiplicatoreffect creëren via de deelname aan en de communicatie over 

de werking en acties. Binnen de zorgsector (zowel 1
ste

 als 2
de

 lijn) zullen bestaande initiatieven 

afstemmen op de werking en acties van De Koepel. 

De werkstructuur van De Koepel zal deelnemende en niet-deelnemende partners hiertoe ook stimuleren. 

Enerzijds door de eigen acties goed te communiceren. Anderzijds door op zoek te gaan naar innovatieve 
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ideeën, projecten en voorstellen bij partners in een methodiek van inventarisatie-uitwisseling en het 

uitsteken van best practices. 

Vooral in de ontworpen acties omtrent preventie, educatie en opbouwwerk (buurtzorg, doorbreken 

sociaal isolement, aandacht voor kansengroepen, mobiliteit, enz. ) is dit aspect zeer relevant. Op deze 

terreinen wordt er vaak gezocht naar een gemene deler, een ‘overkoepeling’. Deze overkoepeling biedt 

structuur en inhoud, en slaagt er vaak in om de best practices uit te dragen en te verveelvoudigen. Soms 

in aangepaste vormgeving, naargelang de sociografie van de setting. 

Het weze ook duidelijk dat in deze de zorgsector snel en makkelijk overschreden wordt. Het schot met de 

welzijnssector moet bijvoorbeeld nog veel meer sneuvelen. In vele lokale praktijkvoorbeelden is 

trouwens ondertussen bewezen dat dit kan en moet (bv. Samen Zorgen Koksijde of bv. Burenhulp 

Oostende). 

Ook andere sectoren in de werkomgeving kunnen aanvullend gemobiliseerd worden. 

Wat betreft onderwijs zijn er twee richtingen aan te duiden. 

Aan de ene kant kunnen de hogescholen hun kernopdracht inzake praktijkonderzoek in vele acties van 

De Koepel waarmaken. Hogescholen en zelfs middelbare scholen zijn al langere tijd meer dan 

‘opleidingsinstituten’. Van hen wordt verwacht dat er een steeds sterkere link met (werk)praktijk gelegd 

wordt. Dit kan via praktijkonderzoek, projectwerking, stage, enzovoort.  

De Koepel en de hogescholen kunnen bij ongeveer alle acties overwegen wat op dit vlak mogelijke 

samenwerkingsverbanden zijn. Bijvoorbeeld op vlak van de opleiding casemanagement van VIVES. De 

twee West-Vlaamse hogescholen zijn partner in De Koepel. 

Aan de andere kant kan bekeken worden hoe de hogescholen in hun regulier onderwijsaanbod rekening 

kunnen houden met nieuwe inhouden vanuit De Koepel, die relevant zijn binnen bestaande 

studierichtingen. Nog verder kunnen bepaalde studierichtingen georiënteerd en afgestemd worden op 

nieuwe mogelijkheden en inzichten vanuit de werking en de resultaten van De Koepel. 

Lokale overheden zijn in zeer veel acties aangeduid als een belangrijke actor. Het is dan ook van belang 

ze goed mee te nemen in het verhaal van De Koepel. Hiertoe zullen extra inspanningen moeten geleverd 

worden want op dit terrein spelen een aantal omgevingsfactoren: 

 Aankomende Decreet Lokaal Bestuur dat de OCMW-werking integreert in de gemeente; 

 Aankomende Decretering op de zorgregio’s, waarbij van de lokale overheid een regierol 

verwacht wordt; 

 Andere decreten en overheidsinitiatief (Nieuw Decreet Lokaal Sociaal Beleid, Geïntegreerd 

Breed Onthaal, …) zetten de lokale overheden nog meer in de regisseursstoel; 

 Lokale overheden zijn in deze fase wellicht overvraagd. Het zal voor De Koepel dan ook zeer 

belangrijk zijn om de werking van De Koepel, als geheel, snel en degelijk gestalte te geven bij de 

deelnemende lokale overheden. 

Wat betreft bedrijfswereld zal De Koepel, bij erkenning, nog extra bevraagd worden vanuit het 

bedrijfsleven (toeleveringsbedrijven zorgsector, IT-bedrijven, logistieke sector, enz.). Dit is nu reeds voor 

een stuk het geval.  

Dit biedt mogelijkheden en dit houdt ook risico’s in. 

Goed gekozen privépartners zouden De Koepel van extra middelen kunnen voorzien. De vzw mag dit 

zeker niet laten liggen, maar het zal een kwestie zijn van een duidelijke explicitering van de win-win langs 

beide kanten, gekoppeld aan goede werkafspraken binnen een duidelijk financieel-juridisch kader.  

Tenslotte zal De Koepel op termijn ook andere sectoren, zoals de vrijetijdssector, de socioculturele 

sector, enz., betrekken bij de werking. In een aantal acties is dit reeds opgenomen (bv. rond ‘bewegen’).
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21. Welke inefficiënties werden geïdentificeerd in het bestaande systeem of in het bestaande aanbod? 

Bv. langdurige opnames, vermijdbare heropnames, polyfarmacie, duplicatie van verstrekkingen, 

onnodige duplicatie van diensten, … (MAX 800 woorden) 

Op dit moment gebeurt er nog te veel dubbel werk, wat een onnodige administratieve belasting 

meebrengt voor de diensten. De tijd dat diensten hier in steken, neemt tijd weg ten koste van de 

chronisch zieke. Omwille van de administratieve rompslomp kunnen de zorg- en welzijnsverlening niet 

altijd de nodige aandacht geven aan de chronisch zieke. Terwijl deze die wel verdient en een verdere 

verdieping mogelijks extra zaken naar boven kan brengen. Van hieruit is het van belang dat er een 

gedeeld patiëntendossier wordt gerealiseerd. Op dit moment heeft elke dienst het eigen 

informaticasysteem, waardoor men verplicht is om dubbel werk te doen en alles opnieuw te registreren. 

Een ander aspect is de versnippering van de informatie. In de kwantitatieve en kwalitatieve analyse 

werd reeds aangehaald dat informatie te verspreid is, in plaats van gecentraliseerd op één plaats. Dit 

zorgt opnieuw voor onnodig tijdverlies, zowel voor de zorg- en welzijnsverlening als voor de chronisch 

zieke en hun mantelzorger. Een centraal informatiepunt, zorgt ervoor dat informatie toegankelijk en 

laagdrempelig is voor iedereen. Dit kan een tijdswinst met zich mee brengen voor de zorg- en 

welzijnsverlening. Tijd die ze meer kunnen besteden aan de zorg voor de chronisch zieke. Hierbij dient de 

nodige aandacht besteed te worden voor informatie op maat en klare en duidelijke taal aangepast aan 

de ontvanger. 

Op heden gebeuren er nog te frequent vermijdbare (her)opnames. Er zijn verschillende factoren die 

hierin een rol spelen. Ten eerste is het van belang om mensen te informeren om zo vermijdbare 

(her)opnames te komen. Er moet ingezet worden op preventie! Anderzijds is het belangrijk dat er een 

correcte en volledige informatiedoorstroming gebeurt van de 2
de

 lijn naar de 1
ste 

lijn en omgekeerd. 

Transparante communicatie in de zorg- en welzijnsverlening is van belang voor de chronisch zieke. 

Het medicatiegegeven speelt eveneens een rol bij vermijdbare (her)opnames. Hier kan op ingespeeld 

worden door een medicatiereview. Nu gebeurt het soms dat chronisch zieken medicatie gebruiken, dat 

geen nut heeft. Daarnaast weten sommigen niet meer welke medicatie ze precies innemen, omdat 

bijvoorbeeld op het medicatieschema dat ze uit het ziekenhuis gekregen hebben andere namen worden 

gebruikt. Dit resulteert bijgevolg in dubbel en onnodig medicatiegebruik. 

 

4. SWOT ANALYSE VAN DE REGIO  

  ZIE P12-13 VAN DE PRAKTISCHE FICHE  «RISICOSTRATIFICATIE VAN DE POPULATIE EN 

CARTOGRAFIE VAN DE MIDDELEN» 

 

22. Op basis van de vorige analyses en vaststellingen, bespreek hieronder de zwaktes, sterktes, 

opportuniteiten en bedreigingen om geïntegreerde zorg te ontwikkelen voor de gekozen doelgroep 

binnen uw regio. (MAX 4 keer 400 woorden) 

Sterktes: 

Een eerste sterkte is het enthousiasme van ons geëngageerd consortium. Er waren altijd uit alle 

verschillende gemotiveerde stakeholders aanwezigen voor de klankbordgroepen. Er was een gedreven 

project- en stuurgroep van flexibele en gedreven experten. Er waren verschillende werkgroepen die 

verschillende keren bijeen kwamen om zaken uit te diepen en uit te werken. Bij het verspreiden van een 

oproep, kwamen er massale reacties! Binnen onze regio is er veel ‘goesting’ naar cocreatie. 

Ook onze doelgroep erg gemotiveerd zijn. Ze willen graag actiever meewerken in het opstellen en 

bijsturen van hun zorgplan. Ze hebben ook een behoorlijk kennis van de (medische) diagnose. Daarnaast 
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zijn ze zelf vragende partij om aan secundaire preventie te doen, ze vragen naar meer ‘beweging’ (dit in 

kader van vertragen evolutie ziekte of vermijden sociaal isolement). 

In onze regio zijn er actieve patiënten- en mantelzorgverenigingen aanwezig. Bij hen kunnen we 

aankloppen voor ervaringsdeskundigheid, ondersteuning naar aanpak, communicatie, enzovoort. 

De verschillende sociale diensten van de verschillende organisaties in de regio zijn zowel bij de chronisch 

zieke als bij de eventuele mantelzorger goed gekend. De diensten worden bejubeld door de chronisch 

zieken en hun mantelzorger. Zij kunnen er terecht met hun vragen of bedenkingen. 

Als sterkte op vlak van sociale participatie nemen we mee dat er verschillende sterke initiatieven lopen 

in bepaalde steden of regio’s. Deze zijn echter niet veralgemeend of uitgerold. 

Sterktes bij het gebruiken en opstellen van een EPD zijn vooreerst dat de zorgactoren hier enthousiast 

over zijn. Binnen de verschillende organisaties of groepen is er veel informatie beschikbaar en worden 

verschillende ‘formulieren’ gebruikt. Binnen ons consortium zien we ook verschillende experten op vlak 

van IT. 

Op vlak van samenwerking zien we als sterkten het bestaand overleg: bestaande MDO’s, intramuraal 

overleg, enzovoort. De kennis en expertise, het gebruik van evidence-based info in het handelen, de 

verschillende klinische paden, protocollen, de multi- en interdisciplinaire werking. 

Binnen de regio zien we dat er verschillende personen zijn die het werk van een casemanager uitvoeren, 

dit zonder deze titel te hebben. Zij hebben een ruime blik, kennen de regio en bieden hulp in een team 

vanuit een helikoptervisie. Onze chronisch zieken geven ook aan dat zij graag een verantwoordelijke 

zouden hebben in hun zorg, zodat zij een aanspreekpunt en een vertrouwenspersoon hebben. 

Opportuniteiten: 

Een eerste opportuniteit van het project is de kans dat het biedt om elkaar te leren kennen. Het 

vertrouwen stijgt naarmate het project vordert. 

Ervaringsdeskundigheid vraagt dat je ervaringsleed en-kennis kunt overstijgen. Hierbij kunnen we de 

hulp van verschillende actieve patiënten- en mantelzorgverenigingen gebruiken. Interviews bij 

patiënten en hun mantelzorgers geven ons een individueel beeld en de specifieke vragen geven meer 

diepte. Daarnaast kunnen we verschillende patiënten uit verschillende verenigingen samen brengen in 

focusgroepen. Het VPP en trefpunt zelfhulp kunnen verschillende tips en interessante ondersteunende 

literatuur of onderzoeken aanreiken. 

Geïntegreerde zorg, empoweren van de chronisch zieke, enzovoort, zijn zaken die momenteel 

maatschappelijk op de agenda staan. Het is dus nu onze kans om er op in te pikken en het concreet te 

maken voor onze regio. 

BOV (Bewegen Op Verwijzing) is een project dat in onze regio momenteel opgestart zal worden. Het is 

dus zeker opportuun dat we samenzitten met LOGO en de verschillende partners om dit project te 

verweven binnen geïntegreerde zorg. 

De uitwerking van Vitalink en het elektronisch voorschrift, zijn zaken die onmiddellijk uitgetest en 

geïntegreerd kunnen worden. Andere opportuniteiten zijn de CoZo HUB, eHealth en Cubigo. 

Zwaktes: 

De kennis van de chronisch zieken omtrent hun ziekte is vaak beperkt tot de (medische) diagnose. Ze 

weten weinig omtrent behandelingsmogelijkheden, toekomst, mogelijke hulpmiddelen, premies, 

enzovoort. Daarnaast zien we dat de kennis van zowel de chronisch zieken, de mantelzorgers, de 

omgeving (bijvoorbeeld werkgever) en de algemene bevolking, zeer beperkt is op vlak van preventieve 

mogelijkheden (bijvoorbeeld gezonde levensstijl), (werk)reïntegratie, enzovoort. De kennis is vaak ook 
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niet praktisch genoeg of het taalgebruik is te moeilijk (bijvoorbeeld door het gebruik van vakjargon). 

Hierdoor kunnen de chronisch zieke en/of de mantelzorger er niet concreet mee aan de slag. 

Naast een aangepaste en ‘klare’ taal voor de patiënt, zien we dat zij niet steeds een rol op maat zijn hun 

eigen kunnen opnemen en hun eigen prioritair levensdoelen opstellen. 

Bij de sterktes vermelden we de kennis en expertise binnen groepen en organisaties. Een zwakte is wel 

dat deze kennis niet of onvoldoende uitgedragen wordt. 

We zien dat er weinig aandacht is voor de zelfzorg van de mantelzorgers en voor het informele 

onderdeel van de zorg. 

Een zwakte in de zorgverlening is, volgens de geïnterviewde chronisch zieken, dat er onvoldoende 

aandacht is voor ‘bewegen’. Zowel voor de mobiliteit van de chronisch zieken als (secundair) preventief 

voor chronisch zieken die nog een betere mobiliteit hebben. Als gevolg zien we sociale uitsluiting en 

sociaal isolement en een invloed op werkbehoud, werkhervatting en tijdsbesteding. Binnen het project is 

het dus essentieel om te streven naar een bereikbare, betaalbare en toegankelijke mobiliteit. Daarnaast 

dienen we te streven naar mogelijkheden om meer te bewegen, bijvoorbeeld door (aangepaste) sporten 

aan te bieden. 

Binnen het zorgteam zien we dat de rol van de apotheker weinig gekend is (in dossier, in overleg), zowel 

voor zorgactoren als voor chronisch zieken. Het medicatieschema ontbreekt in het GPD.  

Thuiszorg na een ziekenhuisopname is moeilijk te regelen op een vrijdag. Er is ook een beperkte 

transmurale informatiedeling bij een ziekenhuis(her)opname, dit zowel voor als na de opname. De 

informatie is er, maar komt niet bij de juiste persoon terecht. Het is belangrijk dat zowel de chronisch. 

Toch zien we dat dit nog onvoldoende gebeurt. Daarnaast zien we dat er een te hoog aantal ‘sociale’ 

ziekenhuisopnames is.  

Op vlak van samenwerking en overleg worden ook enkele zwaktes gemeld: er ontbreekt een 

gemeenschappelijk (digitaal) dossier, informatie wordt dus niet of onvoldoende gedeeld. Hierdoor is er 

een overlap of herhaling van bepaalde vragenlijsten of onderzoeken. Er ontbreekt overkoepelend overleg 

en transmurale expertisedeling. Het is een gemiste kans dat de vele klinische paden, protocollen, 

expertise, enzovoort niet transmuraal gedeeld worden. Er ontbreekt ook een generiek model voor 

overleg. 

Bedreigingen: 

Bij de chronisch zieken is er de valkuil dat geïnterviewde chronisch zieken vaak beperkt blijven tot 

ervaringsleed. Zij kunnen hun eigen ervaringen niet overstijgen. Hierbij kunnen de participatieladder en 

het beslissingsschema van het VPP zeker een hulpmiddel zijn.  

Het is moeilijk om educatie op maat van elke individuele chronisch zieke te voorzien. Er zijn heel veel 

verschillende diagnoses, er is ook comorbiditeit, er zijn verschillen in persoonlijke en omgevingsfactoren 

van de chronisch zieke (cfr. ICF-model). Omwille van voorgaande factoren is er dus nood aan 

gedifferentieerde en geïndividualiseerde informatie voor elke chronisch zieke, en voor elke 

mantelzorger! Daarnaast is empowerment ook moeilijker bij een sociaal zwak publiek. 

Een bedreiging die zowel door chronisch zieken als door de zorgactoren weergegeven wordt is de 

onzichtbare overbelasting van de mantelzorgers en de onzichtbare mantelval. 

De grote invloed van mobiliteit op de sociale participatie, hetzij op werk of bij hobby’s, is een andere 

bedreiging. Ook wanneer er een sociaal netwerk ontbreekt of er minder financiële draagkracht is, is de 

sociale participatie beperkter. 

We dienen te streven naar een aangepaste, klare en duidelijke taal, aangepast aan elk individu. 
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Er moet gestreefd worden naar een toegankelijk EPD voor elk lid van het zorgteam, en zeker voor de 

centrale perso(o)n(en), zijnde de chronisch zieke en zijn mantelzorger! Ook binnen het EPD dient 

rekening gehouden te worden met een aangepaste communicatie. 

Regelluwte betreffende MDO moet gehanteerd worden en administratieve ballast moet vermeden 

worden. Het zal ook belangrijk zijn dat deskundigheid aangetoond wordt, bijvoorbeeld 

ervaringsdeskundigheid van chronisch zieke of mantelzorger, deskundigheid van een zorgcoördinator. 

Een andere bedreiging voor de regio is de sterke vergrijzing. Dit heeft gevolgen op vlak van de familiale 

zorgindex. Mogelijks brengt dit met zich mee dat mensen sneller beroep gaan doen op professionele 

zorg, dan informele zorg. 

Daarnaast is er eveneens de sterke kansarmoede die aanwezig is binnen de regio. In het kader hiervan 

zal zeker de nodige aandacht moeten besteed worden aan deze doelgroep. 
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C. DOELGROEP EN INCLUSIE 

Enkele verduidelijkende definities (zie KB, art 1):  
 
 Administratieve doelgroep: Het geheel van rechthebbenden met woonplaats in de regio van het 

pilootproject die beantwoorden aan de door het project vooropgestelde en op IMA niveau 
meetbare kenmerken. Tenzij een pilootproject er voor kiest om de ganse populatie op te nemen in 
de doelgroep moet het gaan om (groepen van) rechthebbenden met verschillende chronische 
aandoeningen, zonder beperking voor wat leeftijd, eventuele comorbiditeit of polypathologie en 
zorgperiode betreft. De financiële opvolging vanuit de federale overheid zal gebeuren op basis van 
deze administratieve doelgroep.  

 
 Operationele doelgroep: De groep van rechthebbenden waarvoor alle actoren binnen een project 

afspraken hebben gemaakt en zich hebben geëngageerd tot de geïntegreerde tenlasteneming van 
deze doelgroep met het oog op het realiseren van de doelstellingen zoals bepaald in het 
Gemeenschappelijk plan voor chronisch zieken “Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid”. 

 
 Geïncludeerde rechthebbende: De rechthebbende binnen de operationele doelgroep die 

individueel is geïnformeerd over de wijze van tenlasteneming in het kader van geïntegreerde zorg 
en waarmee concrete afspraken worden gemaakt die voortvloeien uit de ontwikkeling van de 
componenten geïntegreerde zorg. Het kan ook gaan om rechthebbenden die hun woonplaats 
hebben buiten de regio van het pilootproject. Het aantal geïncludeerde rechthebbenden 
gedurende de uitbreidingsfase dient beschreven te worden per actie bij D.2. Projectplan. 

 

1. INCLUSIECRITERIA  

I. ADMINISTRATIEVE DOELGROEP  

23. Beschrijf de criteria waarmee u de administratieve doelgroep van uw project afbakent.  

 Geef eveneens het aantal personen die binnen uw geografische activiteitenzone voldoen aan deze 

beschrijving(en) van de doelgroep.   

 Geef ook –indien van toepassing– de voorziene progressieve uitbreiding van de administratieve 

doelgroep.  

(MAX 400 woorden) 

Onze administratieve doelgroep betreft: 

 (statuut chronisch zieken EN polyfarmacie: gebruik 5 of meer geneesmiddelen) 

EN/OF 

 (statuut chronisch zieken EN multiple ziekenhuisopnames periode 12 maanden) 

EN/OF 

 (statuut chronisch zieken EN verhoogde tegemoetkoming) 

 

In totaal gaat dit over 17 271 individueel verzekerden in 2014 (IMA-data) 

Onderstaand schema geeft een visuele voorstelling weer van de populatie. De regiopopulatie betreft 

232.510 personen. Hierbij wordt ook melding gemaakt van ‘tweedeverblijvers’. Dit begrip verwijst naar 

personen die wel een tweede verblijf hebben in de regio, maar hier niet officieel gedomicilieerd zijn. 

Hierover is geen exact cijfer gekend, maar dit aspect komt eerder aan bod bij het deel risicostratificatie. 

Daaronder hebben we gekeken naar de gedeelde problematiek binnen de regio (zie 2. Geografische 

activiteitenzone). Dit gaat over 23,25% van de regio. We hebben besloten om onze administratieve 

doelgroep nog meer te specifiëren naar bovenstaand vermelde doelgroep. Dit betreft 7,43% van de 

totale populatie in de regio. 
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Figuur 11: Overzicht populatie 

 

 

Na verloop van 2 jaar kan het zinvol zijn om de administratieve doelgroep vooralsnog op een andere 

manier samen te stellen afhankelijk van de nieuwe cijfers die ons aangeboden worden. 

 

II. OPERATIONELE DOELGROEP  

24. Beschrijf de criteria waarmee u de operationele doelgroep van uw project afbakent.  

 Geef ook een raming van het aantal personen die binnen uw geografische activiteitenzone voldoen 

aan deze inclusiecriteria en beschrijf hoe deze raming berekend werd.  

 Geef ook –indien van toepassing– de voorziene progressieve uitbreiding van de operationele 

doelgroep.  

 (MAX 600 woorden)   

Opmerking: De operationele doelgroep dient in de eerste, tweede, derde en vierde periode van 12 
maanden respectievelijk 1%, 3%, 6% en 10% bedragen van de volledige bevolking in de geografische 
zone. 

 
In de populatie van de regio zijn er 26 347 personen met het statuut chronisch aandoening. Dit betreft 

11,33% van de totale regiopopulatie.  

Van deze 26 347 personen zijn er: 

 11 237 personen met verhoogde tegemoetkoming; 

 3 599 personen met meerdere opnames in één jaar; 

 10 653 personen met polyfarmacie. 
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Wanneer we echter kijken hoeveel personen het statuut chronische aandoening hebben en minimum 1 

van de criteria (verhoogde tegemoetkoming, meerdere opnames in één jaar of polyfarmacie) dan gaat 

het over 17 271 personen. 

Het eerste jaar wordt er verwacht om 2325 personen (1%) te bereiken van de totale bevolking. In het 

tweede jaar 6975 personen (3%), het derde jaar 13 950 personen (6%) en in het laatste jaar 23 251 

personen (10%). 

Dit betekent dat we met onze huidige doelgroep (17 271 personen) niet voldoende hebben om na 4 jaar 

23 251 te includeren. Echter is het de bedoeling om na analyse van het dashboard na 2 jaar een nieuwe 

administratieve doelgroep te selecteren. Op die manier kunnen we heel specifiek beginnen en daarna 

uitbreiden. Wat bij ons project ook een rol speelt, is het aantal aangespoelden. In dit geval de 

tweedeverblijvers, die niet in onze regiopopulatie zijn meegerekend. Na 2 jaar zullen we hier mogelijks 

cijfermatig een inschatting van kunnen maken. 

 

 

25. Geef een beschrijving van de operationele doelgroep in termen van de behoeften en risico’s 

geïdentificeerd na de stratificatie. (MAX 400 woorden)   

Momenteel beschikken we nog niet over de exacte kenmerkcijfers van onze operationele doelgroep, 

daar we onze IMA- definiëring gaande weg hebben bijgestuurd. 

Na 1 jaar beschikken we over de correcte gegevens betreffende de operationele doelgroep en zullen we 

een beschrijving in termen van behoeften en risico’s maken. 

Een algemeen antwoord op deze vraag is el terug te vinden in de risicostratificatie, vraag 12. Welke 

kwetsbare groepen konden geïdentificeerd worden in de regio? 

 

26. Beschrijf in welke mate uw operationele doelgroep overeenstemt met de administratieve 

doelgroep. (MAX 200 woorden)  

We hebben ervoor gekozen om de operationele doelgroep overeenkomstig te nemen als de 

administratieve doelgroep. Dit betekent dat we, zoals hierboven aangehaald, niet onze 10% van de 

regiopopulatie na 4 jaar kunnen behalen. 

Echter is het de bedoeling dat, wanneer de administratieve doelgroep na 2 jaar aangepast wordt aan de 

aanwezige noden, de operationele doelgroep mee evolueert. In het kader van de samenstelling van dit 

dossier werd bepaald dat in jaar 3 de administratieve doelgroep en operationele doelgroep vastgepind 

wordt op de chronisch zieken met statuut chronische aandoening. Na verloop van 2 jaar kan het zinvol 

zijn om de administratieve doelgroep vooralsnog op een andere manier samen te stellen afhankelijk van 

de nieuwe cijfers die ons aangeboden worden. 

De keuze om als administratieve en operationele doelgroep hetzelfde te nemen, is eveneens om het 

project beheersbaar te houden in de beginfase. Onze regiopopulatie is uitgebreid, waardoor we ons 

willen focussen op de meest kwetsbare groepen. Na analyse van o.a. het dashboard kunnen we deze 

doelgroep geleidelijk uitbreiden. 

Een kanttekening hierbij is dat wij inschatten dat de operationele doelgroep groter zal zijn dan de 

administratieve doelgroep omwille van de tweedeverblijvers die niet gedomicilieerd zijn in onze regio en 

dus ook niet opgenomen worden in de IMA-data en bijgevolg ook niet in de administratieve doelgroep. 
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2. INCLUSIEPROCEDURE 

 

27. Beschrijf de afspraken omtrent inclusie van personen binnen uw project.  

 Wie mag/kan mensen includeren?  

 Hoe wordt de inclusie praktisch georganiseerd?  

 Hoe wordt hierover gecommuniceerd tussen de partners?  

 Welke informatie wordt gegeven aan de geïncludeerde personen?  

 Beschrijf op welke wijze het project garantie zal bieden aan de rechthebbenden om vrij te kiezen 

om al dan niet beroep te doen op de voorgestelde zorg en diensten van het project.  

+ Geef eventuele geplande wijzigingen van deze afspraken bij de stapsgewijze uitbreiding van de 

geïncludeerde personen.  

(MAX 800 woorden) 

Wie mag/kan mensen includeren? 

Om de beoogde chronisch zieken zo goed mogelijk te bereiken, willen we de mogelijkheid om mensen te 

includeren zo groot mogelijk maken. Concreet wil dit zeggen dat elke actor uit het consortium, die een 

zorgrelatie heeft met een chronische chronisch zieke deze kan, via zijn RIZIV-nummer en/of 

rijksregisternummer, includeren. Dit kan gaan over een huisarts, thuisverpleegkundigen, maar evengoed 

over apothekers, zorgkundigen, enz.  

Op die manier is het de bedoeling om elke chronische chronisch zieke die tot de operationele doelgroep 

behoort de mogelijkheid te geven om in te stappen in het project.  

Hoe wordt de inclusie praktisch georganiseerd? 

Praktisch is het de bedoeling dat elke actor chronisch zieken kan includeren aan de hand van de BelRAI-

screener. De geïncludeerde chronisch zieken zullen zichtbaar zijn op het gezamenlijk platform van de 

zorgverleners, namelijk MyCareNet. Via dit platform is de zichtbaarheid van de reeds geïncludeerde 

chronisch zieken toegankelijk voor elke zorgverlener. 

Een randvoorwaarde hierbij is dat er vanaf de start van het project een toegankelijke en goed werkende 

BelRAI-screener voor handen is. Hiervoor verwijzen we naar de “Gids. Pilootprojecten geïntegreerde zorg 

voor chronisch zieken” is op pagina 27 volgende zin terug te vinden: “Met het oog op de doelstellingen 

van de conceptnota Vlaamse sociale bescherming is het gebruik van de BelRAI screener (en indien 

mogelijk de BelRAI) een voorwaarde voor alle betrokken zorgactoren, waarvoor dit instrument relevant 

is.” Een tweede randvoorwaarde hierbij is het gedeeld patiëntendossier.  

Als deze twee randvoorwaarden niet voldaan zijn kan het project niet van start gaan. Dit omdat dit 

anders zorgt voor een onnodige administratieve ballast en dubbel werk, wat lijnrecht tegenover de 

doelstelling van dit project staat. 

Hoe wordt hierover gecommuniceerd tussen de partners? 

In het begin zal de nodige aandacht gegeven worden aan het informeren van de actoren die chronisch 

zieken kunnen includeren. Dit wordt voorzien aan de hand van een nota die zal opgemaakt worden. Zo 

worden de actoren geïnformeerd over alle aspecten van het project, namelijk de acties, hoe chronisch 

zieken moeten geïncludeerd worden, hoe een BelRAI-screener moet afgenomen worden en welke rol de 

actoren hierin spelen. 

De zorgverlener dient voldoende geïnformeerd te worden, omdat hij de informatie moet overdragen 

naar de chronisch zieke bij inclusie. Het te ontwikkelen elektronische gedeelde omgeving (Tetrys) zal 

hierbij van onschatbare waarde zijn. 
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Welke informatie wordt gegeven aan de geïncludeerde personen? 

Het is belangrijk dat de chronisch zieke geïnformeerd in het project kan stappen. Hierbij wordt er 

aandacht aan gegeven dat de chronisch zieke voldoende inzicht krijgt in wat het project kan bieden op 

vlak van beter afgestemde en completere zorg. Dit zonder een grotere financiële uitgave van de 

chronisch zieke. Via het geven van informatie kan de chronisch zieke een afgewogen keuze maken tussen 

de huidige zorg of de geïntegreerde zorg. 

De bedoeling is om de chronisch zieke op verschillende wijzen te informeren, namelijk: 

 Via een informed consent die elke geïncludeerde chronisch zieke moet ondertekenen; 

 Via een folder van het project en wat dit concreet inhoudt voor de chronisch zieke; 

 Via een mondelinge toelichting van de zorgverlener die de chronisch zieke includeert. 

 

Via het informed consent verklaart de chronisch zieke duidelijk geïnformeerd te zijn en gaat hij ermee 

akkoord om de visie en doelstellingen van het project mee te onderschrijven. In het informed consent zal 

tevens opgenomen worden dat de chronisch zieke ermee akkoord gaat om door FAITH.be gecontacteerd 

te worden om zijn ervaringen met geïntegreerde zorg en zijn gepercipieerde gezondheid te delen 

(PROMs & PREMs). 

Beschrijf op welke wijze het project garantie zal bieden aan de rechthebbenden om vrij te kiezen om al 

dan niet beroep te doen op de voorgestelde zorg en diensten van het project. 

Uiteraard is en blijft het de keuze van de chronisch zieke om in te stappen in het project. Dit wordt 

eveneens omschreven in de wet op de chronisch patiëntenrechten, namelijk dat een chronisch zieke zelf 

zijn beroepsbeoefenaar mag kiezen en deze keuze altijd mag aanpassen naar wens. Men is vrij in de 

keuze om de aangeboden zorg te aanvaarden of niet. Wanneer chronisch zieken ervoor kiezen om niet in 

het project te stappen, zullen ze nog steeds een zo optimaal mogelijke zorg krijgen en dit met respect 

voor de patiëntenrechten. 

Wanneer de chronisch zieke zelf kiest om mee te stappen in het project, zal deze mogelijk ook 

gemotiveerder zijn om de eventuele aanbevelingen/mogelijkheden op te volgen. Zo willen we het 

empowerment van de chronisch zieke aanspreken. 

 

28. Beschrijf de specifieke maatregelen die voorzien worden om kwetsbare groepen te bereiken en 

wat de afspraken zijn om geen personen uit te sluiten.  

(MAX 400 woorden) 

Een van de kwetsbare groepen in ons project zijn personen in kansarmoede. Daardoor willen we zoveel 

mogelijk doorheen de acties een armoedetoets doen. Dit om een zo breed mogelijk doelpubliek te 

bereiken en te voorkomen dat sommige mensen uit de boot vallen. 

Deze armoedetoets zouden we onder andere doen door in de werkgroep ‘patiënten’ ook een specifieke 

plaats te voorzien voor armoedepartners, bijvoorbeeld: ‘Wieder’, ‘Uze Plekke’, enz.  

De zorg- en welzijnsactoren uit het consortium kunnen chronisch zieken detecteren, screenen en 

doorverwijzen. Zij hebben hiervoor de geëigende methodieken, die ook rekening houden met de regels 

inzake privacy en deontologie. 

Mutualiteiten spelen eveneens een grote rol in het doorverwijzen van kwetsbare groepen. De diensten 

maatschappelijk werk binnen de mutualiteiten kunnen ook chronisch zieken detecteren, screenen en 

doorverwijzen. 

Een bijzondere kwetsbare groep in ons project zijn de ouderen. Voor deze groep zijn er binnen de 

mutualiteiten en de OCMW ’s verschillende toegankelijkheidsprojecten. Zo maakt het Sociaal Huis 
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Oostende bijvoorbeeld gebruik van Bpostscreening (screening van problematieken door de postbode) en 

meldpunt senioren in nood. Verschillende gemeentes zetten in op buurtgerichte zorg. Deze projecten 

helpen mee om een deel van de kwetsbare doelgroep te detecteren en door te verwijzen, alsook voor 

ouderen in landelijke gebieden. 

In de inclusieprocedure wordt er geen uitsluiting gemaakt op vlak van zorgnood. Het volledige 

zorgspectrum wordt opgenomen in de doelgroep van het pilootproject. 

29. Indien van toepassing: Beschrijf de specifieke maatregelen die voorzien worden om ook bij de 

populatie in de landelijke zones van de projectzone geïntegreerde zorg te implementeren.  

(MAX 400 woorden)  

De algemene aanpak verschilt niet onmiddellijk voor landelijke zones. De mogelijkheden voor de 

kwetsbare groepen, bijvoorbeeld ouderen met mobiliteitsproblemen, worden meegenomen in de 

innovatieve acties. Bijvoorbeeld de innovatieve actie betreffende betaalbaar toegankelijk vervoer.  

Er wordt geprobeerd om de doelgroep zoveel mogelijk te bereiken via volgende organisaties:  

 SEL’s via gemeentelijke overlegplatformen 

 De toekomstige eerstelijnszones 

 Huisartsenkringen 

 Via alle partners binnen het consortium die een regionale (overkoepelende) werking hebben 

 Mutualiteiten 

 Enz. 
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D. LOCOREGIONAAL ACTIEPLAN VOOR DE ONTWIKKELING VAN GEÏNTEGREERDE ZORG 

VOOR CHRONISCH ZIEKEN  

Gelieve bij het opstellen van uw locoregionaal actieplan rekening te houden met  

- Alle informatie uit de Gids voor Pilootprojecten geïntegreerde zorg voor chronisch zieken  

- Alle bijkomende informatie uit de plenaire sessies en op de website www.integreo.be  

- Alle informatie vanuit de gemeenschappen en gewesten 

- Uw bevindingen van de risicostratificatie van de populatie en middelencartografie (AS IS – situatie) 

1. VISIE EN DOELSTELLINGEN  

30. Geef de gedeelde visie van het project. (MAX 100 woorden) 

De gedeelde visie die De Koepel wil uitdragen is: “We willen de levenskwaliteit en gezondheid voor 
chronisch zieken met polyfarmacie, multipele ziekenhuisopnames of kansarmoede, en hun omgeving 
meetbaar verbeteren.” Door betere samenwerking wordt efficiëntie gerealiseerd die de chronisch zieke 
ten goede komen. 

31. Beschrijf de strategische en operationele doelstellingen van het project ten opzichte van de 

doelgroep/populatie en de geïdentificeerde risico’s.  

De Excel toolbox strategieontwikkeling, gepubliceerd op de website www.integreo.be (documentatie), 

kan optioneel als bijlage worden toegevoegd om de logische opbouw van het projectplan (samenhang 

tussen visie – doelstellingen – acties) te duiden. Deze vraag moet beantwoord worden, ongeacht het 

eventueel toevoegen van de Excel toolbox.     

1. De chronisch zieke en zijn mantelzorger (mits akkoord van de chronisch zieke) nemen een actieve rol 

op in zijn zorgproces en in zijn leven. Deze actieve rol start vanuit het (elektronisch) patiëntendossier. 

Elke persoon krijgt hiervoor ondersteuning, informatie en educatie. 

1.1. De chronisch zieke en zijn mantelzorger krijgen meer kennis en inzicht omtrent ziekte, 

behandeling, preventieve acties, mogelijke aanpassingen en/of hulpmiddelen, 

ondersteuningsvormen, enz.  

1.2. De chronisch zieke en zijn mantelzorger begrijpen het patiëntendossier en hebben een 

actieve rol in het beheer van dit dossier. 

1.3. De chronisch zieke kan zijn levensdoelen bepalen en prioriteren (in EPD, ter bevordering 

van de levenskwaliteit). Vanuit deze levensdoelen kan de chronisch zieke zijn zorgplan en 

zijn zorgdoelen bepalen. 

1.4. Er is een emancipatie van de chronisch zieke: aanvraag zorg op (niet-)professioneel vlak en 

aanvraag overgang van organisaties (dit na zorgoverleg en m.b.v. een aanspreekpunt). 

1.5. De draagkracht en de draaglast van de mantelzorger worden systematisch gemonitord. De 

mantelzorger krijgt, indien nodig, meer ondersteuning. 

1.6. De mantelzorger krijgt tips and tricks van experten (professionelen of 

ervaringsdeskundigen).  

1.7. Om de omgeving van de chronisch zieke in staat te stellen om bepaalde taken op te nemen, 

wordt ingezet op mantelvriendelijk ondernemen. 

1.8. Vanuit een buurtwerking wordt ook ondersteuning voor de mantelzorgers voorzien. Hierbij 

wordt een onderscheid gemaakt tussen landelijke en stedelijke omgeving. 

 

2. De sociale participatie van de chronisch zieke wordt gestimuleerd om de levenskwaliteit en de 

gezondheid van de chronische zieke en zijn omgeving te verbeteren. 

2.1. Informele burenhulp is een toepasbare methodiek van aanvullende zorg.  

http://www.integreo.be/
http://www.integreo.be/
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2.2. Bewegen op Verwijzing helpt mensen met een gezondheidsrisico op weg naar een actiever 

leven met professionele coaching en een beweegplan. 

2.3. De chronisch zieke heeft aangepast, toegankelijk en betaalbaar vervoer. 

 

3. De levenskwaliteit van de chronisch zieke wordt verbeterd door zijn medicatie te optimaliseren. 

3.1. De chronisch zieke met polyfarmacie kan kiezen voor een actieve en multidisciplinaire 
ondersteuning zodat onnodig gebruik van medicatie vermeden wordt.  

 

4. De levenskwaliteit van de chronisch zieke wordt verbeterd door zijn overbodige opnames weg te werken. 

4.1. Er wordt meer secundair preventief gewerkt zodat overbodige ziekenhuis(her)opnames en 
ongeplande zorg vermeden worden.  

 
5. De zorgverleners benutten op een efficiënte manier de bestaande expertise. Ze optimaliseren 

transmuraal overleg en samenwerking. 

5.1. Er wordt een digitale expertisebron gecreëerd waarop zorgverleners de bestaande 

expertise kunnen bekijken. (een app of digitale gids met alle doorverwijsadressen maar ook 

multidisciplinaire guidelines e.d.).  

5.2. De zorgverleners doen aan transmurale expertisedeling en competentieversterking.  

5.3. In het zorgtraject wordt gewaakt dat de gepaste zorgactor zijn taak en verantwoordelijkheid 

uitvoert (psycholoog, apotheek, huisarts, thuisverpleegkundige, gezinszorg, …). 

5.4. Om een constante feedback te krijgen van chronisch zieken (gemeenschappelijke 

behoeften, knelpunten) wordt een focusgroep van patiënten opgericht (m.b.v. expertise 

van patiëntenverenigingen en sociale diensten). 

5.5. Om een constante feedback te krijgen van de zorgverleners (knelpunten, samenwerking) 

wordt een focusgroep van zorgverleners opgericht.  

 

6. De chronisch zieke wordt op maat ondersteund en begeleid in zijn traject volgens zijn mogelijkheden en 

levensdoelen. 

6.1. Bij een complexe zorgnood kiest de chronisch zieke een zorgcoördinator. De 

zorgcoördinator ondersteunt de chronisch zieke bij het opstellen van het persoonlijk 

zorgplan en waakt over een efficiënte aanwending van de verschillende zorgaanbieders 

(eventueel met multidisciplinair overleg). 

6.2. Bij een complexe en niet goed lopende zorg voorziet het zorgteam een casemanager 

(onafhankelijk persoon die helikopterview heeft, uit de regio). 
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2. PROJECTPLAN  

32. Beschrijf alle acties (op niveau van de rechthebbende en zijn omgeving, de afspraken binnen en 

tussen organisaties en zorgverleners) die het project progressief wil realiseren.  

 Het projectplan kan zowel volledig nieuwe acties omvatten als reeds bestaande goede praktijken 

in de regio die geïmplementeerd worden (eventueel opgeschaald) in het kader van het project 

geïntegreerde zorg. Het is het geheel aan acties, gericht op de Triple Aim, equity en 

jobtevredenheid, dat tot een hervorming naar een meer geïntegreerd zorgsysteem dient te leiden. 

 Voor alle richtlijnen bij het opstellen van de acties en het globale projectplan: zie checklist op 

www.integreo.be.  

 De Excel toolbox strategieontwikkeling, gepubliceerd op de website www.integreo.be 

(documentatie), kan optioneel als bijlage worden toegevoegd om de logische opbouw van het 

projectplan te duiden. Het projectplan in de template op zich dient echter voldoende gedetailleerd 

zijn opdat de jury een oordeel kan geven op de selectiecriteria zonder deze bijlagen te hoeven 

raadplegen.  

 Voor elke actie moet een antwoord worden gegeven op onderstaande vragen. Hoe de acties 

geclusterd worden (bv. volgens actielijnen, doelgroepen, strategische en operationele 

doelstellingen, functielijnen, …) is vrij te kiezen voor het project. Wij vragen wel om de indeling van 

de zeven onderstaande vragen (Wat & hoe, voor wie, …) te behouden, om de leesbaarheid van het 

projectplan voor de jury te faciliteren. 

 

De innovatieve acties zijn geclusterd binnen 7 werkpakketten. Onder elke actie wordt aangegeven aan 

welke strategische en operationele doelstelling deze gelinkt kan worden. Een aantal acties hebben ook 

met elkaar te maken. Vandaar wordt er, indien mogelijk, aangegeven met welke andere acties ze gelinkt 

zijn. 

Werkpakket 1: Personen met zorgnood en zijn mantelzorger 

De chronisch zieke en zijn mantelzorger (mits akkoord van de chronisch zieke) worden geactiveerd 

door participatie. Daardoor kunnen zij een actieve rol opnemen in het zorgproces. Om hen daarbij te 

ondersteunen wordt aan preventie en educatie gedaan.  

We gaan een aantal acties koppelen aan een 2-sporenbeleid, waarbij we in spoor 1 gaan activeren 

door te participeren en bij spoor 2 dit gaan ondersteunen door preventie en educatie. 

WP1 – Actie 1: Activeren door te participeren 

Gelinkt aan strategische doelstelling 1  

Gelinkt aan operationele doelstelling 1.3 

Gelinkt aan werkpakket: WP 5 (IA 5.4 en IA 5.5) 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

We wensen zowel de chronisch zieke als de mantelzorger te activeren door participatie. De meeste 

chronisch zieken willen zo lang mogelijk thuis wonen en hierbij de regie in handen houden. Dit kunnen ze 

uiteraard niet zonder de ondersteuning van hun mantelzorgers. Dit gebeurt in combinatie met zorg, 

aangepast aan de wensen van de chronisch zieke zelf. De chronisch zieke krijgt een centrale, sturende rol 

in het zorgproces. Het zorg- en ondersteuningsplan wordt op maat geïndividualiseerd, afgestemd op de 

prioritaire levensdoelen van de chronisch zieke. De chronisch zieke wordt binnen een ruimere context 

bekeken (niet louter medisch model): cfr. ICF-model, (World Health Organization. International 

Classification of Functioning, Disability and Health. Verkrijgbaar via: 

http://www.integreo.be/
http://www.integreo.be/
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http://www.who.int/classifications/icf/en/) cfr. kwaliteit van bestaan volgens Shalock en Verdugo (2002). 

De mantelzorger wordt niet gezien als een solitaire ondersteuner. Deze wordt het best ondersteund door 

een netwerk. Hierbij hadden we graag verwezen naar figuur 12 van informele zorg.  

Figuur 12: Informele zorg 

 

 

Om de sturende rol van de chronisch zieke en zijn mantelzorger mogelijk te maken, dienen zij versterkt te 

worden in het formuleren, afbakenen, prioriteren en opnemen van hun (levens)doelen. De zorgverleners 

van hun kant moeten bereid zijn om met deze actieve chronisch zieke om te gaan.  

Binnen deze innovatieve actie willen we een opleiding organiseren voor zorgactoren en 

ervaringsdeskundigen (chronisch zieken, mantelzorgers, ervaringsdeskundigen rond specifieke groepen 

zoals armoede) rond het formuleren van doelen op maat van de chronisch zieke (en mantelzorgers). Zij 

kunnen vervolgens via een train-the-trainer-methodiek hun kennis implementeren en/of inzetten in hun 

achterban/organisatie. Met deze methodiek wordt bedoeld dat zij leren hoe ze op een boeiende en 

inspirerende manier overbrengen naar anderen. Deze training biedt een stevige basis om uw cursus, 

workshop, training of opleiding effectief, nuttig, enthousiasmerend en interactief te maken. Deze 'train-

the-trainer-methodiek' helpt u te evolueren van een vakspecialist (in het thema participatie van 

patiënten en mantelzorgers) naar een succesvolle trainer. 

Het is belangrijk om hier mee te nemen dat de inzet van de train-the-trainer-methodiek zo laag mogelijk 

in de lijnen moet gebeuren. Daarom dienen er trainers opgeleid te zijn in alle lagen van de concentrische 

cirkels (zie figuur 13). 

Figuur 13: Concentrische cirkels 

http://www.who.int/classifications/icf/en/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin8f7AxKbVAhWHbVAKHU3-CvMQjRwIBw&url=http://www.vilans.nl/publicatie-grenzen-belemmeren-de-bereidheid-van-mantelzorgers&psig=AFQjCNHJxaymFDbg_JjFdJ61CYLzWO4-_A&ust=1501144248049142
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Eens de zorgactoren en ervaringsdeskundigen opgeleid zijn, zullen zij dit niet alleen implementeren in 

hun eigen organisatie, maar zullen zij hiernaast informatie geven aan alle chronisch zieken en nieuwe 

mantelzorgers. Deze opgeleiden in levensdoelen zullen informatiefiches voorzien die de chronisch zieken 

en mantelzorgers kunnen nalezen op de website van De Koepel. Deze fiches kunnen ook de basis zijn 

voor de acties in preventie en educatie. 

1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

Figuur 14: Het Huis van persoonsgerichte zorg werd ontwikkeld door Vilans en is gebaseerd op de ‘Co-creating 
Health’-aanpak en het ‘House of Care’-model uit Engeland. (white paper ‘hoe maak je een succes van 
persoonsgerichte zorg’ door Boshuizen, Engels, Versleijen, Vlek, Rebel en Driessen) 

 

Professionele 
diensten voor 

mensen met een 
handicap 

reguliere diensten 
(poetshulp, gezinshulp, 

enz.) 

Vrienden, familie, vrijwilligers, 
enz. 

Eigen gezin 

Ikzelf 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipkK760ojVAhXQL1AKHUb1BNAQjRwIBw&url=http://www.vilans.nl/tips-5-opbrengsten-van-persoonsgerichte-zorg.html&psig=AFQjCNGEahOHVIlvTLdMg4zd0JKa-_Fr3Q&ust=1500117403417877
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Bron:  (Vlek, Driessen, & Hassink, 2013) 

In het White paper (Vlek, Driessen, & Hassink, 2013) staat dat “Persoonsgerichte zorg mensen met een 

chronische aandoening helpt om beter om te gaan met hun aandoening. Niet de ziekte staat centraal, 

maar het menszijn, het functioneren, de levenssituatie en de levensstijl.” De persoonsgerichte zorg 

wordt uitgewerkt in het huis van de persoonsgerichte zorg. We zijn er ons van bewust dat we in de korte 

periode van het project geen volledige omwenteling naar persoonsgerichte zorg kunnen initiëren. Maar 

door te werken met de doelen van chronisch zieken, komen we tegemoet aan de het hart van het huis, 

waarin de chronisch zieke centraal staat en met zijn doelen aan de slag gaat in 3 stappen.  

De chronisch zieke, mantelzorger en de zorgverleners beslissen samen welke zorg de chronisch zieke 

krijgt. Gezien de chronisch zieke bewust gekozen heeft voor zijn doel, zal hij beter geïnformeerd zijn, 

heeft hij meer vertrouwen in zijn zorgverlener en hij zal meer therapietrouwheid vertonen. De gekozen 

doelen zullen vermeld worden in het individuele dossier van de chronisch zieke, waar hijzelf mede 

toegang tot zal hebben. 

Acht Nederlandse regionale samenwerkingsverbanden zijn aan de slag gegaan met de persoonsgerichte 

zorg (Vlek, Driessen, & Hassink, 2013, p. 13) en daaruit kunnen we o.a. concluderen dat de effecten voor 

de chronisch zieken de volgende zijn:  

 Chronisch zieken hebben meer kennis en vaardigheden; 

 Chronisch zieken zijn meer geactiveerd in het opnemen van hun eigen zelfmanagement  (Nolte, 

Elsworth, Sinclair, & Osborn, 2007); 

 Chronisch zieken hebben meer vertrouwen in hun eigen kunnen. 

Uit de studie van Nolte, Elsworth, Sinclair, en Osborn (2007) kunnen we dan terug concluderen dat 

gemiddeld 1/3 van de geselecteerde chronisch zieken, die zelfmanagement opleidingen krijgen, een 

significant voordeel aangeeft. Opmerkelijk is ook dat een aantal doelgroepen (zoals jongeren en 

kansarmen) meer baat heeft bij opleidingen. 

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 

Als een chronisch zieke aan de slag wil gaan met zijn eigen doelstellingen is het nodig dat hij daarin 

begeleid wordt door een coach-hulpverlener. In de White paper (Vlek, Driessen, & Hassink, 2013) wordt 

hierop verder ingegaan. Samen aan de slag gaan als chronisch zieke en zorgverlener lukt enkel als de 

zorgverlener de chronisch zieke hiervoor ruimte geeft. De zorgverlener gaat van ‘doen’ naar ‘mee-doen’. 

Van trekker zijn van zorg, naar meegaan in de zorg. De zorgverlener is niet meer alleen verantwoordelijk 

voor het bereiken van de doelen. De coach kijkt met een bredere kijk naar de chronisch zieke en 

mantelzorger. Hij probeert de motivatie en doelen achter het verhaal te begrijpen. Daardoor wordt de 

zorg efficiënter. Zorgverleners hebben hiervoor extra training nodig in coachingtechnieken. We kiezen 

ervoor om tijdens de training ook ervaringsdeskundigen (chronisch zieken, mantelzorgers, enz.) mee op 

te leiden. Zij brengen onmiddellijk ervaringskennis in.  

Gezien de zorgverleners aan de slag gaan met een dossier waarin de doelstellingen van de chronisch 

zieke vermeld staan, kunnen zij onderling de taken verdelen. De doelen zijn duidelijk af te lijnen in taken. 

Zorgverleners hebben betere contacten met hun collega’s (over diensten en sectoren heen) en werken 

daardoor beter samen. Door een betere taakaanlijning moeten taken niet steeds door de ‘duurste’ 

zorgverlener uitgevoerd worden. De coachende hulpverlener houdt het model van Stepped Care 

(rod.tivers, 2013)(figuur 15) in het achterhoofd. De zorg wordt hoofdzakelijk eenvoudig geboden als het 

kan, en complex als het moet. De zorg wordt dus geboden door de zorgverlener die het meest 

(kosten)efficiënt de zorg kan bieden.  
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Figuur 15: model van Stepped Care 

 

Bron: (rod.tivers, 2013) 

De voordelen van Stepped care worden als volgt omschreven:  

 Evidence-based practice; 

 Houdt de interventie eenvoudig; 

 Verhoogt zelf-management; 

 Verhoogt de competenties en het vertrouwen van hulpverleners; 

 Maakt gebruik van de verschillende competenties van hulpverleners(groep). 

Boling (2009) suggereert dat meer dan de helft van de transfers tussen zorgorganisaties niet goed 

georganiseerd wordt. De belangrijkste bevindingen zijn de afwezigheid van, of beperkte aanwezigheid 

van klinische gegevens en inhoud van het zorgplan. Het zal voor de zorgverleners belangrijk zijn dat zij 

hun bevindingen kunnen invullen in een EPD en dit kunnen delen met het verdere zorgteam. Op die 

manier zal vermeden worden dat er geen goede overdracht gebeurt.  

* Of op niveau van change management.  

De zorgverleners in onze regio vinden kwaliteitszorg heel belangrijk. Ze toetsen zich hiervoor niet alleen 

af ten opzichte van de definitie van het Institute Of Medicine (IOM), (IOM, 2001) maar ook ten opzichte 

van “the Voice of Customer” (VOC) (leansixsimatools.nl, 2011). Het IOM definieert kwaliteitszorg als 

efficiënte, effectieve, veilige, tijdige, billijke, continue, toegankelijke en patiënt-gestuurde zorg. VOC 

benadrukt het doel om wat de klant wil: zijn verwachtingen, zijn voorkeuren, zijn bedenkingen, maar ook 

waar hij een hekel aan heeft, in kaart te brengen. Als je deze strategische keuze maakt, is het evident dat 

je een brug slaat naar de chronisch zieke/mantelzorger en de diensten die hij gebruikt (bv. 

eerstelijnsdiensten, WZC ' s, het VAPH, enz.). 

Deze denkwijze is niet nieuw. Het Chronic Care Model (Victoria J. Barr, November 2003)
 
wordt algemeen 

als de te volgen tendens beschouwd. We willen niet alleen een aanbodgestuurde organisatie ombuigen 

naar een vraaggestuurde organisatie, maar ook de klant actief als partner laten participeren. Deze 

denkwijze vinden we ook terug in de conceptnota van de transmurale werkgroep van het FOD. In de 

conceptnota geven zij organisaties een praktische leidraad. We hebben onder meer onthouden dat we 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjSpru28qbVAhVLmbQKHU9gAtEQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D4i_NXqVgHeA&psig=AFQjCNGobHi45fCnjgnbJ51bOo-coaa5zQ&ust=1501156603864025
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de verschillende hulpverleners best zo snel mogelijk betrekken en de chronisch zieke centraal zetten. 

Volgens White paper van Vilans stimuleren en ondersteunen organisaties deze gedragsverandering best 

door het bieden van cursussen en ICT ondersteuning.  

In deze actie wil De Koepel organisaties de kans geven om hun medewerkers, ervaringsdeskundigen naar 

een opleiding te sturen. Daarbij wordt een draaiboek voorzien, zodat de opgeleiden via de methodiek 

van Train de Trainer verder aan de slag kunnen.  

Organisaties die hiervoor kiezen zullen daardoor instaat zijn om de gedragsverandering bij hun 

medewerkers te initiëren.  

1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

Uit de SWOT-analyse kwam naar boven dat we binnen onze regio sterk gemotiveerde chronisch zieken 

hebben. Zij zochten en kregen veel informatie omtrent hun medische diagnose(s). Echter is er slechts 

beperkte informatie omtrent mogelijke hulpmiddelen, vergoedingen, sociale activiteiten, mogelijke 

ondersteuning van mantelzorgers, respijtzorg, buurtwerking, enz.  

Vaak is de informatie niet praktisch genoeg of voldoende geïndividualiseerd (op maat van eigen doelen). 

Zowel vanuit de chronisch zieken als hun mantelzorgers kwam de vraag naar boven om op dit vlak 

verandering te brengen. Zo zien zij een mogelijkheid om hun zorg meer in eigen handen te nemen. 

Bij de actoren anderzijds zagen we de vraag naar een overzicht van al deze informatie (momenteel is 

deze te versnipperd). Daarnaast blijkt het ook niet eenvoudig om de informatie te individualiseren en 

over te brengen in een verstaanbare taal. Daarbij geven zij aan niet altijd de kennis te hebben om 

individueel aan te slag te gaan met de wensen van de chronisch zieke. 

1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

Beginnend dient er toegang voorzien te zijn tot het EPD voor de chronisch zieke en diens mantelzorger 

(mits toestemming van de chronisch zieke). Dit EPD dient op een eenvoudige en haalbare manier 

beschikbaar te zijn zodat de chronisch zieke zelf alle nodige informatie ter beschikking heeft die vermeld 

staat in zijn persoonlijk dossier. Het zal belangrijk zijn om toezicht te houden op de facilitaire 

mogelijkheden van de chronisch zieken. Bepaalde maatschappelijke groepen hebben bijvoorbeeld geen 

toegang tot een computer om via deze weg hun dossier op te vragen. 

Hiernaast dient het EPD beschikbaar te zijn voor alle andere zorgactoren, ook de zorgactoren zonder 

RIZIV-nummer. Voor de zorgactoren die geen RIZIV-nummer hebben, dient dit mogelijk gemaakt te 

worden via het rijksregisternummer. 

Als laatste zal de chronisch zieke en diens mantelzorger voldoende op de hoogte gebracht worden via het 

Informed consent en de nodige uitleg die verschaft wordt wanneer er ingetekend wordt om deel te 

nemen aan het project De Koepel. Hierlangs zullen ze de nodige informatie verkrijgen rond de 

mogelijkheid tot participatie en educatie.  

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

De organisaties die ervoor kiezen om deze omwenteling te maken, kunnen zich inschrijven voor de 

opleiding. De Koepel zal deze opleiding organiseren in samenwerking met de kennisinstellingen Howest 

en VIVES. Door de opleiding in groep te organiseren, zal de kostprijs gedrukt worden.  

De Koepel zal in samenwerking met de kennisinstellingen een draaiboek maken om de implementatie te 

vergemakkelijken.  

Om mede de kosten te drukken kan een voorstel tot online cursus gedaan worden waarbij het nodige 

cursusmateriaal ter beschikking gesteld zal worden.  
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2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

Tijdens deze actie worden hulpverleners en organisaties aangesproken. Medewerkers, hulpverleners, 

ervaringsdeskundigen, enz. kunnen worden ingeschreven door organisaties om de opleiding te volgen. Zij 

koppelen via een systeem van train-the-trainer-methodiek de info terug naar de organisatie.  

De Koepel stimuleert organisaties om ervaringsdeskundigen mee op te leiden. Om dit mogelijk te maken 

worden onderdelen van de opleiding digitaal beschikbaar gemaakt voor thuisstudie.  

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 

De chronisch zieke zal voordelen ondervinden van de opleiding langs de zorgverstrekkers die de opleiding 

volgen. Zelf dienen ze de opleiding niet te volgen maar wel zullen ze hun doelstellingen duidelijk moeten 

maken zodat de hulpverleners op de hoogte zijn. Zo weten ze met welke levensdoelen er aan de slag 

gegaan kan worden.  

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

De Koepel in samenwerking met de kennisinstellingen Howest en VIVES. 

3.b. De betrokken partners bij de actie 

Verschillende partners zullen in contact komen met de opleidingen die geboden zullen worden. Aan alle 

hulpverleners zal de mogelijkheid geboden worden om deze opleidingen te volgen. Hiernaast zullen 

ervaringsdeskundigen en organisaties binnen De Koepel betrokken zijn bij deze actie.  

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

De rechthebbende zal hiervoor geen bijdrage betalen.  

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

Er wordt geen verhoogde kost voorzien voor de chronisch zieke en diens mantelzorger.  

5. IMPACT 

5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

Valorisatie patiënten- of familieverenigingen, ziekenfondsen: we (h) erkennen de inbreng van chronisch 

zieken, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen door hen mede op te leiden en door rekening te houden 

met hun wensen en doelen. 

Geïntegreerd patiëntendossier: via een EPD zal de chronisch zieke en zijn mantelzorger zijn doelen 

kunnen opvolgen. De zorgverleners worden opgeleid om hiermee te werken.  

Change management: het vergt een gedragsverandering bij de chronisch zieke/mantelzorger en 

zorgverlener om dit te implementeren. 
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5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers:  

Vanuit het patiëntenplatform wordt aangegeven dat de doelen van de chronisch zieke/mantelzorger 

versus hulpverleners wel eens kunnen verschillen. Zowel chronisch zieken, mantelzorgers, hulpverleners, 

die werken met levensdoelen op maat, moeten minder inzetten op communicatie, krijgen minder te 

maken met weerstand, voelen zich algemeen beter. Er wordt ingezet op prioriteit van zorg. Gezien de 

chronisch zieke bewust gekozen heeft voor zijn doel is hij beter geïnformeerd, heeft hij meer vertrouwen 

in zijn zorgverlener en hij vertoont ook meer therapietrouw. De gekozen doelen zullen vermeld worden 

in het individuele dossier van de chronisch zieke. De chronisch zieke heeft toegang tot dit dossier.  

Impact op algemene gezondheid voor bevolking: 

Therapietrouw zorgt ervoor dat de chronisch zieken langer in de thuissituatie kunnen verblijven. Door 

het inzetten van mantelzorgers als ervaringsdeskundigen stijgt de algemene gezondheid. 

Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken):  

De Train-the-trainer-methodiek mag maximum €80 per pakket bedragen. 

Bij naslag van verschillende onderzoeken komt vaak naar voor dat een goede educatie kan resulteren in 

minder algemene kosten voor zowel de organisatie als de maatschappij in het algemeen. 

Zo spreekt Loring, et al. (1999) en Micklethwaite, et al. (2012) over het duidelijk effect van een goede 

educatie bij de chronisch zieke. Dit resulteerde opmerkelijk in minder ziekenhuisopnames van deze 

geëduceerde chronisch zieken. Wanneer educatiemomenten aangeboden werden via het ziekenhuis, 

werd deze kost op korte termijn teruggewonnen door de verminderde ziekenhuisopnames. Hiernaast 

geeft Rhee, et al. (2012) aan dat educatie geboden aan de hand van ervaringsdeskundigen tevens een 

positief effect hebben op het gebruik van ongeplande doktersafspraken of andere zorginstellingen. 

Zodoende wordt de algemene kost aan de maatschappij ter ondersteuning van de chronisch zieken 

gereduceerd.  

Naast een goede educatie is een goede opvolging tevens van groot belang (Hamar, Rula, Coberly, Pope, 

& Larkin, 2015). Er kunnen verschillende tools aangeboden worden, bijvoorbeeld online zelfmanagment 

programma’s, tools om actieplannen te maken enz. Hiernaast kan ondersteuning op maat geleverd 

worden. Zo kunnen de chronisch zieken bij ontslag uit het ziekenhuis ook telefonisch opgevolgd worden 

door een verpleegkundige, wat kan resulteren in een duidelijke kostenbesparing.  

Uit de verschillende onderzoeken kan gesteld worden dat verschillende interventies ten voordele van 

educatie bij de chronisch zieke en diens netwerk kunnen resulteren in een kostenbesparing.  

We gaan ervan uit dat deze actie een aantal globale winsten kan opleveren zoals:  

 Inzet middelen gedifferentieerd cfr. vraag chronisch zieke en mantelzorger; 

 Minder overconsumptie: er wordt gerichter info gegeven; 

 Minder ziekenhuisopnames doordat een goed geïnformeerde chronisch zieke en een goed 

functionerend netwerk ziekenhuisopnames vermijdt; 

 Minder complicaties, waardoor minder medicatie; 

 Minder ziektedagen /burn-out van mantelzorger; 

 Inzetten van ervaringsdeskundigen zorgt voor een kostenreductie. 

Equity: 

Door het inzetten van chronisch zieken en mantelzorgers als ervaringsdeskundigen wordt rekening 

gehouden met hun expertise. Dit werd ook aangeraden door het Vlaams PatiëntenPlatform. De 
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opgeleide trainers gaan via Train-de-Trainer methodiek hun geleerde kennis implementeren in hun eigen 

organisatie. Uiteindelijk is het de bedoeling om chronisch zieken en mantelzorgers hun eigen zorg in 

handen te geven. 

Happy gezondheidsprofessionals: 

Gezien de chronisch zieke bewust gekozen heeft voor zijn doel, is hij beter geïnformeerd, heeft hij meer 

vertrouwen in zijn zorgverlener en vertoont hij ook meer therapietrouw. Dit geeft de professional een 

beter resultaat van zijn tussenkomst. Doordat de zorgverleners aan de slag gaan met een dossier waarin 

de doelstellingen van de chronisch zieke vermeld staan, kunnen zij onderling de taken verdelen. De 

doelen zijn duidelijk af te lijnen in taken. Zorgverleners hebben betere contacten met hun collega’s (over 

diensten en sectoren heen) en werken daardoor beter samen. 

Vanuit onderzoek blijft duidelijk naar voor komen dat de zorgactoren blijvende ondersteuning nodig 

hebben (de Veer & Francke, 2013). Hoewel de meeste respondenten vinden dat zij een bijdrage moeten 

leveren aan preventie en zelfmanagementbevordering, ervaren velen een gebrek aan kennis en 

vaardigheden op deze terreinen. De helft van de zorgprofessionals vindt van zichzelf dat hij of zij 

voldoende kennis en vaardigheden heeft voor geïndiceerde (46%) en zorggerelateerde (50%) preventie. 

Daarbij gaat het zowel om ontbrekende kennis als ontbrekende vaardigheden.  

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

Er zullen verschillende gegevens nagegaan worden om het effect van de cursussen na te gaan. Zo kunnen 

het aantal inschrijvingen, het aantal inschrijvingen van niet-professionele hulpverleners en het aantal 

geïmplementeerde train-the-trainer-methodieken nagegaan worden.  

6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 

Via het inschrijven bij de hogescholen zal de achtergrond van de cursist nagegaan worden. Tevens wordt 

het aantal inschrijvingen door de hogescholen opgevolgd.  

Hiernaast zullen het aantal geïmplementeerde train-the-trainer-methodieken bijgehouden worden door 

de hogescholen.  

7. WANNEER? 

Deze innovatieve actie is prioritair. Deze actie is afhankelijk van de mogelijkheden van de hogescholen. Er 

dient alleen een cursus gemaakt te worden (ook gedeeltelijk beschikbaar voor zelfstudie), maar ook het 

draaiboek.  

Minimum gericht op het volgend aantal personen: 

 1
e
 jaar: 20 personen; 

 2
de

 jaar: 30 personen; 

 3
de

 jaar: 40 personen; 

 4
de

 jaar: 50 personen. 

Planning: 

 Voorbereidingsfase: januari 2018 – februari 2018; 

 Informatiefase:  februari 2018 – maart 2018; 

 Uitvoeringsfase: maart 2018 – december 2021; 

 Evaluatiefase: maart 2018 – december 2021. 

 

WP1 – Actie 2: Ondersteunen door preventie en educatie 
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Gelinkt aan strategische doelstelling 1 en 5 

Gelinkt aan operationele doelstelling 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 5.1 en 5.2 

Gelinkt aan werkpakket 5 (IA 5.1) en 6 (IA 6.1 en IA 6.2) 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

We willen preventie en educatie op maat van de chronisch zieke en zijn mantelzorger voorzien. In de 

literatuur wordt dit omschreven als secundaire preventie. Secundaire preventie zijn de maatregelen die 

genomen worden bij chronisch zieken die reeds gekend zijn als chronisch zieke. Op latere datum (nog 

nader te bepalen) zullen we deze acties uitbreiden naar de ruimere bevolking (primaire preventie). Deze 

innoverende actie moet gezien worden in het kader van het participatietraject van de chronisch zieke en 

zijn mantelzorger. Een geslaagd traject zal bestaan uit het aanbieden van verschillende methodieken, 

waardoor de chronisch zieke/mantelzorger met ondersteuning van zijn hulpverlener de methodiek kan 

kiezen die het best aansluit bij zijn wensen en mogelijkheden. We vinden een gepaste infrastructuur 

belangrijk. Deze moet aansluiten bij de dagelijkse routine in de praktijk. Verder vinden we het raadzaam 

de interventies zo veel mogelijk te laten starten vanuit de eerste lijn, met de (huis)arts als spil. We willen 

dit gestructureerd aanbieden. In het deelrapport van VTV 2010 ‘van gezond naar beter, effecten van 

preventie door het rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu’ (Schoemaker, 2010) kunnen we lezen 

dat omgevings- en sociale factoren belangrijk zijn om preventie te doen slagen. We mogen dus de mens 

niet als een solitair wezen zien. Vandaar dat we nog eens willen benadrukken dat we de chronisch zieke 

en zijn mantelzorger (met zijn doelstellingen) samen willen meenemen in dit actiepunt.  

Hieronder het palet aan methodieken, waarbij er een vergelijking kan gemaakt worden naar de Kaizer 

Permanente figuur (zie figuur 16). Deze preventie/educatie mag zich niet beperken tot diagnostiek en 

dient rekening te houden met de complexiteit van multimorbiditeit en factoren die invloed hebben op 

het totale functioneren van de chronisch zieke, zoals persoonlijke of externe factoren. Hierbij willen we 

differentiëren voor een sociaal zwak publiek.  

Verschillende partners in het project kunnen chronisch zieken en mantelzorgers doorverwijzen naar een 

palet aan preventie en educatie. 

Figuur 16: Kaizer Permanente 

 

De complexiteit van de problematiek stijgt naarmate je hoger in de piramide komt. Daarbij moet 

rekening gehouden worden met een aantal factoren die onder druk komen te staan zoals bv. :  
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 Zelfredzaamheid van de chronisch zieke; 

 Draagkracht van de mantelzorger; 

 Hogere nood aan specifieke begeleiding en informatie ; 

 Coördinatie van de zorg stijgt. 

Omwille van deze reden wordt de aanpak gedifferentieerd: 

 De chronisch zieke en mantelzorger nemen zelf informatie op: de zelfredzaamheid van de 

chronisch zieke en diens mantelzorger is hoog. Zij nemen zelf stappen naar informatie en 

kunnen de aangereikte informatie zelfstandig verwerken; 

 Groepen van maximaal 25 personen: via een formule van een voordracht wordt specifieke 

informatie gebracht. De informatie die hier gebracht wordt, kan onder basisinformatie gezien 

worden. Er wordt gewerkt op een locatie, gekozen door de organisator. De groep wordt 

afgebakend tot maximum 25 omwille van praktische redenen (capaciteit zalen, installatie geluid, 

enz.); 

 Groepen van minimaal 5 personen: Dit stelt vorming op maat van je groep, school, organisatie 

of het bedrijf voor. Het doel is om kennis en ervaring op te doen om je expertise te verhogen, 

zodat je groep/organisatie een betere ondersteuning kan bieden aan personen met een 

chronische aandoening. Er wordt ingegaan op de behoefte van de groep, zowel inhoudelijk als 

de plaats waar de vorming plaatsvindt; 

 Bij ambulante begeleiding: 1/1 begeleiding, de chronisch zieke en/of mantelzorger komen naar 

de werkplek van de hulpverlener; 

 Bij mobiele ondersteuning: 1/1 begeleiding, de hulpverlener gaat naar de thuissituatie, de 

school, de residentiële voorziening of naar de ruimere context; 

 Gespecialiseerde begeleiding: 1/1 begeleiding met heel specifieke voorwaarden.  

Hieronder een aantal voorbeelden die volgens de eerder beschreven methodieken kunnen doorgaan.  

 

infofiches levensdoelen – infofiches: chronisch zieken en mantelzorgers zijn zelf in de mogelijkheid om 

informatie op te zoeken op de website. De website van De Koepel voorziet in een aantal fiches die onder 

thema’s geclusterd staan, zoals: tegemoetkomingen, hulpmiddelen, wat is de weerslag van een diagnose 

op je leven, enz. Deze fiches moeten toegankelijk opgesteld zijn (taal, leesbaarheid, enz.). 

We willen starten met louter de bestaande fiches (beschikbaar bij de leden van het consortium) . Zo 

denken we hierbij aan fiches van LOGO, LMN, mutualiteiten, ziekenhuizen, enz. of informatiefolders (van 

zowel (lokale) diensten, als overheidsdiensten en campagnes). Deze moeten wel herwerkt worden, zodat 

educatie diagnose kansengroepen 

delegeerbare zorg 

bootcamp  

educatie diagnose 

workshop 

infosessie - terugkomesessies 

infofiches levensdoelen  - infofiches 
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deze onmiddellijk in de taal van de chronisch zieke zijn. Deze fiches worden bewaard (al dan niet met 

link) via de website van De Koepel. 

Door deze aanpassingen reeds bij aanvang te doen, willen we de eigen input van de zorgactor reduceren 

(deze kan onmiddellijk aan de slag). We willen het aantal fiches uitbreiden in de loop van het project en 

de fiches up-to-date houden volgens (multidisciplinaire) EB-guidelines. Er wordt gevraagd aan de 

organisaties van wie de fiches zijn, dat zij de verantwoordelijkheid nemen om ze te herzien. Aan de 

meewerkende kennisinstellingen wordt gevraagd om via hen de informatie rond EB-guidelines te 

bekomen.  

De fiches zullen de basis vormen van een informatiepakket. Zoals eerder aangegeven is dit pakket digitaal 

beschikbaar voor chronisch zieken en mantelzorgers. Anderzijds is het toegankelijk voor alle actoren die 

een informatiesessie, terugkomsessie of workshop organiseren. 

Het informatiepalet moet in thematische fiches digitaal en op papier beschikbaar zijn voor de chronisch 

zieke en zijn mantelzorger. Dit voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen, geen digitale 

mogelijkheden hebben of na een sessie de informatie willen nalezen. De papieren versie zal af te drukken 

zijn via de databank zelf. Dit zal kunnen uitgevoerd worden door een van de zorgverleners rond de 

chronisch zieke. Door de beschikbaarheid van zowel een digitaal palet als een ‘papieren’ fiche kunnen we 

kwalitatieve informatie aanbieden aan zowel chronisch zieke als de mantelzorgers. Ook 

hulpverleners/vrijwilligers in de thuiszorg kunnen dit gebruiken om kwalitatieve informatie te geven aan 

de thuiszorg. 

Deze thema’s zijn: 

 Mogelijke tegemoetkomingen; 

 Thuiszorg;  

 Zorg voor jezelf: ‘Hoe omgaan met een chronisch zieke?’, ‘Mijn familielid is chronisch ziek. Hoe 

pak ik dat aan?’, ‘ Wat wordt onder respijtzorg verstaan?’, enz.; 

 Levensdoelen gebruiken; 

 Medicatie: inname, bijwerkingen, enz.; 

 Lotgenotencontact;  

 periodieke thema’s zoals valpreventie, griepinenting, enz. 

Informatiesessie, Terugkomsessie, Workshop, Educatie diagnose: Er is een informatiepalet met een 

vaste structuur waarbij een aantal thema’s standaard benaderd worden. De uitdieping hiervan is 

gradueel (informatiesessie  workshop  educatie diagnose).  

Op een infomoment komen de verschillende thema’s van hierboven aan bod.  

Het totaalpakket duurt maximaal 2 uur. In een namiddag kunnen verschillende topics gekozen worden en 

wordt modulair samen gesteld. Deze samenstelling is afhankelijk van de vragen/specificiteit van de 

doelgroep. De informatie is algemeen en hapklaar (hier wordt voor informatie ‘Need to know’ gekozen). 

Er wordt niet in de diepte benaderd, dit is voorbehouden voor de workshops.  

De terugkomsessies zijn bedoeld voor de mantelzorger. Deze zouden 6 maanden na een diagnose, 

herval, enz., ingepland worden. Dit blijkt een ideale timing te zijn om mantelzorgers aanvullende 

informatie te geven, alsook om preventief te werken naar overbelasting toe. Met goede ondersteuning 

zijn de draagkracht en de draaglast van mantelzorgers in evenwicht. Zo voorkomen we de mantelzorgval. 

We moeten oog hebben voor de diversiteit onder de mantelzorgers. Iedereen is anders en heeft andere 

behoefte aan ondersteuning. Ook moeten we extra rekening houden met de mantelzorgers uit de 

kansengroepen. Mantelzorgers uit specifieke (kansen)groepen zijn: oudere zwakkere mantelzorgers, 

kansarme mantelzorgers, werkende mantelzorgers, jongere mantelzorgers.  
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Daarom willen we onder de terugkomsessie vooral inzetten op respijtzorg, netwerk coaching en 

lotgenotencontact. De terugkomsessie kan gekoppeld worden aan thema uit de informatiesessie en de 

workshops. 

Het infomoment kan aangevuld worden met één of meerdere workshops. Workshops en 

informatiesessies kunnen al dan niet op hetzelfde moment gegeven worden. Workshops duren niet 

langer dan 20 minuten (per thema): gebruik van hulpmiddelen (bv. hoe neem ik een drempel met 

rolwagen, gebruik tillift, enz.), optimalisatie van medicatie: inname, medicatieschema lezen en volgen, 

bijwerkingen van medicatie, enz., hef- en tiltechnieken, fit en gezond: (bv. mobiliteit bevorderen, zit 

turnen thuis, enz.), positioneren, doelstellingen en levensdoelen formuleren of volgen, ICT (cubigo, enz.). 

Educatie diagnose: We willen fiches (LMN, de toekomstige 1
ste

 lijnszorg, heeft bijvoorbeeld onder andere 

fiches rond CVA of diabetes) over diagnoses en vooral de gevolgen hiervan ter beschikking stellen voor 

de artsen of hulpverleners. We willen deze informatie op maat via groepswerking kunnen geven aan de 

chronisch zieke. Op basis van een of meerdere fiches selecteert de hulpverlener de relevante informatie 

en brengt die in verstaanbare taal en op maat over naar de chronisch zieke. 

Bootcamp: Dit wordt georganiseerd in herstelverblijven en zorgverblijven. Tijdens een bootcamp zal een 

mantelzorger met zijn chronisch zieke samen voor een tijd verblijven in een herstelverblijf of zorgverblijf. 

Tijdens deze periode wordt de mantelzorger voor de grootste zorgen ontlast. Deze opname of bootcamp 

heeft als doel om specifiek educatie en informatie te bieden over een zorg die moeilijk uit te voeren is 

thuis. De mantelzorger wordt rond deze zorg specifiek geëduceerd over hoe hij dit dient aan te vangen. 

Als voorbeeld kan gesteld worden dat een mantelzorger transfers wil leren om zo ergonomisch de 

chronisch zieke te verplaatsen van bed naar stoel, en omgekeerd. Dit zorgthema zal gedurende het 

verblijf verder uitgewerkt en aangeleerd worden zodoende dat de mantelzorger samen met de chronisch 

zieke terug naar huis kan met de ingeoefende vaardigheden. Hiernaast zal de mantelzorger de kans 

krijgen om gebruik te maken van de rust en de extra ondersteuning in het herstelverblijf.  

Delegeerbare zorg: Professionals kunnen de mantelzorger de nodige informatie en opleiding geven, 

zodat de mantelzorger met het hoogst mogelijke comfort en veiligheid voor de chronisch zieke de zorg 

kan bieden. Dit biedt de mogelijkheid aan chronisch zieke en mantelzorger om onafhankelijker te worden 

van derden en de eigen zorg meer in handen te nemen. De professionele hulpverlener kan zich zo ook 

beter focussen op andere noden van de chronisch zieke, die je als mantelzorger niet kunt overnemen. De 

mantelzorger wordt hierin begeleid en krijgt 1 op 1 ondersteuning. Dit handelt over taken die perfect 

over te nemen zijn, mits goede begeleiding, ondersteuning en opleiding door een professionele 

hulpverlener. Na afloop krijgt de mantelzorger een getuigschrift (zie Werkpakket 6, IA3). In de huidige 

context wordt dit afgebakend tot verpleegkundige taken die overgenomen worden door de mantelzorger 

en gaat het hoofdzakelijk over de wettelijke bescherming die zo’n getuigschrift biedt. De 

verantwoordelijkheid voor bepaalde taken (bv. toedienen insuline, medicatiebedeling, enz.) blijft echter 

bij de zorgverstrekker liggen. We willen deze dynamiek uitbreiden naar andere taken en daar vorm van 

erkenning aan koppelen. Bij het geven van het getuigschrift (cfr. certificaat ‘bekwame helpers’) (IB, 2017) 

gaat het dan niet alleen over zorg die onder ‘bescherming’ van een verpleegkundige geboden wordt, 

maar ook over het (h)erkennen van een vaardigheid.  

Wanneer de zorgverlener/mantelzorger zijn vaardigheden op niveau van ervaringsdeskundigheid zijn, 

kan deze mantelzorger ook gevraagd worden om als vrijwilliger anderen te ondersteunen in hun proces. 

Denk maar aan een mantelzorger die ervaringsdeskundige in positioneren kan fungeren. Deze 

mantelzorger kan een andere mantelzorger in zijn buurt ondersteunen in het bekomen van de 

vaardigheid.  

2 maal per jaar zal ook een individuele evaluatie met de mantelzorger en zorgverstrekker volgen.  

Educatie diagnose kansengroepen: De educatie omtrent diagnose wordt gegeven door de (huis)arts 

tijdens een consultatie. Indien deze informatie wordt gegeven door een hulpverlener met een RIZIV-

nummer (masters in de gezondheidsvoorlichting, kine, dieet, podologen, verpleegkundigen, logo, 
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psycholoog, ergo, enz.), wordt een nomenclatuurnummer gegenereerd. Het nummer dat zou moeten 

gecreëerd worden, is vergelijkbaar met het nummer van de diabeteseducatie. De (huis)arts zal de 

educatie voorschrijven. Het is de bedoeling dat dit kan vanaf een eerste diagnose en herhaald of 

bijgestuurd wordt bij een volgende diagnose, complicaties, enz.  

1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieke/personen (micro-niveau) 

Het lijkt ons een essentiële basisvoorwaarde tot een actieve rol van zowel de chronisch zieke als van zijn 

mantelzorger (emancipatie van de chronisch zieke). Om dit te kunnen bereiken, is het belangrijk om hen 

eerst voldoende en correct te informeren. Deze kennis kan over verschillende vlakken verspreid zijn: 

kennis van medische aspecten, zoals diagnose, behandelingsmogelijkheden, mogelijke ondersteuningen, 

verschillende actoren, sociale aspecten, zoals aanpassingen, (aangepast) vervoer, buurtwerking, 

administratieve zaken, zoals aanvragen, nodige documenten, eigen participatie en verwachtingen van de 

chronisch zieke en zijn mantelzorger, zoals opstellen van levensdoelen, mogelijkheden binnen het GPD, 

beschikbaarheid medicatieschema, transferformulier, enz.  

Naast een actieve rol voor de chronisch zieken en hun nabije omgeving, zal dit toevoegen dat de relatie 

met de zorgactor van bij aanvang bevorderd worden. Chronisch zieke en zorgactor zullen elkaar sneller 

leren kennen, de drempel wordt verlaagd om in de toekomst contact te zoeken, specifieke wensen, 

vragen of verwachtingen worden sneller doorgegeven, enz. Wanneer de chronisch zieke en de 

mantelzorger beter geïnformeerd zijn, zijn zij instaat om hun zorg beter in handen te nemen. Zij hebben 

daardoor een betere zorgervaring. Op langere termijn maken gelukkigere mantelzorgers en chronisch 

zieken betere keuzes (naar wens en behoefte) en dat zorgt dan weer voor minder complicaties ten 

gevolge van de ziekte of multimorbiditeit. 

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 

Informatie wordt in sessies geven aan chronisch zieken. Nu worden een heel aantal sessies fragmentair 

gegeven (gedeeltelijke informatie) en/of op het verkeerde moment (de chronisch zieke of mantelzorger 

is niet klaar om deze informatie te horen of ontvangen). Door dit nu te bundelen, moeten 

zorgverstrekkers maar periodiek informatie verlenen. Dit is efficiënter. Via deze interventie kunnen de 

hulpverleners meer tijd spenderen aan één op één ondersteuning en kunnen ze meer informatie geven 

op maat. 

Door de informatie voorzien in de informatiefiches zal enerzijds de kennis omtrent andere actoren 

vergroot worden. Anderzijds zal dit de samenwerking tussen de verschillende actoren bevorderen. Het 

delen van informatie en van ontwikkelde brochures of fiches zorgt ervoor dat de kennis gedeeld wordt 

en dat er een andere cultuur van samenwerken ontstaat, namelijk samen werken aan informatiefiches 

voor de chronisch zieke. 

Doordat de fiches voor elke zorgactor zichtbaar zijn (via het EPD), is het ook zo dat elke zorgactor weet 

welke informatie de chronisch zieke en zijn mantelzorger kregen. Zo kunnen zij sneller en efficiënter 

inpikken op vragen of onduidelijkheden van deze personen. 

 

* Of op niveau van change management.  

Het delen van deze fiches op een gemeenschappelijk platform zal ervoor zorgen dat er een betere 

samenwerking is tussen de verschillende actoren: delen van kennis en informatie. Het zal er ook toe 

leiden dat de informatie die gegeven wordt aan de chronisch zieke en zijn mantelzorger eenduidig is. De 

verschillende zorgactoren zullen makkelijker vragen kunnen beantwoorden of onduidelijkheden kunnen 

verklaren. Een betere transparantie van het delen van deze informatie zorgt ervoor dat de kwaliteit van 

de zorg stijgt. 

Deze informatie zal ook beschikbaar zijn voor de verschillende sessies. Doordat er een waaier aan 

sessies voorzien wordt, is de informatie laagdrempelig beschikbaar. Er kan veel meer op maat gewerkt 

worden. Het is dus een verandering van cultuur binnen onze zorg in onze regio. 
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1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

We willen niet méér informatie geven, we willen de informatie anders geven.  

Uit de SWOT-analyse en de bevraging van de chronisch zieke en diens mantelzorger kwam naar boven 

dat de informatie te fragmentair gegeven wordt. Daarbij zien we in onze SWOT-analyse ook dat de 

chronisch zieke en diens mantelzorger vragende partij zijn om zorg meer in eigen handen te nemen. Zij 

ervaren echter een tekort aan informatie omtrent bepaalde topics, zijnde mogelijke tegemoetkomingen, 

rechten en combinatie eigen werk, respijtzorg, praktisch gebruik hulpmiddelen, diagnose in de praktijk, 

enz. 

De chronisch zieke en zijn mantelzorger moeten nu nog te veel zelf op zoek naar informatie. 

Geïnformeerde mensen maken meer gemotiveerde keuzes. Doordat de chronisch zieke en zijn 

mantelzorger beter geïnformeerd zijn, hebben zij niet alleen een betere zorgervaring, maar kan de zorg 

beter en efficiënter opgenomen worden. Er moet duidelijke informatie voor de chronisch zieke met 

inhoud op maat voorzien worden. Deze informatie moet bij voorkeur interactief geboden worden. We 

werken preventiever: op langere termijn vermijden of reduceren we complicaties ten gevolge van 

multimorbiditeit.  

De rol van de mantelzorger wordt onderschat en ondergewaardeerd binnen het zorgteam. Daarnaast 

moeten we waakzaam zijn voor de overbelasting van de mantelzorger en de mantelval. Beide moeten 

duidelijk in kaart gebracht worden. De bedoeling van deze actie is preventief op beide te werken. 

Zo moeten mantelzorgers makkelijker in staat gesteld worden om bepaalde taken, op een voor hen 

haalbare manier, op zich te nemen. 

 

1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

Er zal toegang tot het elektronisch patiëntendossier noodzakelijk zijn voor zowel de mantelzorger (mits 

toestemming van de chronisch zieke zelf) als voor alle zorgberoepen die in contact komen met deze 

specifieke chronisch zieke.  

  

In de gevonden literatuur (Van den Berg (red.), Post, Hamberg-van Reenen, Baan, & Schoenmaker (red.), 

2013) wordt een aantal succesfactoren voor preventie omschreven als:  

 opsporing en interventie zijn inpasbaar in de praktijk; 

 aanwezige infrastructuur met meerdere samenwerkende partijen; 

 structurele vergoeding voor aanbieden preventie in de zorg; 

 heldere aanbevelingen in zorgstandaarden en richtlijnen; 

 controle op uitvoering richtlijnen; 

 chronisch zieke kan zelf kiezen uit breed aanbod; 

 standaard monitoren kwaliteit in de hele keten; 

 interventies gericht op gedragsverandering langdurig aanbieden; 

 ondersteunende omgeving. 

 

Deze factoren kunnen echter niet allemaal door het project gegarandeerd worden. Een aantal van deze 

factoren is afhankelijk van wettelijke bepalingen of interventies van een beslissende overheid. Hierbij 

denken we aan bijvoorbeeld ‘standaard monitoren kwaliteit in de hele keten’ en ‘heldere aanbevelingen 

in zorgstandaarden en richtlijnen’. Het project loopt ook slechts over een korte periode van 4 jaar. In de 

literatuur wordt preventie omschreven als een lange termijn project.  

 

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 
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Het is de bedoeling om de huidige informatiebronnen te inventariseren en op een andere wijze in te 

zetten, door het generen van informatiefiches, folders, enz.  

 Website met platform waarop de fiches ter beschikking gesteld worden voor de verschillende 

zorgactoren;  

 Voorbereidend werk +/- 300 uren over 5 maanden. Deze fiches moeten de kansarmoede toets 

doorstaan en geschreven zijn in duidelijke taal (medewerkers zoeken via detachering, oproep 

via werkgroepen); 

 Verdere informatieverlening en up-to-date houden van fiches, folders, enz. 

Momenteel worden een aantal sessies fragmentair gegeven (gedeeltelijke informatie) en/of op het foute 

moment (chronisch zieke/mantelzorger is (nog) niet klaar om deze informatie te ontvangen). 

Zorgverstrekkers kunnen efficiënter werken door de informatie en informatieverstrekking meer te 

bundelen. Er is een palet aan sessies voorzien (zie afbeelding ‘Methodieken’ in 1.a.). 

 

 

De organisatie zal opgevolgd worden door De Koepel. De cursusorganisator beheert de financiële en 

logistieke aspecten van een cursus. Zij voorzien een lijst waarop elke zorgverlener/ervaringsdeskundige 

schrijft zich kan op inschrijven. Daarin geven ze aan wanneer en wat ze inhoudelijk kunnen 

ondersteunen. Elke zorgactor wordt gestimuleerd om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Indien 

mogelijk kan een meewerkende organisatie dit zelf doen in regie van De Koepel. 

 Zaal en catering: door de plaats waar het doorgaat. Er worden gewerkt via een getrapt systeem: 

1. Wie biedt aan om een ruimte, catering te voorzien; 

2. Steden en OCMW ’s; 

3. Ziekenhuizen, herstelverblijven, WZC, CAW, enz. 

 Werkgroep communicatie neemt de communicatie, pers op zich.  

 

2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

Bij alle geïncludeerde chronisch zieken wordt de mantelzorger automatisch betrokken, mits de chronisch 

zieke hiermee akkoord gaat. 

 

Doelgroep Chronisch zieken:  

De doelgroep aan wie de informatie gegeven wordt zijn de chronisch zieken die ingetekend hebben in 

het project De Koepel en hun mantelzorger. We gaan initieel starten met de chronisch zieken die reeds 

erkend zijn als chronisch zieke. Later gaan we dit uitbreiden naar de bevolking.  

In de literatuur (Nolte & McKee, 2008) wordt de groep aangeduid die specifieke aandacht nodig heeft. 

Deze groep van chronisch zieken zullen minder in staat zijn om hun zorg zelf te onderhouden, met 

andere woorden zal zelfmanagement moeilijk zijn. Het gevolg hiervan is dat deze groep zal gedefinieerd 

moeten worden via het inclusie instrument of via ander kanalen (intake, enz.).  

Volgende chronisch zieken behoren tot deze groep: 

 Chronisch zieken met complexe zelfmanagementstaken; 

 Chronisch zieken die over weinig hulpbronnen beschikken, bv. beperkte 

gezondheidsvaardigheden, taalbeheersing, financiële middelen, sociale contacten, enz.; 

 Chronisch zieken die niet gemotiveerd zijn om zorg in eigen handen te nemen. 

Doelgroep mantelzorgers: 

 Voor de mantelzorgers die nieuw in de zorg staan; 

 Mantelzorgers uit specifieke (kansen)groepen: (oudere zwakkere) mantelzorgers, kansarme 

mantelzorgers, werkende mantelzorgers, jongere mantelzorgers; 

 Overbelaste mantelzorgers – mantelval (of risico hierop). 
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Bij aanvang wordt deze actie opgestart voor de mantelzorgers die nieuw zijn in de zorg! 

 

Waar:  

 In de steden: te organiseren in buurten; 

 In landelijke gebieden: te organiseren in de gemeenten (parochies); 

 Op de kruising van gebieden/gemeentes: in toegankelijke centra zoals herstelverblijven, WZC, 

enz. 

Bijkomende voorwaarden:  

 Plaatsen waar dit georganiseerd wordt moeten toegankelijk zijn, centraal liggen (in kader van 

mobiliteit) en dient mantelzorg ondersteunend te zijn (er is een mogelijkheid in de buurt om 

DVC voor zorgbehoevende te organiseren, oppashulp enz.); 

 Digitaal forum en fiches moeten geschreven zijn in begrijpbare taal en dienen voldoende 

toegankelijk gesteld te worden . 

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 

Benadering gebeurt via verschillende manieren. Zo kan de aanmelding bij het project gebeuren via 

verschillende kanalen. Denk maar aan zorgverleners, buurtgericht zorg, mantelzorgverenigingen, 

vindplaatsgerichte werking (bv. mensen met statuut chronische zorg worden aangeschreven via 

mutualiteiten), (sociale) media, ziekenhuizen, zorgcoördinator, enz. 

 

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

De leidinggevende rol voor deze actie wordt opgenomen door De Koepel.  

Rond participatie en educatie dient een werkgroep samengesteld te worden, waarbij zij de taak hebben 

om dit voor te bereiden. In deze werkgroepen zitten ook vertegenwoordigers van chronisch zieken en 

mantelzorgers. Deze werkgroep wordt getrokken door bestaande organisaties zoals LMN en SEL (de 

toekomstige eerstelijnszorg), LOGO, enz.  

 

De taakinhoud van deze werkgroep zal als volgt zijn: 

1. Fiches/folders inventariseren en een waarde geven (evidence-based, verstaanbare taal voor 

chronisch zieke, enz.): onmiddellijk toepasbaar, vatbaar voor aanpassing; 

2. Zijn er hiaten, over welke thema’s hebben we geen informatie?; 

3. Fiches/folders aanpassen en maken; 

4. Linken leggen en beschikbaar maken op de website; 

5. Up-to-date houden van informatie en website; 

6. Voorbereiden van de (groep)sessies. 

Het organiseren van sessies als: informatiesessie, terugkomsessie, workshop, educatie diagnose, enz. 

Deze sessies zijn allemaal in meerdere of mindere mate groepssessies. Afhankelijk van het thema zijn 

zorgverleners verantwoordelijk voor de inhoudelijke ondersteuning. Zo zullen bijvoorbeeld 

tegemoetkomingen uitgelegd worden door mutualiteiten of sociale diensten van ziekenhuizen. Hiernaast 

zullen deze organisaties hun infrastructuur, buurthuizen of plaats waar de sessie doorgaat (zaal plannen, 

koffie, enz.) ter beschikking stellen om deze sessies te laten doorgaan. 

De Koepel organiseert de sessies (locatie, tijdstip, uitnodiging via agenda website, enz.). 

 

Bootcamp wordt georganiseerd in herstel- en zorgverblijven. Deze organisaties zullen volledig 

verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het bootcamp. 

  

Delegeerbare zorg wordt georganiseerd in organisaties die specifiek kiezen om deze methodiek in te 

zetten. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan verpleegkundigen die de mantelzorgers zullen ondersteunen 
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om bepaalde technieken onder de knie te krijgen. Hierbij kunnen we verwijzen naar een project die nu al 

loopt bij het Wit Gele Kruis: “Uit ons pilootproject van het Wit-Gele Kruis over delegeerbare zorgen in 

Ieper blijkt dat mantelzorgers vaak de medicatiezorg overnemen, alsook bepaalde inspuitingen zoals 

insulinetoedieningen. Dat zijn taken die perfect over te nemen zijn, mits goede begeleiding, 

ondersteuning en opleiding door een professionele hulpverlener. Je bent als mantelzorger nu ook 

wettelijk beschermd bij het toedienen van deze zorgen; de verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde 

zorg blijft bij jou liggen.” (Fokus Lifestyle, 2010) 

De organisaties die kiezen om een dergelijke ondersteuning voor de mantelzorgers te organiseren zijn 

volledig verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering hiervan.  

  

Educatie diagnose kansengroepen: De educatie omtrent diagnose wordt gegeven door de (huis)arts 

tijdens een consultatie. Indien deze informatie wordt gegeven door een hulpverlener met RIZIV nummer 

werd dit voorgeschreven door de (huis)arts. Hierbij maken we een vergelijking naar de educatie die 

gegeven wordt aan diabetes patiënt.  

 

3.b. De betrokken partners bij de actie 

 Huisarts, arts-specialist, apotheker, verpleegkundigen, paramedici, enz. Deze betrokken partners 

zullen ook de chronisch zieke en zijn mantelzorger in eerste instantie benaderen, verwijzen en al 

dan niet onmiddellijk zelf informatie verstrekken. Zij kunnen via 1/1 benadering aan 

informatieverstrekking doen; 

 De bevolking, en meer specifiek de chronisch zieke en zijn mantelzorger, worden geïnformeerd 

en doorverwezen via pers, lokale krantjes, enz.; 

 Elke zorgactor of organisatie moet verantwoordelijkheid nemen en stuk van de groepssessies op 

zich nemen. Zij schrijven in en doen een aanbod om bijvoorbeeld om een gedeelte van de 

informatiesessie/workshop te geven. Denken we hierbij aan ziekenhuizen, DMW mutualiteit, 

thuiszorgwinkel, vrijwillige mantelzorgers, ergo aan huis, enz.; 

 De organisatie die bootkamp organiseren. Denken we hierbij aan herstel- en zorgverblijven.  

 Werkgroep communicatie neemt pers, sociale media, enz. voor zijn rekening.  

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

Als doel wordt gesteld om de preventie kosteloos te laten doorgaan voor de gebruiker. Op die manier 

wordt er geen financiële barrière opgeworpen.  

Indien na evaluatie gezien wordt dat de kost voor de partners te zwaar wordt en niet voldoende 

gecompenseerd kan worden met een dergelijke minimumprijs, zullen eventueel efficiëntiewinsten 

hiervoor gebruikt worden.  

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

Wanneer deze innovatieve actie correct uitgevoerd wordt, zal dit geen verhoogde globale kost met zich 

mee brengen. 

 

5. IMPACT 

5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

Empowerment van de patiënt: het doel van de actie is om chronisch zieken en mantelzorgers meer info 

te geven, waardoor ze hun eigen zorg meer in handen kunnen nemen  

 

Ondersteuning van de mantelzorgers: door deze actie worden de mantelzorgers ondersteund door 

kennisverhoging 
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Valorisatie patiënten- of familieverenigingen, ziekenfondsen: door deze actie (h)erkennen we de inbreng 

van patiënt- en/of mantelzorgverenigingen. We vragen ook een grote inbreng van de mutualiteiten 

doordat zij zowel verwijzen als ook een onderdeel van de cursus kunnen geven  

 

Kwaliteitscultuur: de kwaliteit van de zorgverlening stijgt doordat zowel chronisch zieken, mantelzorgers 

als hulpverleners meer kennis hebben.  

 

Preventie: deze actie is een preventieve actie, door de kennis en inbreng van de chronisch zieke en 

mantelzorger te verhogen, kunnen zij hun zorg beter inschatten en maken zij beter ingeschatte keuzes. 

Op langere termijn wordt hierdoor comorbiditeit langer uitgesteld.  

 

Geïntegreerd patiëntendossier: via een EPD zal de chronisch zieke en zijn mantelzorger zijn doelen 

kunnen opvolgen. De zorgverleners worden opgeleid om hiermee te werken. 

 

Multidisciplinaire guidelines: de informatie die gegeven wordt moet getoetst worden aan de geldende 

guidelines. Deze informatie wordt door hulpverleners met diverse (multidisciplinair: arts, verpleging, 

logopedist, sociale assistent, enz.) achtergrond gegeven.  

 

Change management: het vergt een gedragsverandering bij de chronisch zieke/mantelzorger en 

zorgverlener om dit te implementeren. 

 

5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers:  

Zoals eerder aangegeven bestaat er de tendens om te evolueren naar persoonsgerichte zorg. Een andere 

manier om in te spelen op deze maatschappelijke ontwikkeling is door niet het aanbod, maar de wensen 

en verwachtingen van de chronisch zieke als startpunt te nemen. Samen met de chronisch zieke en 

mantelzorger wordt bepaald welke persoonlijke- en omgevingsfactoren het slagen van 

gedragsveranderingen in de weg staan. Er wordt dus nagedacht over haalbare doelen en manieren om 

die doelen te bereiken. Preventie en educatie zijn hier een onderdeel van. Doordat er een ruim palet aan 

preventie en educatie uitgewerkt wordt, kunnen de hulpverlener en chronisch zieke samen een 

interventie op maat bepalen.  

We willen dus niet méér informatie geven. We willen de informatie anders geven. Uit de SWOT-analyse 

en de bevraging van de mantelzorgers kwam naar boven dat de informatie te fragmentair gegeven wordt 

of ze wordt niet door de zorgaanbieders gegeven. Hierdoor moet de mantelzorger nu nog te veel op zoek 

naar informatie. Waardoor zorg te laat of niet efficiënt ingezet kan worden. 

Doordat mantelzorgers beter geïnformeerd zijn, hebben zij niet alleen een betere zorgervaring , maar 

kan de zorg beter opgenomen worden. Geïnformeerde chronisch zieken en mantelzorgers maken meer 

gemotiveerde keuzes, uiteindelijk zal daardoor de zorg beter (naar wens en behoeften van mantelzorger 

en chronisch zieke) zijn. 

Daarnaast is het waken over overbelasting en (onzichtbare) mantelval essentieel, dit door het opvolgen 

van draagkracht en –last van de mantelzorger. 

 

Impact op algemene gezondheid voor bevolking: 

Gelukkigere mantelzorgers en chronisch zieke maken betere keuzes (naar wens en behoefte).  

Deze betere keuzen zullen resulteren in minder zorgen voor de chronisch zieken en minder 

comorbiditeit. Daarnaast zal dit mogelijks een beter inzicht teweeg brengen bij de bevolking, iedereen 

komt wel eens in contact met een chronisch zieke of mantelzorger. 
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Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken):  

Doordat deze acties gekoppeld zijn aan het inzetten van een aantal middelen die nu al ingezet worden 

(zoals folders, informatiesessies, enz.) kunnen we aannemen dat het geven van de (groep) sessie binnen 

de huidige inzet van middelen valt. Dit neemt niet weg dat deze sessies moeten voorbereid worden en 

dat mensen zich hiervoor moeten verplaatsen. Dit zal een kost met zich meebrengen. We rekenen op +/- 

300 uren over 5 maanden. Voorlopig gaan we dit prefinanciering door medewerkers te zoeken via 

detachering. Er zal een oproep gebeuren via de werkgroepen.  

Als een bepaalde specialistische inbreng gevraagd wordt, zal dit wel gefinancierd moeten worden 

(voordracht door specialist, valpreventie, enz.). Voorlopig zullen deze specialisten nog niet kunnen 

inzetten, hiervoor zijn namelijk nog niet genoeg financiële middelen beschikbaar.  

 

Het is de bedoeling om de huidige informatiebronnen te inventariseren en op een andere wijze in te 

zetten, door het generen van informatiefiches, folders, enz.  

Bootcamp: deze worden gegeven in de hersteloorden. Als extra service wordt aan de mantelzorger 

ondersteuning geboden. De mantelzorger betaalt de prijzen die normaal gelden in het herstelverblijf.  

 

Er is een pallet aan (groep)sessies voorzien (zie afbeelding ‘Methodieken’ in 1.a.). 

 

 Systeembeheer en organisatie door De Koepel; 

 Logistiek: er wordt verwacht dat dit betaald wordt door de organisator; 

 Er kan hier wel een groeipad opgesteld worden: 

o Initieel wordt gevraagd aan de leden van het consortium om personeel in te zetten 

om informatiesessies te geven; 

o Er wordt een reserve aangelegd met efficiëntie winsten, waardoor ook een thema- 

specialist (bv valpreventie) kan gevraagd worden om een voordracht te geven; 

 Werkgroep communicatie en/of communicatiemanager nemen de communicatie en pers op 

zich.  

 

We gaan ervan uit dat deze actie een aantal globale winsten kan opleveren zoals:  

 Inzet middelen gedifferentieerd cfr. vraag chronisch zieke en mantelzorger. Zo blijkt uit de 

literatuur dat telefonische ondersteuning een grote hulp kan zijn bij de zorg voor de 

chronisch zieke (Darkins, et al., 2008). Zo kan via telefonische ondersteuning een significante 

daling waargenomen worden in het aantal dagen waar zorg noodzakelijk is en het aantal 

ziekenhuisopnames. Hiernaast wordt er een duidelijke stijging waargenomen in de 

tevredenheid bij de chronisch zieken. Hiernaast kan de hulp geboden worden zowel in 

stedelijk als landelijk gebied, wat grote voordelen kan bieden naar efficiënt werk;  

 Minder overconsumptie: er wordt gerichter informatie gegeven. Dit wordt in de literatuur 

tevens bevestigd (Molsted, Tribler, Poulsen, & Snorgaard, 2012). Deze studie toont aan dat 

een goede interventie om zelfmanagement aan te leren resulteert op korte termijn in minder 

bezoeken bij de huisarts en op lange termijn minder ziekenhuisopnames. Dit zorgt voor een 

duidelijke kostenbesparing. Yee en Shafie (2014) bevestig de studie van Molsted, et al. 

(2012). Een interventie om het zelfmanagement van de chronisch zieke te verbeteren zorgt 

voor een duidelijke economische voordelen; 

 Minder ziekenhuisopnames doordat een goed geïnformeerde chronisch zieke en een goed 

functionerend netwerk ziekenhuisopnames vermijdt. Dit wordt tevens duidelijk in de studie 

van Holland, et al. (2005) waar aangetoond wordt dat kennis over zelfmanagement een 

duidelijke daling in de ziekenhuisheropnames geeft. Labrecque, et al. (2011) bevestigt een 
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gelijklopend resultaat in hun studie rond de verbetering van levenskwaliteit en de 

vermindering van ziekenhuisopnames; 

 Minder complicaties, waardoor minder medicatie; 

 Minder ziektedagen /burn-out van mantelzorger; 

 Inzetten van ervaringsdeskundigen zorgt voor een kostenreductie. Dit valt mede af te lezen 

uit de studie van Brown et al. (2012). Hierbij wordt duidelijk dat groepseducatie en 

huisbezoeken een duidelijke kostenreductie met zich meebrengt.  

 

Equity: 

Doordat chronisch zieken en mantelzorgers beter geïnformeerd zijn, hebben zij niet alleen een betere 

zorgervaring , maar kan de zorg beter opgenomen worden. Geïnformeerde mantelzorgers maken betere 

keuzes maken, uiteindelijk zal daardoor de zorg beter (naar wens en behoeften van de mantelzorgers en 

chronisch zieken) zijn.  

 

Happy gezondheidsprofessionals: 

Nu worden een heel aantal sessies fragmentair gegeven (gedeeltelijke informatie) en/of op het 

verkeerde moment (de mantelzorger is niet klaar om deze informatie te horen of te ontvangen). Door dit 

nu te bundelen, moeten zorgverstrekkers maar periodiek informatie verlenen. Dit is efficiënter. Daardoor 

kunnen de hulpverleners meer tijd spenderen aan 1 op 1-ondersteuning.  

Wanneer informatie gegeven wordt aan een mantelzorger op een moment dat hij daar niet klaar voor is, 

komt deze informatie vaak niet goed aan. De mantelzorger lijkt dan niet gemotiveerd. Dit heeft een 

negatief effect op de professionals. Als mantelzorgers en zorgactoren elkaar beter vinden, heeft dit ook 

een positieve invloed op professionals. 

Met deze actie willen we zorgactoren meer kennis geven door onder andere het verstrekken van 

informatiefiches. Het onderzoek van Veer en Francke (2013) bevestigd deze vraag om ondersteuning. 

Vele zorgprofessionals geven aan nog niet voldoende kennis te hebben om voldoende aan preventie en 

educatie te doen.  

 

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

 Aantal aanwezige chronisch zieken en mantelzorgers tijdens de educatiemomenten ten opzichte 

van het totaal aantal chronisch zieken en mantelzorgers die geïncludeerd zijn in het project; 

 Kwalitatieve bevraging rond inhoud en aansluiting op de leefwereld van mantelzorger. 

 

6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 

De organisator houdt het aantal ingeschreven bij.  

Aan de deelnemers van de sessies wordt gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. Na verloop van 

2 jaar wordt bij 20 deelnemers (ad random gekozen) een interview afgenomen waarbij bevraagd wordt 

wat voor hen het effect van de actie is.  

 

7. WANNEER? 

De 2 deelacties zijn sterk aan elkaar verbonden. Eerst moeten zorgverleners opgeleid worden in het 

participatie, daarna kunnen zij pas informatie verstrekken.  

Geschatte tijdsinvestering: op regelmatige basis zal deze informatiesessie gehouden worden. Onder de 

regio’s, buurten zullen afspraken gemaakt worden, zodat buurten naast elkaar niet onmiddellijk een 

sessie na elkaar houden. Indien de vraag groot genoeg is, kan deze sessie om de 6 weken gebeuren.  
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Voorstel planning: Informatiesessie/palet wordt als prioritair ervaren. De digitalisering hiervan en de 

opmaak van fiches zouden volgen in een latere periode. De informatiesessies zullen eerst georganiseerd 

worden in de steden. Dit kan dan geëvalueerd worden. In tweede instantie zal dit uitgebreid worden 

naar de landelijke gebieden.  

 

Planning: 

 Voorbereidingsfase: augustus 2018 – december 2018; 

o Uitzoeken via werkgroepen welke informatie er zal gegeven worden; 

o Lancering van deze informatie; 

o Voorbereiding informatiesessies/workshops (basis hiervan is de informatie uit de 

educatie) 

 Communicatiefase: november 2018 – december 2018; 

 Uitvoeringsfase: januari 2019 – december 2021; 

o Digitalisering van de informatiefiches. 

 Evaluatiefase: januari 2019 – december 2021. 

 

Werkpakket 2: Sociale participatie en buurtwerking 
We willen de levenskwaliteit en gezondheid van chronische zieken met polyfarmacie, multiple 

ziekenhuisopnames en/of kansarmoede en van de omgeving meetbaar maken via verschillende acties.  

WP2 – Actie 1: Buurtgerichte zorg in kaart brengen, gekoppeld aan overdracht best 

practices 
Met procesbegeleiding in kaart brengen van bestaande initiatieven van formele en informele hulp en zorg 

van buren voor de doelgroep in de regio. Gekoppeld aan de overdracht en implementatie van enkele best 

practices door De Koepel bij geïnteresseerde lokale besturen en welzijns- en zorgactoren.  

 

Gelinkt aan strategische doelstelling 1 en 2 

Gelinkt aan operationele doelstelling 1.7, 1.8 en 2.1 

Gelinkt aan werkpakket 1 (IA 1.1 & IA 1.2) 

 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

Buurtgerichte zorg is een belangrijk concept geworden in zorgvernieuwing op eerste lijn. Met de 

visietekst ‘de actief zorgzame buurt’ als toekomstmodel voor Vlaanderen en Brussel zette het 

Kenniscentrum Woonzorg dit concept in 2015 op de kaart (Bekaert, et al.). 

Het concept is ondertussen in vele steden en gemeenten in beginnende praktijk gezet. Een algemeen 

kader ontbreekt echter. De teksten van de eerstelijnsconferentie van 16/2/2017 (Vlaams Overheid) 

spelen hier echter op in: het is een centraal begrip (Vlaanderen, Een Geïntegreerde zorgverlening in de 

eerste lijn, 2017). 

Het geheel kan ook gezien worden in de beleidslijn ‘vermaatschappelijking van zorg’ door reguliere zorg 

terug te plaatsen in de directe sociale hulp- en zorgrelaties die burgers op buurtniveau automatisch met 

elkaar opbouwen. 

Vanzelfsprekend is er nog geen sprake van een vaste werkvorm. In de praktijk is er een waaier van 

projecten, instellingen, vzw’s, werkvormen die onder deze noemer vallen. Er is ook een inflatie aan 

begrippen en concepten op dit vlak. 
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Deze actie van De Koepel heeft op zich niet de bedoeling een sluitend referentiekader te creëren, maar 

het is wel de bedoeling om, vanuit het delen van expertise en praktijk, te komen tot best practices die 

dan verder in de praktijk van steden en gemeenten kunnen toegepast worden. 

Het is alvast duidelijk dat er een groot verschil is tussen kleinstedelijke, grootstedelijke en landelijke 

regio’s in dit verband! 

Concreet zal een procesbegeleider een werkgroep samen stellen die de werkzaamheden zal sturen. De 

procesbegeleider zal tevens de rapportage op zich nemen.  

Hiernaast zal de werkgroep een opsomming maken en de bestaande initiatieven beschrijven, dit via 

bevragingen en werkbezoeken. De opsommingen zullen uitgezuiverd worden door de werkgroep en er 

zullen via cocreaties enkele best practices opgesteld worden. Deze best practices worden op een 

aantrekkelijke wijze gecommuniceerd aan de zorgactoren en lokale besturen.  

Hiernaast zal De Koepel een aanbod doen om startende initiatieven van buurtgerichte zorg mee op te 

starten en tijdelijk te begeleiden. Zo zal een referentiekader gecreëerd worden.  

Als laatste zal De Koepel binnen zijn mogelijkheden een lerend netwerk opstarten rond informele 

burenhulp en buurtgerichte zorg. 

1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

Deze actie draagt zeker onrechtstreeks bij tot bijkomende zorgintegratie op het niveau van de chronische 

zieke. Acties en projecten buurtzorg, die goed werken, verhogen het welzijns- en zorgcomfort van de 

chronisch zieke.  

Vele praktijkvoorbeelden tonen reeds aan dat informele zorgnetwerken aanvullend werken op formele 

zorg. En vooral dat juist het informele circuit er daadwerkelijk voor zorgt dat chronisch zieken langer en 

met meer welzijn thuis blijven wonen. 

In een bepaalde betekenis is het zeker ook zo dat sommige mensen uit de doelgroep zelf ook actief deel 

zullen uitmaken van deze systemen. In de praktijk is het immers zo dat vrijwilligersnetwerken niet enkel 

eenrichtingsverkeer uitmaken. In de praktijk is er niet zelden sprake van wederkerigheid, waarbij de 

chronisch zieke de rollen omkeert en (empowerment!) zelf van betekenis wordt voor de persoon of het 

netwerk dat in eerste instantie (informele) zorgverlener was. 

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 

In eerste instantie is de doelgroep immers het werkveld zelf, de op het terrein aanwezige zorgactoren, 

overheidsinstanties en lokale besturen die eventueel gericht zijn op het organiseren van informele 

burenhulp of die gericht zijn op het integreren van systemen van informele hulp in hun eigen werking. 

Het gaat hier immers over systemen en projecten van het opzetten van informele burenhulp voor de 

doelgroep van kwetsbare, chronische zieke burgers.  

De actoren zullen middels een campagne (via mail, via netwerkorganisaties, enz.) aangesproken worden. 

* Of op niveau van change management.  

Er zal een verandering in het zorglandschap plaatsvinden wanneer nieuwe beleidsconcepten 

geïntegreerd zullen worden. ‘Actief zorgzame buurten’, ‘Buurtgerichte zorg’ en ‘Vermaatschappelijking 

van zorg’ zijn belangrijke initiatieven die voor ogen gehouden worden om uitgewerkt te worden tijdens 

deze actie.  

(zie 1.a. en 1.b.) 
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1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

De sociale participatie van de chronisch zieke wordt gestimuleerd om de levenskwaliteit van de chronisch 

zieke en zijn omgeving te verhogen. 

Onze omgevingsanalyse leert ons dat onze doelgroep als ‘kwetsbaar’ kunnen omschreven worden. 

Chronisch zieke zijn is op zich reeds een levenstoestand die sneller en vaker aanleiding geeft tot sociaal 

isolement en sociale uitsluiting.  

Deze uitsluitingsmechanismen zitten enerzijds in het ziektebeeld zelf. Chronisch ziek zijn bemoeilijkt de 

actieve maatschappelijke participatie (werk, vrije tijd, enz.). Gevolg is dat sociale contacten verminderen 

of droogvallen. Chronisch zieken raken in een sociaal isolement. Na verloop van tijd verloopt het contact 

met de buitenwereld van sommigen enkel nog via professionele zorgverleners. Zeker als mantelzorg 

afwezig is ofwel niet nabij is.  

Informele zorgnetwerken (buren, vrijwilligers, enz.) kunnen enig soelaas bieden, maar op termijn weet 

en voelt de chronisch zieke zich vaak alleen en eenzaam. 

De bedoeling is om de sociale participatie van de doelgroep te verhogen via vormen van informele 

burenhulp. 

1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

Er zijn geen wettelijke bepalingen die de uitvoering van deze actie in de weg zouden staan. 

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

 Personeelsinzet van 0,5 VTE procesbegeleider; 

 Inbreng van zorgactoren, lokale besturen, netwerkorganisaties, enz. (vergadertijd, 

cocreatiesessies, deelname aan onderzoek, enz.). 

 

2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

Deze actie richt zich dus onmiddellijk op de volledige groep van chronisch zieken in de gekozen buurten 

waar vanuit ‘best practices’ onder begeleiding tot praktijkontwikkeling zal gekomen worden. 

De aanpak zal verschillen naargelang de context (groot-, kleinstedelijk of landelijk). 

Telkens zal de praktijkontwikkeling zich in de buurten ook rechtstreeks richten op de al dan niet 

geïncludeerde groep van chronisch zieken.  

Hierbij zal bijkomend, maar niet determinerend, accent gelegd worden op de drie doelgroepen binnen de 

groep chronisch zieken (kansarmen, polyfarmacie en meervoudige ziekenhuisopnames). 

Tenslotte is het in dit project ook zeer bijzonder dat, naast de directe doelgroepen, ook de brede 

bevolking (op buurtniveau) meegenomen wordt in dit verhaal. Dit is overigens essentieel: het gaat 

immers juist over het maken van verbinding (vermaatschappelijking) van reguliere zorg(nood) met wat 

de lokale samenleving aanvullend kan aanbieden. 

Dit hoeft trouwens dus niet steeds in een 1 op 1-context van zorgaanbieder/zorgontvanger te zijn. De 

rollen kunnen soms omgedraaid worden, waarbij een situatie van wederkerigheid (inclusief 

empowerment voor de chronisch zieke) ontstaat. 

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 
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De chronisch zieken kunnen via verschillende instanties geïnformeerd worden over deze best practices. 

Zo kan dit via lokale besturen, netwerkorganisaties, mantelzorgorganisaties, zorgactoren op buurtniveau, 

zorgverstrekkers op buurtniveau, enz. 

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

De verantwoordelijke werkgroep zal, onder leiding van de projectcoördinator, de verantwoordelijkheid 

op zich nemen voor de uitwerking van deze actie.  

3.b. De betrokken partners bij de actie 

Zoals in 2.b. vermeld zullen verschillende instanties gevraagd worden om de chronisch zieke te gaan 

informeren over de burenhulp en buurtgerichte zorg die opgestart zal worden. Om deze zorg te doen 

slagen, zal de inzet van de buurt zeker noodzakelijk zijn. Hiernaast zullen de andere zorgactoren die in 

contact komen met de chronisch zieken een deel hebben bij de uitwerking van deze actie. 

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

Dit is niet van toepassing bij deze innovatieve actie. Dit betreft een actie ‘opbouwwerk’, zonder 

rechtstreekse implicaties naar individuele financiële bijdragen. 

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

Er zal geen verhoogde globale kost voorzien worden voor de chronisch zieke.  

5. IMPACT 

5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

Kwaliteitscultuur: werken aan ‘buurtgerichte zorg’ verhoogt het kwaliteitsdenken en kwaliteitshandelen 

bij betrokken actoren. Deze actie stimuleert verschillende partners om op een creatieve manier naar 

nieuwe, informele en aanvullende zorgoplossingen te gaan. Hierbij wordt ook het eigen handelen sterk in 

vraag gesteld in functie van patiëntgerichte zaken (afstemming zorgaanbod, verhogen toegankelijkheid, 

versterken welzijn, enz.). 

Ondersteuning van de mantelzorgers: Deze actie richt zich niet rechtstreeks tot (reeds overbevraagde 

mantelzorgers), maar toch kan deze actie een enorme ondersteuning betekenen voor de mantelzorger 

als de chronisch zieke in de actie betrokken wordt. De mantelzorger krijgt immers versterking in het 

onderdeel informele zorg, waardoor mantelzorger zich meer erkend voelt, mantelzorger een stuk taak 

kan doorgeven en mantelzorger zich nog meer opgenomen voelt in het geheel van zorgondersteuning 

5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers:  

Er is een zeer duidelijke, zij het indirecte impact te verwachten. 

Systemen van informele burenhulp zullen de mogelijkheden van de chronisch zieken vergroten. De 

praktijk leert dat in het zorgpakket vooral kleine, aanvullende zaken geregeld kunnen worden, die echt 

het verschil kunnen maken: kleine boodschappen, onvoorziene probleempjes, kleine klusjes, enz.  

Ook voor de mantelzorger op afstand, bijvoorbeeld de kinderen, kan hier een grote aanvullende 

ondersteuning geboden worden. 
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Zoals reeds gesignaleerd, heeft informele zorgondersteuning via buren of vrijwilligers niet zelden het 

effect dat er wederkerigheid ontstaat. 

Impact op algemene gezondheid voor bevolking: 

Dit is niet zomaar aantoonbaar. Er is geen rechtstreekse link met gezondheid. Wel is het zo dat goede 

aanvullende zorg bijdraagt tot het psychisch en sociaal welbevinden van de bevolking. 

Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken):  

Er zijn zeker financiële effecten, maar deze zijn voorlopig nog zeer moeilijk meetbaar. Ze zijn wel 

voorspelbaar en in de projectwerking kunnen ze ook gemeten worden (nulmeting en 

opvolgingsonderzoek). We verwachten een minimale winst, het effect zal groter worden op lange 

termijn. 

Reguliere zorgkosten (bv. klusjesdiensten, boodschappendiensten, enz.) worden vermeden: vervangend 

effect.  

Reguliere zorgkosten (bv. medicatie, opnames, enz.) worden vermeden: preventief effect. Bijvoorbeeld 

via oppasdiensten, buurtnetwerken, buurtactiviteiten gericht op sociale inclusie van chronisch zieken. 

Equity: 

Werken aan sociale inclusie via systemen van informele burenhulp is per definitie werken aan de gelijke 

toegankelijkheid van het lokale samenleven. Informele burenhulp heeft veel positieve effecten op 

maatschappelijke integratie. Wat begint als informele burenhulp leidt zeer snel tot een verruiming van 

deelname aan het lokale aanbod (bv. verenigingen, dienstencentrum, buurtactiviteiten, enz.). 

Op dit vlak ontstaan er ook cirkels van wederkerigheid, waarbij de chronisch zieke een actievere rol 

opneemt. 

Happy gezondheidsprofessionals: 

Op dit vlak kan gesitueerd worden dat systemen van informele burenhulp vanzelfsprekend zijn en in een 

verhouding staan tot reguliere zorg en tot de reguliere gezondheidsprofessional. Deze verhouding kan, 

als het goed gecommuniceerd en afgesproken is, zeer positief zijn. De ene is een ondersteuning voor de 

andere. Deze samenwerkingsrelatie met een goede taakverdeling zal de gezondheidsprofessional een 

beter gevoel geven (‘na mij en samen met mij zijn er nog zorgende mensen aanwezig bij de chronisch 

zieke’). 

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

Deze actie levert een aantal producten op die indicatie-stellend zijn: 

 Opgemaakt referentiekader rond concept informele burenhulp en buurtgerichte zorg; 

 Opgemaakte inventaris van bestaande initiatieven informele burenhulp en buurtgerichte zorg in 

regio De Koepel; 

 Opgemaakt menu van ‘best practices’ in een actiemap; 

 Presentatiemoment actiemap; 

 Opgestart en functionerend lerend netwerk rond informele burenhulp en buurgerichte zorg. 

 

6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 

 het gebruik van instrumenten om deze data te verzamelen : 

o Rapporten en bevraging. 
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 De betrokken actoren: 

o Actoren van de werkgroep. 

 Verantwoordelijken: 

o Procesbegeleiders. 

 Timing & frequentie: 

o Volgens projectplan. 

7. WANNEER? 

Planning: 

 Voorbereidingsfase: september 2018 – december 2018; 

o Opstart werkgroep; 

o Opmaak referentiekader en inventaris; 

o Opmaak actiemap. 

 Informatiefase:  november 2018 – januari 2019; 

 Uitvoeringsfase: januari 2019 – december 2021; 

o Opmaak referentiekader en inventaris; 

o Opmaak actiemap; 

o Begeleiding enkele startende initiatieven; 

o Opstarten lerend netwerk. 

 Evaluatiefase: januari 2019 – december 2021. 

 

WP2 – Actie 2: Betaalbaar toegankelijk vervoer 

Met procesbegeleiding in kaart brengen van bepaalde methodes van betaalbaar en toegankelijk vervoer 

voor de doelgroep in de regio, met specifieke aandacht voor de nieuwe mogelijkheden van gemotoriseerd 

persoonlijk vervoer. Koppeling van cartografie aan overdracht en implementatie van 1 best practice door 

De Koepel bij geïnteresseerde actoren.  

Gelinkt aan strategische doelstelling 2 

Gelinkt aan operationele doelstelling 2.3 

Gelinkt aan werkpakket 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

In de zorg -en welzijnsactoren is mobiliteit een bron van kopzorgen. Het is sowieso een maatschappelijk 

thema, maar voor kwetsbare burgers (bv. chronisch zieken), is het cruciaal. Mobiliteit is vaak de sleutel 

en helaas een drempel om maatschappelijk actief te zijn. 

De problemen zijn meestal duidelijk: 

 Drempels vanwege ruimtelijke ordening; 

 Onvoldoende publiek aanbod; 

 Onvoldoende afgestemd publiek aanbod; 

 Onvoldoende investeringen in nieuwe technologieën; 

 Onvoldoende ondersteunende infrastructuur voor nieuwe mobiliteit (bv. scootmobiel); 

 Culturele elementen (bv. reserves t.a.v. publiek vervoer, reserves t.a.v. taxivervoer, enz.); 

 Enz.  

De problematiek is duidelijk in kaart te brengen. Oplossingen dienen zich echter niet zo makkelijk aan. 

Inzake mobiliteit is er niet 1 totaaloplossing. Totaaloplossingen zitten eerder in het geïntegreerd samen 
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brengen van alle puzzelstukjes, gecombineerd met het inbrengen en toepassen van innovatieve stukjes 

oplossingen. Lokale actoren kunnen samen het verschil maken, zeker naar de doelgroep toe. Dit kan op 

verschillende manieren: 

 Op vlak van betaalbaarheid (bv. taxicheques); 

 Alternatieve vervoersmogelijkheden aanbieden (bv. mindermobielencentrales); 

 Alternatieve projecten (bv. fietstaxi’s, Cambio met aangepast vervoer, enz.); 

 Structurele mobiliteitsplanning.  

Een aantal zaken ligt immers op structureel niveau, lokaal: taxibeleid, beleid De Lijn, financiering van 

aangepast vervoer.  

Andere zaken kunnen lokaal aangepakt worden: het in kaart brengen per gemeente van vraag en aanbod 

van aangepast vervoer en op zoek gaan naar alternatieven (bv. busjes aangepast vervoer die op 

dagmomenten stil staan en door andere partners zouden kunnen gebruikt worden). Dit vraagt veel 

inspanning op vlak van coördinatie, afstemming en afspraken. 

De praktijk leert dat vele projecten en initiatieven botsen op 

 Beperkingen in reglementering;  

 Logistieke moeilijkheden;  

 En de beperkingen inzake vrijwilligers. 

Deze actie wil  

1. Met De Koepel een structurele inspanning ondernemen op het vlak van het inventariseren en 

ontsluiten van bestaande aanpak en projectwerking 

2. 1 best practice op dit vlak ondersteunen vanuit De Koepel. Best practice situeert zich bij 

voorkeur op het vlak van integratie van nieuwe mogelijkheden van gepersonaliseerd, 

elektronisch vervoer. 

Concreet: 

1. Procesbegeleider stelt een werkgroep samen en stuurt de werkzaamheden. Procesbegeleider 

doet ook de rapportage; 

2. Werkgroep bouwt een referentiekader uit op basis; 

3. Werkgroep maakt een opsomming en beschrijving van bestaande aanpak/initiatieven, via een 

bevraging en via werkbezoeken; 

4. Opsomming wordt uitgezuiverd en de werkgroep beslist in cocreatie tot 1 best practice. Deze 

best practice kan eventueel een nog niet bestaand concept zijn of een praktijk uit een andere 

regio; 

5. Inventaris van de best practices worden op een aantrekkelijke wijze gecommuniceerd aan 

actoren en lokale besturen; 

6. De Koepel investeert in de uitrol van 1 best practice (bestaand of concept) (via inbreng van 

eigen middelen ter ondersteuning). 

1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

Mobiliteitsproblemen zorgen bij de chronisch zieke gegarandeerd voor extra beperkingen. Dit geldt ook 

voor andere zorgaanbieders (dokters moeten steeds op huisbezoek, maaltijden moeten aan huis besteld 

worden, totale afhankelijkheid qua boodschappen doen, enz.). 

Omgekeerd bieden mobiliteitsoplossingen kansen op betere zorgafstemming en bijkomende 

mogelijkheden in formeel en informeel zorgaanbod. 

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 
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Mobiliteitsoplossingen komen niet uit de lucht vallen. 

Integendeel. Echt goede acties, projecten en experimenten kunnen enkel geboren worden vanuit een 

goede, integrale samenwerking: 

 Tussen zorgactoren en mobiliteitsaanbieders; 

 Met alternatieve mobiliteitsaanbieders; 

 Met actoren die een regierol willen, kunnen en mogen opnemen 

 Enz. 

 

* Of op niveau van change management.  

Zie hierboven: integratie van nieuwe beleidsconcepten ‘vermaatschappelijking van zorg’. 

Op vlak van mobiliteit kan deze actie regionaal en breder leiden tot structurele veranderingen inzake de 

mobiliteit van chronisch zieken (evaluatie aanbod, integratie aanbod, nieuw/experimenteel aanbod, 

betere sturing, enz.) 

1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

Er spelen veel indirecte variabelen mee in het proces van vereenzaming en isolement. De 

omgevingsanalyse en vooral de bevraging leert ons dat het aspect ‘mobiliteit’ hierbij cruciaal is. 

Bereikbare, toegankelijke en betaalbare mobiliteit is tegelijk een voorwaarde als een stimulans van 

maatschappelijke participatie. De doelgroep stelt zeer duidelijk een aantal lacunes vast op het gebied van 

mobiliteit, zowel in de stedelijke als de landelijke context. Deze lacunes, tekortkomingen liggen op de 

drie terreinen bereikbaarheid, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Het is de bedoeling om te werken aan 

een verhoogde mobiliteit van de doelgroep. 

1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

Niet rechtstreeks. 

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

 Personeelsinzet van 0,5 VTE procesbegeleider; 

 Inbreng van mobiliteitsactoren, zorgactoren, lokale besturen, netwerkorganisaties, enz. 

(vergadertijd, cocreatiesessies, deelname aan onderzoek, enz.). 

 

2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

De doelgroep is zeer breed, zij het dan in indirecte zin. 

In eerste instantie is de doelgroep immers het werkveld zelf, de op het terrein aanwezige zorgactoren, 

overheidsinstanties en lokale besturen die eventueel gericht zijn op het organiseren van klassieke of 

alternatieve werkvormen rond aangepast vervoer.  

Verder zijn klassieke en nieuwe, alternatieve mobiliteitsaanbieders en mobiliteitsacties ook de 

doelgroep. 

De actoren zullen middels een campagne (via mail, via de netwerkorganisaties, enz.) aangesproken 

worden om te participeren in dit werkproces. 

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 
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Dit zal per praktijkontwikkeling uitgemaakt dienen te worden specifiek rekening houdend met 

omgevingsfactoren en situationele omstandigheden. 

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

De desbetreffende werkgroep, zal onder leiding van de projectcoördinator, de verantwoordelijkheid op 

zich nemen.  

3.b. De betrokken partners bij de actie 

Vele verschillende actoren zullen gevraagd worden om mee te participeren aan de actie rond mobiliteit 

om zo tot een goede uitwerking te komen. Zo denkt men aan lokale besturen, netwerkorganisaties, 

mantelzorgorganisaties, zorgactoren, mobiliteitsverstrekkers, mobiliteit regisseurs en innovators in 

mobiliteit. 

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

Dit is niet van toepassing bij deze innovatieve actie. Dit betreft een actie ‘opbouwwerk’, zonder 

rechtstreekse implicaties naar individuele financiële bijdragen. 

 

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

De financiële implicaties van verbeterde mobiliteitsmodi voor de chronisch zieke zijn moeilijk te 

voorspellen. 

Het project wil in ieder geval best practices en betere structuren genereren op lokaal niveau die ook oog 

hebben voor het aspect betaalbaarheid. 

Aan de andere kant zal de chronisch zieke misschien meer mobiliteit consumeren en daardoor meer 

uitgeven. 

Maar tenslotte kan ook verhoogde mobiliteit op individueel niveau kostenverlagend werken doordat de 

chronisch zieke minder beroep moet doen op te betalen zorg- of hulpverlening.  

 

5. IMPACT 

5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

Change management: zie 1.a. op niveau van change management.  

Kwaliteitscultuur: werken aan ‘buurtgerichte zorg’ verhoogt het kwaliteitsdenken en kwaliteitshandelen 

bij betrokken actoren. Deze actie stimuleert verschillende partners om op een creatieve manier naar 

nieuwe, informele en aanvullende zorgoplossingen te gaan. Hierbij wordt ook het eigen handelen sterk in 

vraag gesteld in functie van patiëntgerichte zaken (afstemming zorgaanbod, verhogen toegankelijkheid, 

versterken welzijn, enz.). 

Risicostratificatie en middelencartografie: mobiliteit van chronisch zieken is een meervoudige 

problematiek (aanbod, drempels, cultuurelementen, formele en informele aanbieders, regie, wetgeving, 

nieuwe technologieën, kostprijs, enz.). Deze actie investeert in het in kaart brengen van deze 

problematiek, gecombineerd naar het zoeken van eerste oplossingen op regionaal niveau. 

5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers:  

Er is een zeer duidelijke, rechtstreekse impact te verwachten bij de chronische zieke. 
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Goede systemen en oplossingen inzake mobiliteit zullen de maatschappelijke integratie van chronisch 

zieke bevorderen. Zoals gezegd zijn het vaak mobiliteitsbeperkingen (financiële, ruimtelijke, systemische 

en fysieke) die er voor zorgen dat de chronisch zieke afhaakt in het maatschappelijk gebeuren.  

Ook voor de mantelzorger op afstand (bv. kinderen) zijn er mobiliteitsoplossingen. 

Impact op algemene gezondheid voor bevolking: 

Dit is niet zomaar aantoonbaar. Er is geen rechtstreekse link met gezondheid. Hiertegenover is het wel zo 

dat bepaalde persoonsgebonden mobiliteitsoplossingen, waarbij de chronisch zieke zelf nog mobiel is, 

ervoor kunnen zorgen dat de chronisch zieke langer mobiel (en dus gezonder) blijft. Bijvoorbeeld een 

goede scootmobiel in een aangepaste ruimtelijke ordening kan er voor zorgen dat een chronisch zieke, 

met een kleine fysieke beperking, afstanden overbrugt die diezelfde chronisch zieke niet meer zou 

overbruggen of enkel zou overbruggen met gemotoriseerd vervoer. 

Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken):  

Over mobiliteit wordt steeds gesteld dat met bestaande overheidsmiddelen (die zich overigens voor het 

grootste deel buiten de sociale zekerheid situeren) meer resultaat moet kunnen gehaald worden (via 

geïntegreerde mobiliteitsplanning). 

Het zou een optie kunnen zijn om voor de doelgroep de voorziene federale middelen ziekenvervoer in te 

brengen. Dit is echter in eerste instantie niet de bedoeling. Het ziekenvervoer is op zich een ander 

gegeven en het is overigens recent doeltreffender na reorganisatie. 

In deze actie is het de bedoeling om alle bestaande financiële en logistieke middelen bij overheden en 

zorgactoren samen te leggen en op elkaar af te stemmen. 

Met deze actie willen we inzetten op tevredenheid en kwaliteit van de zorg. Bijgevolg zal deze actie een 

kost met zich mee brengen. We voorzien een kost van minstens een 0,5 VTE procesbegeleider. 

Equity: 

Werken aan mobiliteit voor de chronisch zieke is per definitie werken aan de toegankelijkheid van het 

lokale samenleven. Bijkomende mobiliteit heeft veel positieve effecten op maatschappelijke integratie. 

Bijkomende mobiliteit kan leiden tot een verruiming van deelname aan het lokale aanbod (verenigingen, 

dienstencentrum, buurtactiviteiten, buurtwinkel, enz.). 

Happy gezondheidsprofessionals: 

Op dit vlak zijn geen specifieke effecten te verwachten. 

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

Deze actie levert een aantal producten op die indicatie-stellend zijn: 

 Opgemaakt referentiekader rond het concept aangepaste mobiliteit voor de chronisch zieke; 

 Opgemaakte inventaris van bestaande systemen/initiatieven/projecten inzake mobiliteit in regio 

De Koepel; 

 Opgemaakt menu van ‘best practices’ in een actiemap; 

 Presentatiemoment actiemap; 

 Integraal projectplan van uitrol 1 best practice. 

 

6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 
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 Te verzamelen data: 

o Aantal niet-begeleide overnames van best practices uit actiemap; 

o Aantal door De Koepel begeleide overnames van best practices uit actiemap; 

o Tevredenheid over de producten en resultaten bij actoren werkroep en actoren De 

Koepel middels een bevraging; 

o Evaluatierapport indicatoren en kritische succesfactoren van projectplan uitrol 1 best 

practice.  

 Het gebruik van instrumenten om deze data te verzamelen: 

o Rapporten en bevraging. 

 De betrokken actoren: 

o Actoren van de werkgroep. 

 Verantwoordelijken: 

o Procesbegeleiders. 

 Timing en frequentie: 

o Volgens projectplan. 

 

7. WANNEER? 

Planning: 

 Voorbereidingsfase: januari 2020 – juni 2020; 

o Opstart werkgroep; 

o Opmaak referentiekader en inventaris; 

o Opmaak actieplan; 

o Keuze 1 best practice + opmaak projectplan uitrol. 

 Informatiefase:  februari 2021 – maart 2021; 

 Uitvoeringsfase:  juli 2021 – december 2021; 

o Opmaak referentiekader en inventaris; 

o Opmaak actieplan; 

o Keuze 1 best practice + opmaak projectplan uitrol. 

 Evaluatiefase:  juli 2021 – december 2021. 

 

WP2 – Actie 3: Bewegen op voorschrift 

Bewegen op verwijzing verankeren in regio De Koepel als een vaste methodiek.  

Gelinkt aan strategische doelstelling 2 

Gelinkt aan operationele doelstelling 2.2 

Gelinkt aan werkpakket 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

Deze actie wil een bestaande methodiek (Bewegen op Verwijzing) uitbreiden tot zoveel mogelijk BOV-

netwerken. Hierbij wordt deze methodiek een kernactiviteit van gezondheidspreventie bij de doelgroep 

van chronisch zieken. Het feit dat ook zij nog verder bewegen, volgens mogelijkheden, heeft veel 

positieve effecten. 

Het is de bedoeling in deze actie om de methodiek te faciliteren door: 
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 Samen met partners te investeren in communicatie en ondersteuning bij opstart van BOV-

netwerken; 

 De financiële aantrekkelijkheid voor de doelgroep te vergroten door de eigen tussenkomst ten 

laste te nemen. 

Het doel van Bewegen op Voorschrift is om kwetsbare groepen in beweging te krijgen. Niet voor heel 

even, maar voor de rest van hun leven. Daarom is er een lokaal laagdrempelig beweegaanbod nodig. 

Dit beweegaanbod mag zeer ruim geïnterpreteerd worden. Het zijn alle mogelijke kansen om te 

bewegen. Ook voordelige fietsdeelsystemen of tuinierprojecten vallen hieronder. Tevens mag het 

aanbod van lokale sportverenigingen niet uit het oog verloren worden.  

1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

Deze actie draagt zeker onrechtstreeks bij tot bijkomende zorgintegratie op het niveau van de chronisch 

zieke.  

De actie zet immers zeer specifiek in op toegankelijkheidsmaatregelen voor de doelgroep rond bewegen. 

Dit kadert in een verband van medische zorgverlening of thuiszorg. Of het is een algemene actie van 

gezondheidsbevordering (preventief). Los van het feit dat het bijdraagt tot het algemeen individueel 

welzijn, wordt hier de dienst- en hulpverleningssetting verenigd op niveau van de chronisch zieke in 

functie van deze actie. 

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 

BOV-netwerken zijn per definitie netwerken op meso-niveau waarbij zorgpartners op een geïntegreerde 

manier samen werken: 

 Enerzijds rond de actie binnen het gebied; 

 Anderzijds op niveau van de chronisch zieke. 

 

* Of op niveau van change management.  

Het concept BOV is redelijk innovatief, zowel inhoudelijk (mensen op verwijzing aan het bewegen krijgen) 

als naar vorm (financieringsmechanisme en samenwerkingsverband). 

1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

Vanuit de SWOT-analyse komt duidelijk naar voor dat de chronisch zieke graag meer wil bewegen maar 

hier wordt vaak onvoldoende aandacht aan verleend vanuit de verschillende zorgactoren.  

Via ‘bewegen op voorschrift’ wordt er extra gestimuleerd om te gaan bewegen.  

1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

Er zijn geen wettelijke bepalingen die de uitvoering van deze actie in de weg zouden staan. 

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

Deze actie is een opbouwwerkactie waarbij via personeelsinzet van een procesbegeleider zorg -en 

welzijnsactoren, diensten, lokale overheden, vervoersactoren, enz. samen gebracht worden om te 

zoeken naar geïntegreerde oplossingen op lokaal niveau op vlak van mobiliteit. 

In dit werkproces wordt naast de personeelsinzet van de procesbegeleider werktijd, expertise, 

documentatie en enige logistiek ingebracht vanuit alle betrokken actoren in dit werkproces. 

2. VOOR WIE? 
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2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

Via de huisarts kan een verwijsbrief opgesteld worden om in aanmerking te komen voor Bewegen op 

Verwijzing. Dit wordt verkregen wanneer men minder dan 30 minuten op een dag beweegt en wanneer 

je een hele dag zit.  

Specifiek zal beginnend de focus gelegd worden op mensen met verschillende significante 

gezondheidsrisico’s. bijvoorbeeld: overgewicht, prediabetes of metabool syndroom, diabetes, hoge 

bloeddruk, vernauwing van de kransslagaderen, beroerte, hartfalen, hart- en vaatziekten, astma en 

andere longziekten.  

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 

De geïncludeerde chronisch zieke zal opgevolgd worden via de huisarts. Wanneer de huisarts stelt dat er 

niet voldoende beweging in de dagelijkse routine van deze chronisch zieke zit, zal de huisarts hiervoor 

een voorschrift schrijven om meer mobilisatie te stimuleren.  

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

De huisarts informeert de coach over de belangrijkste aandachtspunten op medisch vlak en dit zonder 

verdere medische details door te geven.  

Het BOV-netwerk zal verantwoordelijk zijn om het voorschrift van de arts uit te voeren.  

3.b. De betrokken partners bij de actie 

Verschillende zorgactoren zullen betrokken worden bij deze actie. Dit voornamelijk om mee te helpen 

detecteren wanneer het noodzakelijk valt om extra beweging te voorzien bij een specifieke chronisch 

zieke. Zo zullen de huisarts, thuisverpleegkundige, thuishulp, mantelzorgers, enz. mee helpen om de 

chronisch zieke te benaderen en te zien of ze open staan voor het concept ‘bewegen op maat’.  

Er moet minsten één organisatie per sector betrokken zijn in het lokaal BOV-netwerk. Onder deze 

sectoren zitten de lokale besturen, huisartsenkring, gezondheids- en welzijnszorg, LOGO, aanbieders die 

laagdrempelig beweegaanbod organiseren en die kwetsbare groepen bereiken.  

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

Voor de doelgroepen is het individuele tarief nu €1 per uur. 

In deze actie willen we ook deze drempel wegwerken en deze kost ten laste nemen voor bestaande en 

nieuwe BOV-netwerken. 

De administratieve rompslomp rond het verrekenen van deze bijdrage werkt op zich al 

drempelverhogend. Een administratief eenvoudige oplossing waarbij de chronisch zieke uit de doelgroep 

voor het BOV-traject niet hoeft te betalen zal drempelverlagend werken. 

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

Door meer stimulatie tot mobilisatie te voorzien zullen de chronisch zieken fysiek meer ondersteund zijn. 

Mogelijke complicatie van hun pathologie kunnen vermeden worden door voldoende aangepaste 

beweging. Dankzij deze verminderde complicaties zullen er minder onnodige kosten op hun pat komen, 

wat tot een verminderde globale kost zal komen. 

In de actie zelf is voorzien dat voor de doelgroepen de eigen bijdrage ten laste genomen wordt.  
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5. IMPACT 

5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

Empowerment van de chronisch zieke: de chronisch zieke wordt meer op een aangepaste manier 

gestimuleerd om te bewegen. De chronisch zieke zal op dit vlak kansen aangeboden worden om zo mee 

te helpen om zijn algemeen welzijn te verbeteren.  

Geïntegreerd patiëntendossier: via een gedeeld patiëntendossier zullen alle zorgverstrekkers op de 

hoogte zijn van welke stimulatie tot mobilisatie de chronisch zieke nood heeft. Zo kunnen alle 

verschillende zorgverstrekkers mee helpen om de chronisch zieke te stimuleren om meer en correct te 

gaan bewegen. 

Preventie: door voldoende mobilisatie te voorzien kunnen er heel wat complicaties bij bepaalde 

aandoeningen vermeden worden. Een duidelijke preventie zal aan bod komen wanneer bewegen op 

voorschrift toegepast zal worden.  

5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers:  

Dankzij een aangepast bewegingsbeleid voor een bepaalde chronisch zieke zal er bij de chronisch zieke 

een duidelijker inzicht ontwikkeld worden over het belang van een goed beweeggedrag. Eens dit inzicht 

ontwikkeld is zal door voldoende aangepast bewegen een verhoogd fysiek en metaal welbevinden 

ontwikkeld worden bij de chronisch zieken.  

Dankzij dit hoger welbevinden zal dit een invloed hebben op de mantelzorger van de chronisch zieke. 

Deze positieve invloed zal tevens een mentale en fysieke ondersteuning zijn van de mantelzorger.  

Impact op algemene gezondheid voor bevolking: 

Deze actie heeft een sterk collectief karakter. Er kan namelijk ingezet worden op een zeer brede 

doelgroep.  

Hiernaast bevestigt deze actie het belang en de meerwaarde van bewegen op zich, dit ook toepasbaar op 

de bredere bevolking. 

Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken):  

Dankzij individuele aangepaste beweegprogramma’s wordt er preventief gewerkt op die specifieke 

chronisch zieke. Zodoende worden eventuele latere ziektekosten vermeden. Dit kan mogelijks gemeten 

worden op individueel of op collectief niveau.  

Op heden is reeds een vergoeding voorzien voor een BOV-coach. De rol van De Koepel hierin zal 

voornamelijk zijn ter ondersteuning en opvolging van de BOV-coaches.  

De huidige vergoeding voor een BOV-coach komt op €60/uur individueel of €20/uur via groepscoaching 

per persoon. Binnen dit bedrag wordt verwacht dat de coaches alle nodige uitgaven voorzien, zoals 

vervoers- en telefoonkosten.  

De deelnemers en de Vlaamse overheid betalen ieder een stuk van de vergoeding. Wanneer de coach in 

dienstverband wordt aangenomen, wordt deze vergoeding betaald aan de organisatie waar deze voor 

werkt.  
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Equity: 

Deze innovatieve actie zorgt voor een verlaagde financiële drempel voor alle geïncludeerde chronisch 

zieken. Door te gaan investeren in de BOV-netwerken wordt de toegankelijkheid gewaarborgd voor de 

doelgroep.  

Happy gezondheidsprofessionals: 

Dankzij de implementatie van een BOV-coach zal het huidig zorgteam versterkt en ondersteund worden. 

Dit zal helpen om de globale werkdruk te verminderen wat een moreel welbevinden zal bevorderen.  

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

Verschillende indicatoren zullen helpen om een duidelijk beeld te creëren over de effectiviteit van het 

voorschrijven van beweging. Zo kunnen het aantal voorgeschreven verwijsbrieven nagegaan worden, het 

aantal effectieve contacten van een chronisch zieke met een BOV-coach en het aantal effectieve BOV-

netwerken die aanwezig zijn binnen de regio. Deze kunnen eventueel groeien gedurende de uitwerking 

van de actie.  

Hiernaast kan de effectiviteit van het bewegen op voorschrift bevraagd worden via kwalitatieve interview 

van zowel de chronisch zieke zelf als diens mantelzorger die mogelijks effecten kan opmerken.  

6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 

 Te verzamelen data: 

o Zie 6.a. 

 De te gebruiken instrumenten om data te verzamelen: 

o Registratiedocument van een BOV-coach waar de contactmomenten in vermeld staan; 

o Digitaal registratiesysteem van Domus Medica en VigeZ; 

o Kwalitatieve vragenlijst voor de chronisch zieke en diens mantelzorger. 

 De betrokken actoren: 

o Huisartsen; 

o De verschillende BOV-netwerken. 

 Verantwoordelijke: 

o De BOV-coaches; 

o Trekker lokaal BOV-netwerk 

 Timing en frequentie: 
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o Een jaarlijks evaluatierapport dient opgesteld te worden tot eind 2021 

 

7. WANNEER? 

De uitwerking van de innovatieve actie zal niet afhankelijk zijn van andere acties. Wanneer men van start 

zal gaan met deze actie kunnen er snel quick-win resultaten geboekt worden, hoofdzakelijk dankzij de 

preventieve invloed deze actie zal hebben.  

Om de tijdinvestering voor andere acties niet te belemmeren, wordt er geopteerd om deze actie pas in 

een latere periode te doen starten. Men voorziet de start in april 2018. 

Er wordt beoogd om minimaal volgend aantal personen te bereiken: 

 1
ste

 jaar: 100 geïncludeerde personen; 

 2
de

 jaar: 300 geïncludeerde personen; 

 3
de

 jaar: 300 geïncludeerde personen; 

 4
de

 jaar: 400 geïncludeerde personen. 

Planning: 

 Voorbereidingsfase: april 2018 – september 2018; 

o Oprichten werkgroep; 

o Opstellen actieplan rond bijkomende BOV-netwerken. 

 Informatiefase:  september 2018 – oktober 2018; 

 Uitvoeringsfase: oktober 2018 – december 2021; 

 Evaluatiefase: oktober 2018 - december 2021. 

 

WP2 – Actie 4: Project ‘Bonjour’ 

Project ‘Bonjour’. Werkre-integratie van chronisch zieken 

Gelinkt aan strategische doelstelling 2 

Gelinkt aan operationele doelstelling  

Gelinkt aan werkpakket 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

Vele chronische zieken zijn beperkt in mogelijkheden om in het ‘normaal’ maatschappelijk werkveld 

tewerk gesteld te worden. Het aanbod aan passende, deeltijdse vacatures is ontoereikend. Echter getuigt 

de chronisch zieke vaak van een grote motivatie om omwille van diverse redenen terug aan de slag te 

gaan.   

Om deze chronische zieken toch de mogelijkheden te bieden om binnen hun capaciteiten aan het werk 

te gaan of een hulp te kunnen zijn voor anderen, wordt het project ‘Bonjour’ uitgewerkt. Chronisch 

zieken aan de slag voor chronisch zieken. 

De vooropgestelde taken voor deze personen zullen het volgende zijn: samen (een deel van) de dag 

doorbrengen, occasioneel ‘s nachts aanwezig zijn, een goed gesprek, samen lezen, samen bewegen, 

samen handwerken, samen een spelletje spelen, samen tuinieren, samen TV en film kijken, samen 

buitenshuis een activiteit ondernemen bv. cultureel, sportief, wekelijkse markt, kapper, bibliotheek, 

kerkhofbezoek en licht onderhoud van het graf, bezoeken aan familie en vrienden, occasionele 

gebeurtenissen bv. verjaardag van kennis, begrafenis-begeleiding en (openbaar) vervoer naar afspraken-

samenstellen van het weekmenu + boodschappen hieraan koppelen, samen bereiden van de maaltijd, 

samen (uit) lunchen of dineren, hulp bij de maaltijd-samen winkelen (apotheek, kledij, ….)-
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administratieve ondersteuning: bijhouden van agenda, organiseren en herinneren aan afspraken, 

ondersteuning bij computergebruik, hulp bij correspondentie en administratie, hulp bij telefoon en 

sociale media-persoonlijke verzorging: dagelijkse wasbeurt, begeleiding bij opstaan of naar bed gaan, 

hulp bij opstaan, lopen, verplaatsen, hulp bij uitzoeken van kledij en aankleden, hulp bij incontinentie, 

herinneren aan medicatie-opruimen: dringend noodzakelijk occasioneel licht huishoudelijke taken: was 

opplooien, vaatwasser leegmaken, huiskamerplanten verzorgen, huisdierverzorging, enz. 

Voor het verrichtte werk wordt een normale verloning voorzien. Bij de tewerkstelling van de kandidaten 

kunnen vaak (B)TOM’s worden ingezet, waardoor de loonkost gereduceerd wordt. Afhankelijk van de 

tewerkstellingsbreuk zorgt de tewerkstelling voor een lagere kost aan uitbetaling van RIZIV dagbedragen. 

Een andere mogelijkheid kan er in de toekomst uit bestaan de dienstverlening verder te 

commercialiseren in een formule van ‘geschenkbonnen’ (cfr. bongobon). 

De nuttige tijdinvulling zal vele positieve effecten ontwikkelen. Denk maar aan moraalverbetering van 

zowel de chronische zorgvrager die hulp bied, hierna de RIZIV zorgverstrekker (ZIV) genoemd  als de 

chronische zorgvrager, hierna de RIZIV zorgontvanger (CZ) genoemd die hulp krijgt. 

1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

Dankzij deze actie wordt een positieve daginvulling voorzien voor de ZIV. Dit kan een duidelijke impact 

hebben op het psychisch welbevinden van zowel de CZ als de mantelzorger. De ZIV zelf zal zich meer 

nuttig voelen. Er wordt een doel voor ogen gesteld waar de ZIV naar kan streven. Zo wordt er tevens 

duidelijk gemaakt dat een chronische ziekte niet altijd belemmerend dient te zijn. Aan de hand van deze 

actie kan er een verandering in de ziektebeleving plaatsvinden bij de chronisch zieke. De nuttige 

daginvullig of arbeid zal het piekeren en het intensief voortdurend stilstaan bij de pijnbeleving 

doorbreken.  

Hiernaast zorgt dit betaald werk voor een financiële vooruitgang, koopkracht die dus economisch 

heringezet wordt, de ervaren druk door de controlerende instanties vermindert, de kosten van de 

gezondheidzorg voor deze doelgroep zal dalen, deze doelgroep zal meer meetellen in de maatschappij 

door een andere kijk op de ZIV te bieden, vereenzaming wordt tegengegaan door bevordering van sociaal 

contact, de frustratie naar de zoektocht naar aangepast werk zal verminderen, secundaire 

problematieken worden tegengegaan (bv. depressie). 

Naast alle voordelen voor de ZIV die de taken uitvoert, zal er een duidelijk effect gezien worden bij de CZ 

waar de taken uitgevoerd worden. Denk maar aan de vereenzaming die tegengegaan wordt, pijnbeleving 

kan gaan veranderen, de mogelijkheid om langer thuis te blijven wordt geboden (secundaire preventie), 

secundaire problematieken worden tegengegaan (bv. Depressie). Ze worden individueel benaderd en zo 

zal het zelfstandiger zijn gestimuleerd en bevorderd worden. 

Tenslotte kunnen de mantelzorgers een duidelijk positief effect nagaan bij het uitwerken van deze actie. 

Zo kan de onzichtbare mantelval vermeden worden, overbelasting wordt tegengegaan, de mogelijkheid 

wordt geboden om zelf terug aan het werk te gaan wat resulteert in minder afwezigheid bij de betrokken  

werkgever van de mantelzorger, het beoogt een  positief effect op het aantal  burn-outs die zich 

voordoen in de werkomgeving van de mantelzorgers, door overbelasting vanuit combinatie werk en 

mantelzorg. Het nemen van tijdskrediet kan worden uitgesteld, vertraagd of vermeden.    

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 

De ZIV die ingeschakeld zullen worden om hulp te bieden bij andere CZ, zullen heel wat verschillende 

taken kunnen uitvoeren. Informatiemomenten zullen noodzakelijk zijn om een goede uitwerking te 

garanderen. Op deze manier zal er een goede samenwerking moeten voorzien worden tussen zowel de 

CZ, mantelzorgers als de ZIV. Er zal gestimuleerd worden om elkaar zoveel mogelijk aan te vullen om zo 

een efficiënt mogelijke zorg te kunnen bieden aan de CZ waar dit van toepassing is.  
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* Of op niveau van change management.  

Via Bonjour willen we met een persoonlijk aanpak op maat de CZ, zijn/haar familie en ZIV een goeiedag 

bezorgen. De CZ kan langer in de maatschappij blijven en de ZIV kan een positieve bijdrage op de 

arbeidsmarkt leveren, waardoor het solidariteitsgevoel verhoogd wordt. Teams rond CZ, ZIV en 

mantelzorgers worden ontlast en betrokkenen worden er minder afhankelijk van. Concreet: zorgteams 

van CZ kunnen efficiënter werken en tijd aan ‘zorg’ besteden, trajectbegeleiders van ZIV krijgt een nieuw 

afzetkanaal, mantelzorger wordt ontlast. Beeldvorming rond de niet werkende ZIV verandert positief, 

van eeuwige steuntrekker naar actieve werknemer op de arbeidsmarkt. 

1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

Activeringsbeleid van RIZIV-ers 

 De Vlaamse overheid streeft in haar arbeidsmarktbeleid naar een verdere verhoging van de 

werkzaamheidsgraad. In deze context wordt ernaar gestreefd om, in de mate van het mogelijke, 

ook degenen die in (langdurige) arbeidsongeschiktheid zouden terechtkomen of zitten toch zo 

snel mogelijk passend in te schakelen. Dit sluit naadloos aan bij een groeiende bekommernis op 

het federale niveau dat – geconfronteerd met stijgende cijfers van arbeidsongeschiktheid en 

invaliditeit – ook inzet op een strategie van “back to work”. Bovendien wordt het belang van 

werk voor het herstel van een persoon met een gezondheidsproblematiek onderstreept. Sinds 

het raamakkoord in 2016 worden ongeveer 500 dossiers per kwartaal door RIZIV naar VDAB 

doorgestuurd, 35% psychische kwetsbaarheid, 29,5% ziektes van het bewegingsstelsel en 

bindweefsel. Het is opvallend dat weinig personen boven de 50 jaar worden aangemeld, slechts 

13%, het nationaal aandeel is immers 28%. Volgens de vdab komt dit doordat WZ boven de 50 

jaar niet meer, of althans minder worden geactiveerd omdat men twijfelt aan de kans op succes. 

De (auto?)-selectie naar leeftijd valt op. Het is juist de oudere groep die meer zal 

geconfronteerd worden met arbeidsongeschiktheid en invaliditeit. Maar ook met werkloosheid. 

Zij zijn in deze doelgroep verhoudingsgewijs minder aanwezig. Het riskeert een driedubbele 

handicap te worden. Dit verdient verder aandacht. Bovendien staan de kansen tot 

tewerkstelling in relatie tot de ziekteduur. Een re-integratietraject van personen zonder 

arbeidscontract of die niet meer terechtkunnen bij hun vroegere werkgever verloopt vaak 

moeizaam; werkgevers staan niet te springen om mensen die langdurig ziek geweest zijn en/of 

een blijvende beperking hebben aan te werven. De begeleiding naar duurzaam werk is dan ook 

niet eenvoudig (HIVA, 2016). 

 22/3/17: 133 771 vacatures in Vlaanderen, 13 303 hiervan zijn deeltijds. Slechts 1 op de 10 

vacatures in Vlaanderen is deeltijds, is de arbeidsmarkt klaar voor een grotere stroom aan 

RIZIV’ers? 

 22/3/17: zoekterm poetsen levert 1718 resultaten, onderhoud 4076 , groot aantal vacatures is 

dus in de onderhoudssector, fysieke aspect vaak niet haalbaar voor RIZIV’ers. 

 Meeste alternatieve (diensten)economie zoals sine, LDE, wijkwerking??? niet toegankelijk voor 

RIZIV’ers omwille van niet beantwoorden aan de werkloosheidsvoorwaarden. 

Vergrijzing 

 Vergrijzing sterkst in West-Vlaanderen, voornamelijk kuststreek en Westhoek, in 2030 aantal 

65+ stijgen van 1,2 miljoen naar 1,6 miljoen, bepaalde kustgemeentes Koksijde, Nieuwpoort en 

Knokke zullen meer dan 40% 65 plussers hebben (Van Den Eynde & Swinnen, 2016), (Hoeveel 

senioren telt uw gemeente in 2030, 2016).  

 Door de grotere vereenzaming (Dr. Spruytte, et al., 2013)van ouderen en de forse toename van 

het aantal mensen van de zogenaamde vierde leeftijd is de overheid verplicht om haar beleid 

van sociale cohesie grondig te herzien. De overheid is vaak genoodzaakt om de vroegere vormen 
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van solidariteit tussen de generaties binnen het gezin te vervangen door meer formele 

solidariteitsmechanismen, die echter wegen op de hele maatschappij. Kortom, de vergrijzing 

van de bevolking zal gevolgen hebben voor het hele lokale beleid (huisvesting, stedenbouw, 

vervoer, sociale diensten, en individuele hulp) en zal de lokale bestuurders ertoe dwingen om de 

ouderenproblematiek globaal aan te pakken. De lokale besturen, en de OCMW’s in het 

bijzonder, zullen hun aanbod van de diensten en openbare voorzieningen moeten uitbreiden 

om op erg uiteenlopend terreinen (huisvesting, vervoer, sociale diensten en opvangformules) 

aan de specifieke behoeften van de ouderen tegemoet te komen. Het dienstenaanbod 

uitbreiden om thuiszorg aan te moedigen: gezinshulp, thuisbezorgde maaltijden, technische 

interventies, personenalarm (Belfius, 2016). 

 Braindrain groot in West-Vlaanderen, waardoor men door afstand ‘gezelschap’ voor bejaarde 

ouders doordeweeks niet kan opnemen (Amkreutz & Laurent, 2015). 

 Kinderen van ouderen moeten langer en flexibeler op de arbeidsmarkt aan de slag,  dus minder 

vrije tijd voor hun bejaarde ouders (lbo, 2015), (Decreus, 2014). 

 Momenteel worden een aantal zaken hierin opgevangen door vrijwilligers, maar aangezien we 

met z’n allen langer moeten werken, zal de vijver van vrijwilligers slinken (Vrijwilligerswerk, 

2017), (West-Vlaanderen, 2014). 

 Sandwichgeneratie, voltijdse tweeverdieners die zowel een bijdrage willen leveren naar de 

kleinkinderen als naar de ouders, combinatie is moeilijk, schaarse tijd moet verdeeld worden 

(Catthoor, 2016).   

 Buurtgerichte zorg, vermaatschappelijking van de zorg, dus zo lang als mogelijk thuis blijven 

wonen, OCMW ’s en stadsbesturen dienen hier op in te zetten,  moeten hun aanbod uitbreiden, 

slechts 77 RVT plaatsen zijn per 1000 65plussers (Decruynaere & Commad, 2013). 

1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

Rond het officialiseren van het takenpakket dat zal aangeboden worden aan de ZIV die hulp zal bieden 

dient duidelijkheid geboden te worden. Denk maar aan inschrijving van werk, contracten, belastingen, 

sociale bijdragen, alle mogelijke veranderingen dienen opgesomd en nagekeken te worden om de ZIV 

duidelijk te maken dat er meer positieve effecten zullen zijn door het terug aan het werk gaan dan 

negatieve.  

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

Verschillende financiële middelen zullen moeten nagegaan worden:  

 Personeelsinzet van 1 VTE procesbegeleider, vervoersonkosten, communicatie; 

 Inbreng van zorgactoren, lokale besturen, netwerkorganisaties, enz. (vergadertijd, co-

creatiesessies, deelname aan onderzoek, enz.). 

2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

Iedereen van de doelgroep zal de mogelijkheid geboden worden om geholpen te worden. Dit kan zowel 

in de zin zijn van hulp te krijgen maar evengoed om zelf hulp te bieden in de vorm van een 

werkovereenkomst die aanvaard wordt binnen de maatschappij. De kwaliteiten van de ZIV kunnen benut 

worden om andere CZ te helpen. Dit alles zal positief bijdragen aan de moraal van beide actoren. Tevens 

mogen de mantelzorgers niet vergeten worden, zij zullen erg ondersteund worden door de uitvoering 

van de actie. De belasting van de zorg voor hun CZ zal verminderen.  

Secundair vermindert de druk op zorgactoren rond CZ en trajectbegeleiders rond ZIV.  

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 



94 

 

Alle ZIV die nog in staat gehad worden van enige arbeid uit te voeren kunnen benaderd worden via de 

VDAB of via de adviserende geneesheer van de mutualiteit. Zij zullen de taakinvulling voorgesteld 

worden en gestimuleerd worden om hier in mee te gaan. 

Hiernaast worden de CZ en hun mantelzorgers ingelicht door onder andere de huisartsen, sociale 

diensten van de mutualiteit, zorgverstrekkers van de eerstelijn, OCMW ’s en sociale huizen, Vlaamse 

ouderenraad, LOGO, marketing en campagnes naar de bevolking, subdoelgroepen en mantelzorgers.  

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

Momenteel zal het Jobcentrum als verantwoordelijke aangesteld worden.  

3.b. De betrokken partners bij de actie 

Verschillende zorgactoren zullen gevraagd worden om mee te helpen aan het ontwikkelen van deze 

actie. Dit zullen onder andere het Jobcentrum als verantwoordelijke zijn, VDAB, adviserende geneesheer, 

mutualiteiten, huisarts, eerstelijnsactoren, OCMW ‘s, sociale huizen, Vlaamse ouderenraad, LOGO, 

steden en gemeenten zijn. Zij zullen gevraagd worden om mee te helpen de verschillende chronisch 

zieken te gaan mobiliseren en stimuleren om het slagen van deze actie te doen lukken. 

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

Er zal een minimale bijdrage gevraagd worden van de aanvrager (CZ) van de arbeid. Dit wordt 

inkomensgerelateerd bekeken. 

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

De zorgvragers die hulp zullen bieden ZIV, en dus een arbeid zullen uitvoeren, zullen hiervoor op gepaste 

manieren verloond worden. Hierbij zullen ze geen verdere kosten ondervinden aan het uitvoeren van 

deze innovatieve actie.  

CZ kan besparen op andere duurdere zorgverstrekkers en secundaire kosten worden vermeden of 

uitgesteld 

5. IMPACT 

5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

Ondersteuning van de mantelzorgers: ZIV die zelf aan het werk gaan zullen meer zelfstandigheid en 

zelfvertrouwen ontwikkelen. Hierdoor zal hun moraal bevorderd worden. Tevens is dit een dagbesteding 

waardoor meer vrijheid aan de mantelzorger geboden wordt om tijd voor zichzelf te nemen. Hiernaast 

zal de hulp geboden worden aan andere CZ. Dit zal opnieuw resulteren in ondersteuning van de 

mantelzorger op vlak van zorgen, waardoor er opnieuw meer tijd en ruimte geboden wordt aan de 

mantelzorger om aan zelfzorg te doen. 

Werkbehoud: socio-professionele en socio-educatieve integratie: er wordt een duidelijke en nuttige 

tijdsbesteding voorzien waardoor er opnieuw werkervaring opgedaan kan worden. Hiernaast wordt de 

eenzaamheid tegengegaan en de sociale vaardigheden ondersteund.  

Preventie: zowel voor de chronisch zieken die hulp bieden als voor de chronisch zieken die hulp krijgen 

wordt er ingezet om secundaire problematieken tegen te gaan. Door een duidelijke dagbesteding wordt 

er goede ondersteuning geboden waar nodig. Hierdoor zullen de verschillende chronisch zieken meer 

ondersteund worden. Indien er zich problemen voordoen zal er tevens sneller gehandeld kunnen 

worden.  
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5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers:  

Zie hoger, ‘Micro-niveau 1b’ voor de effecten die zullen bereikt worden voor zowel de chronisch zieke als 

de mantelzorgers.  

Impact op algemene gezondheid voor bevolking: 

ZIV die zelf aan het werk gaan zullen meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen ontwikkelen. Hierdoor zal 

hun moraal bevorderd worden. Tevens is dit een dagbesteding waardoor meer vrijheid aan de 

mantelzorger geboden wordt om tijd voor zichzelf te nemen. Hiernaast zal de hulp geboden worden aan 

andere CZ. Dit zal opnieuw resulteren in ondersteuning van de mantelzorger op vlak van zorgen, 

waardoor er opnieuw meer tijd en ruimte geboden wordt aan de mantelzorger om aan zelfzorg te doen.  

Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken):  

Er wordt een beperkte efficiëntiewinst verwacht binnen de 16 vooropgestelde prestatiegroepen. De 

efficiëntiewinst zal zich vooral situeren op vlak van ziekte- en invaliditeitsuitkering en de Quality of Life. 

Hierop kunnen we echter geen cijfers plakken. 

Equity: 

Het werk dat uitgevoerd zal worden voor de CZ zal inkomstengerelateerd zijn. Zodoende worden alle 

mogelijkheden geboden aan de verschillende maatschappelijke groepen, ook de kwetsbare groepen.  

Happy gezondheidsprofessionals: 

Door het stimuleren van de ZIV om voor andere CZ te zorgen en ondersteunen, zullen de 

gezondheidsprofessionals tevens erg ondersteund zijn. Er zullen namelijk heel wat taken kunnen 

uitgevoerd worden door de ZIV waarvoor de professional dan niet ingeschakeld dient te worden. Zo 

zullen ze hun tijd met de CZ meer efficiënter kunnen benutten. Tevens zal dit alles helpen om een beter 

moraal bij de CZ te ontwikkelen, wat zal teruggekoppeld worden op de werktevredenheid bij de 

professionals.  

De trajectbegeleider van de ZIV krijgt een bijkomende afzetmarkt, wat resulteert in kortere trajecten 

naar passend werk.  

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

Via tevredenheidsenquêtes bij zowel de chronisch zieke die zorg krijgt, de chronisch zieke die zorg biedt 

en de mantelzorger. Hiernaast kan er cijfermateriaal verzameld worden rond het aantal chronisch zieke 

die in een bepaalde periode ingezet worden om hulp te bieden bij ander chronisch zieken.  

6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 

 Te verzamelen data: 

o Effect van toegediende hulpverlening door de chronisch zieke zelf; 

o De verminderde ‘werkloosheid’ binnen de doelgroep van chronisch zieken. 

 Het gebruik van instrumenten om deze data te verzamelen: 

o Tevredenheidsenquêtes; 

o Dashboard. 

 De betrokken actoren: 
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o Jobcentrum; 

o Dashboard FAITH. 

 Verantwoordelijken: 

o Jobcentrum; 

o De Koepel. 

 Timing en frequentie: 

o De effecten zullen nagegaan worden op zowel korte als middellange termijn. 

 Telefonische contact na 1 – 6 – 12 maand; 

 Enquête na 3 – 6 maand. 

 

7. WANNEER? 

Er wordt beoogd om minimaal volgend aantal personen te bereiken: 

 1
ste

 jaar: 12 geïncludeerde personen; 

 2
de

 jaar: 24 geïncludeerde personen; 

 3
de

 jaar: 24 geïncludeerde personen; 

 4
de

 jaar: 24 geïncludeerde personen. 

Planning: 

 Voorbereidingsfase: januari 2018 – augustus 2018; 

o Bepalen van taakinvulling; 

o Enz. 

 Informatiefase:  september 2018 – november 2018; 

 Uitvoeringsfase: september 2018 – december 2021; 

 Evaluatiefase:  september 2018 – december 2021. 

 

Werkpakket 3: Optimaliseren medicatie 

Voor de doelpopulatie worden preventieve maatregelen (primair, secundair en tertiair), 

risicosignalering en vroegsignalering uitgewerkt. De levenskwaliteit van de chronisch zieke wordt 

verbeterd door het optimaliseren van zijn medicatie en het wegwerken van overbodige opnames.  

WP3 – Actie 1: Goedkoop voorschrijven en afleveren 

Er wordt aandacht besteed aan het feit dat de chronisch zieke steeds de mogelijkheid krijgt om te kiezen 

voor een ‘goedkoop’ geneesmiddel, dit zowel voor voorschriftplichtige als niet-voorschriftplichtige 

geneesmiddelen. 

Gelinkt aan strategische doelstelling 3 en 4 

Gelinkt aan operationele doelstelling 3.1 en 4.1 

Gelinkt aan werkpakket 4 (IA 4.5) 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

In geval van voorschrijven op stofnaam kiest de apotheker, in overleg met de chronisch zieke en rekening 

houdend met de medicatiehistoriek, één van de geneesmiddelen die in de vork ‘goedkoop’ zit. Er wordt 

eveneens rekening gehouden met de NO VOS/NO SWITCH lijst, consulteerbaar op de website van het 

FAGG (FAGG, 2017). 
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Indien de arts verkozen heeft om niet goedkoop voor te schrijven, bespreekt de apotheker dit eerst met 

de chronisch zieke. Er wordt uitgelegd dat er goedkopere alternatieven beschikbaar zijn en dat, indien de 

chronisch zieke dit wenst, de apotheker telefonisch kan overleggen met de arts. Indien de chronisch 

zieke hiermee akkoord gaat, belt de apotheker de arts op en bespreekt de eventuele switch naar een 

goedkoper alternatief. Wanneer de chronisch zieke beslist niet akkoord te gaan, dan levert de apotheker 

het voorgeschreven niet-goedkoop geneesmiddel af. 

1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg  

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

Initieel kan gesteld worden dat er een continuïteit in de behandeling van de chronisch zieke gewaarborgd 

zal worden. Hiernaast zal een betere therapietrouwheid gestimuleerd worden door de herkenbaarheid. 

Er wordt namelijk telkens hetzelfde soort verpakking afgeleverd.  

Deze manier van medicatie voorschrijven zal tevens een educatieve functie hebben. De chronisch zieke 

zal namelijk aan de hand van de verpakking de originele specialiteit van het medicament leren dat hijzelf 

nuttigt.  

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 

De (huis)artsen zullen een grote rol spelen in het uitwerken van deze actie. Ze zullen namelijk zelf kunnen 

bepalen in welke vorm ze de medicatie zullen voorschrijven. Het voorstel wordt gedaan om dit in de 

goedkoopst mogelijke versie te doen maar de therapeutische vrijheid wordt voor de arts wordt bewaard 

door de keuze bij hem te laten.  

De rol van de apotheker bij deze actie kan niet overzien worden. Hij zal namelijk mee een educatieve rol 

hebben ten opzichte van de chronisch zieke. De apotheker zal uitleg geven over de corresponderende 

generiek met de originele specialiteit aan de chronisch zieke en diens mantelzorger.  

Wanneer een medicatieschema aanwezig is bij een chronisch zieke zal er mede op toegezien worden dat 

er in de kolom ‘opmerkingen’ genoteerd wordt welke generiek overeenkomt met welke specialiteit. Dit 

zal nuttige informatie zijn voor alle partners (chronisch zieke, mantelzorger, verpleegkundige, enz.) 

* Of op niveau van change management.  

Er zal een grote bijdrage gevraagd worden aan de voorschrijver, de arts. Zij zullen namelijk gevraagd 

worden om hun voorschrijfgedrag aan te passen. Er dient namelijk in overleg met de chronisch zieke 

gekozen te worden of er voor het goedkopere of niet-goedkopere geneesmiddel gekozen worden. Hier 

zal de chronisch zieke mede een zeg in hebben op advies van de voorschrijvende (huis)arts.  

Wanneer de (huis)arts nog niet onmiddellijk het goedkoopste geneesmiddel voorschrijft, dan ligt de taak 

bij de apotheker om de switch te maken om de goedkopere medicatie af te leveren.  

1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

Vanuit de overheid wordt reeds gestimuleerd naar de artsen toe om goedkoper voor te schrijven. Op 

heden dienen de artsen 60% goedkopere medicatie voor te schrijven. Het doel is om dit vanaf 1 januari 

2018 te laten evolueren naar 70%. Dankzij de implementatie van deze innovatieve actie kan hier een 

extra duwtje in de rug gegeven worden. Hiernaast kan met deze actie vermeden worden dat heel wat 

Vlamingen naar Nederland trekken om daar hun goedkopere geneesmiddelen aan te kopen. Dit mede te 

bescherming van de Vlaamse economie. Het zal dus een duidelijk financieel voordeel geven bij zowel de 

chronisch zieke als de maatschappij wanneer meer goedkopere geneesmiddelen voorgeschreven 

worden.  

Mede zal deze actie voor de apotheker zelf een voordeel bieden om een beter stockbeheer te 

onderhouden. 
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1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

Er is tot op vandaag nog geen substitutierecht (met als enige uitzondering de groep van de antibiotica en 

antimycotica). Er zijn dusdanig geen wettelijke bepalingen die de uitvoering van deze actie zouden 

beletten. 

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

Er zal educatie voorzien worden voor alle (huis)artsen om hen te stimuleren om meer op stofnaam voor 

te schrijven. Met deze educatie wordt er tevens als doel vooropgesteld om het belang van deze actie 

duidelijk te maken zodat de artsen meer gestimuleerd zijn om de goedkoopste medicatie voor te 

schrijven.  

Om deze actie tot een goede uitwerking te laten komen, zal het noodzakelijk zijn om een eenvoudigere 

software ter beschikken te stellen aan de (huis)artsen. Met de huidige software wordt het voorschrijven 

op stofnaam momenteel bemoeilijkt.  

Als laatste zal het een belangrijk element zijn om het grote publiek te bereiken over deze actie. Zo zal 

men  voldoende op de hoogte zijn wanneer men op een dag een andere voorschrift krijgt in plaats van 

het vertrouwde voorschrift. Hierbij zal de hulp van de mutualiteiten gevraagd worden om het grote 

publiek hierover te informeren. Zij hebben namelijk uitgebreide media die het grote publiek aanspreekt.  

2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

Vermits elke chronisch zieke onmiddellijk baat heeft bij deze actie en gezien het uitselecteren van de 

chronisch zieken behorend tot de doelgroep van dit project een nodeloze belasting geeft aan de 

voorschrijver, werd besloten om deze actie te veralgemenen naar elke chronisch zieke. Dit geeft 

trouwens een belangrijke extra efficiëntiewinst. 

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 

Chronisch zieken kunnen geïnformeerd worden door zowel de voorschrijver zelf, als door de apotheker 

die het medicament aflevert. Hierbij is er bijzondere aandacht in geval van opstart van nieuwe therapie. 

Hiernaast zullen de mutualiteiten, verpleegkundigen en OCMW ’s mee kunnen informeren aan de 

chronisch zieken.  

Er zal geen verschil gemaakt worden tussen chronisch zieken die al dan niet geïncludeerd zijn in het 

project van De Koepel mits deze actie voor alle chronisch zieken van toepassing zal zijn.  

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

Eerst en vooral neemt de (huis)arts een leidinggevende rol op zich. Deze is verantwoordelijk voor het 

voorschrijven van de correcte geneesmiddelen. In overleg met de chronisch zieke kiest de arts voor een 

goedkoper of niet-goedkoop geneesmiddel. De apotheker levert de geneesmiddelen af. Daarnaast heeft 

de apotheker ook het recht om chronisch zieken in te lichten over goedkopere geneesmiddelen en indien 

nodig te overleggen met de arts over het al dan niet afleveren van goedkopere geneesmiddelen. 

3.b. De betrokken partners bij de actie 

De chronisch zieke zelf, specialist, de mutualiteiten en OCMW ’s zijn zeer nauw betrokken bij deze actie. 

Ook zij hebben een zekere ruimte wat betreft het nemen van beslissingen i.v.m. de keuze van 

geneesmiddelen, het geven van informatie, enz. 



99 

 

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

Er zal geen financiële meerkost gevraagd worden aan de chronisch zieke om recht te hebben op het 

goedkoper voorschrijven van medicatie. Dit zal voor iedere chronisch zieke gelijkgesteld en ingevoerd 

worden.  

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

De chronisch zieke zelf zal geen financiële meerkost ondervinden door het voorschrijven op stofnaam. 

Het doel van deze actie is namelijk dat de goedkoopst mogelijke versie van de medicatie wordt 

aangeboden aan de chronisch zieke, zodoende zal dit in totaal goedkoper worden voor de chronisch 

zieke. 

5. IMPACT 

5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

Empowerment van de patiënt: de keuze van manier van voorschrijven wordt gemaakt in overleg met de 

chronisch zieke. 

Ondersteuning van de mantelzorgers: continuïteit in behandeling maakt het voor hen overzichtelijker en 

beter op te volgen. 

(Secundaire) preventie: door continuïteit in de behandeling en educatie krijgen we betere therapietrouw, 

minder medicatiefouten, een optimaler gebruik van het geneesmiddel waardoor extra uitgaven en zelfs 

hospitalisaties vermeden worden. 

Overleg en coördinatie: bij verandering van een geneesmiddel voor een chronisch zieke gebeurt dit in 

overleg met de chronisch zieke en de (huis)arts. 

Intra- en transmurale zorgcontinuïteit: bij opname en ontslag wordt de medicatie niet veranderd. 

Gebeurt dit toch (bijvoorbeeld wegens intern ziekenhuisformularium), dan wordt bij ontslag terug 

omgeschakeld naar de specialiteit van voor de opname (dit wordt ook zo genoteerd op het 

medicatieschema bij ontslag), dit om verwarring bij de chronisch zieke te vermijden. Dit geldt natuurlijk 

enkel maar als de therapie tijdens het ziekenhuisverblijf veranderd werd. (bv. Simvastatine© 20 mg  

Zocor ® 20 mg  Simvastatine© 20 mg) 

Multidisciplinaire guidelines: de richtlijnen van het FAGG (FAGG, 2017) worden gevolgd. 

Change management: een verandering van werking zal doorgevoerd worden bij zowel de (huis)arts, de 

(huis)apotheker als de chronisch zieke. 

5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers:  

Er zal een grote impact gevoeld worden door de chronisch zieken op de algemene kost van medicatie. 

Hiernaast zal er minder risico zijn om een medicatiefout uit te lokken. Door de continuïteit in de 

behandeling is er namelijk minder verwarring mogelijk tussen de verschillende geneesmiddelen.  

Impact op algemene gezondheid voor bevolking: 

Door een verhoogde therapietrouw en een gedaalde kans op fouten in het medicatiegebruik dalen ook 

de kansen op bijwerkingen en extra ziekenhuisopnames. Hierdoor kunnen we er van uitgaan dat de 

algemene gezondheid van de bevolking erop vooruit zal gaan. 
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Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken):  

De verwachte financiële impact: als we uitgaan van de veronderstelling dat elke (huis)arts (vanaf 

1/1/2018) verplicht zal worden 70% goedkope geneesmiddelen voor te schrijven en dat er theoretisch 

zou kunnen geëvolueerd worden naar 90% (rekening houdend met gevallen van allergie en de NO 

VOS/NO SWITCH lijst), dan is er een potentiële groei van ongeveer 20% in aflevering van goedkope 

geneesmiddelen mogelijk. Er is een sensibiliseringkost voorzien. 

Equity: 

Gezien deze actie streeft naar betaalbare geneesmiddelen voor iedereen, is deze impact zeer groot. 

Happy gezondheidsprofessionals: 

Door het invoeren van deze actie zal telkens dezelfde generiek afgeleverd worden bij de apothekers. 

Hierdoor zal er eenvoudiger stock bijgehouden kunnen worden wat meer comfort zal geven aan de 

apothekers.  

Hiernaast zal het voor de (huis)artsen een eenvoudigere manier worden van voorschrijven. Ze zullen 

namelijk gevraagd worden om voor te schrijven op stofnaam. Zo dienen ze niet op zoek te gaan naar het 

‘goedkoopste’ geneesmiddel.  

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

Er zal via cijfermateriaal nagegaan kunnen worden hoeveel procent goedkopere geneesmiddelen er 

effectief voorgeschreven worden. Dit cijfermateriaal zal terug te vinden zijn via FarmaNet en statistieken, 

te verkrijgen via het RIZIV. 

6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 

 Te verzamelen data:  

o het percentage goedkope geneesmiddelen die voorgeschreven wordt. 

 Het gebruik van instrumenten om deze data te verzamelen:  

o ratificatie bestanden 

 De betrokken actoren:  

o RIZIV 

 Verantwoordelijken:  

o RIZIV 

 Timing & frequentie:  

o Als doel zal gesteld worden om als basis per kwartaal cijfermateriaal te bekomen. Indien 

mogelijk op maandelijkse basis. Zodoende dat er voldoende cijfermateriaal ter beschikking is 

die gebruikt kan worden om de artsen te stimuleren om verder te gaan in het uitwerken van 

deze actie.  

 

7. WANNEER? 

Aangezien dit een quick-win is én er geen extra zaken dienen geprogrammeerd te worden (behalve het 

mogelijk maken van op een gemakkelijke manier op stofnaam voor te schrijven), rollen we dit meteen uit 

voor de volledige populatie van De Koepel. 

Er wordt beoogd om minimaal volgend aantal personen te bereiken: 

 1
ste

 jaar: 200 geïncludeerde personen; 
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 2
de

 jaar: 600 geïncludeerde personen; 

 3
de

 jaar: 1300 geïncludeerde personen; 

 4
de

 jaar: 2200 geïncludeerde personen. 

Planning: 

 Voorbereidingsfase: januari 2018 – maart 2018; 

 Informatiefase:  januari 2018 – maart 2018; 

 Uitvoeringsfase: april 2018 – december 2021 

 Evaluatiefase: april 2018 – december 2021 

 

WP3 – Actie 2: Ondersteuning van chronisch zieken bij het goed gebruik van 

geneesmiddelen (GGG) 

Bij chronisch zieken met meer dan 5 chronische geneesmiddelen wordt een medicatieschema opgesteld 

(aangevuld met de niet-voorschriftplichtige geneesmiddelen en voedingssupplementen). Tevens wordt, 

wanneer de (huis)arts of apotheker het nodig vindt of wanneer er een opname in het 

woonzorgcentrum/ziekenhuis heeft plaatsgevonden een medicatiereview verricht, met aandacht voor 

educatie omtrent het GGG en bijwerkingen, interactie met andere geneesmiddelen en voeding. Ook wordt 

door de apotheek aan individuele medicatie voorbereiding (IMV) gedaan wanneer dit van toepassing is. 

De randvoorwaarde is dat de chronisch zieke een huisapotheker aanduidt.  

Gelinkt aan strategische doelstelling 3 en 4 

Gelinkt aan operationele doelstelling 3.1 en 4.1 

Gelinkt aan werkpakket 4 (IA 4.5) 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

 BIJ DE OPSTART 

Voor alle door de (huis)arts of apotheker geïncludeerde chronisch zieken wordt een 

medicatieschema aangemaakt. Bij aflevering van de geneesmiddelen wordt dit samen met de 

chronisch zieke overlopen en gebeurt er door de apotheker een medicatiereview. De GheOP
3
S 

tool (Gent) is een waardevol instrument die de structurele aanpak van de medicatiereview kan 

ondersteunen. Hierbij is er aandacht voor het effectief gebruik van de geneesmiddelen, de 

ondervonden problemen door de chronisch zieke, de eventuele bijwerkingen, interacties en 

contra-indicaties, over- en ondergebruik (algemeen: de geneesmiddelen gebonden problemen). 

Bij ondervonden discrepanties wordt contact opgenomen met de arts en gezocht naar gepaste 

oplossingen. Bij een vastgestelde lage therapietrouw kan individuele medicatie voorbereiding 

door de apotheker overwogen worden. 

 TIJDENS HET TRAJECT 

Men voorziet dat er twee maal per jaar een medicatiereview uitgevoerd wordt. Daarenboven 

wordt telkens de arts, apotheker of verpleegkundige die het nodig acht, in functie van de 

complexiteit van het medicatieschema en persoonsgebonden, een extra medicatiereview 

uitgevoerd. Daarenboven wordt bij elke veranderde situatie voor de chronisch zieke (opname en 

ontslag in/uit een woonzorgcentrum of ziekenhuis) een medicatiereview verricht. De 

medicatiereview kan ook door de ziekenhuisapotheker gebeuren. 

Rekening houdend met de snel doorzettende digitalisering kan de medicatiereview zowel fysiek 

in de apotheek als in een remote setting (telefonisch, per e-mail, via skype of chat, enz.) 

plaatsvinden. Het eindresultaat is een kwalitatief gereviewed medicatieschema dat blijvend 

geüpdatet wordt. Een medicatiereview is trouwens een continu proces. 
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1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

Dankzij het uitvoeren van de regelmatige medicatiereviews wordt de therapietrouwheid verhoogd. Mede 

wordt er een betere vertrouwensrelatie gecreëerd tussen de apotheker en de chronisch zieke. 

Daarnaast wordt er een medicatieschema bekomen dat telkens volledig op punt gesteld is en waarbij alle 

nodige informatie en educatie voorzien wordt. Er is een daling van de overconsumptie, een vermindering 

van het ondergebruik, foutief gebruik wordt sterk verminderd of zelfs vermeden, een daling van het 

geneesmiddelengebruik, een daling van de medicatiekosten en een daling in de hospitalisaties. 

Verschillende onderzoeken staven het belang van medicatiereviews die een betere gezondheid 

gerelateerde uitkomst beogen (Gallagher, O'Connor, & O'Mahony, 2011); (Meid, Lampert, Burnett, 

Seidling, & Haefeli, 2015); (Hatah, Braund, Tordoff, & Duffull, 2014). 

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 

Dankzij het invoeren van een medicatiereview is er zicht op het meest recente medicatieschema voor 

zowel het ziekenhuis als de thuiszorg, bij voorkeur aan de hand van het Vitalink-gedeeld farmaceutisch 

dossier. 

Door validatie te vragen aan de (huis)arts wordt er een nauwere samenwerking ontwikkeld tussen de 

(huis)arts en de apotheker. Zo wordt er op een multidisciplinaire manier rondom de chronisch zieke 

samengewerkt (arts, apotheker, thuisverpleegkundige). De thuisverpleegkundige fungeert als ‘oren en 

ogen’ voor de apotheker om discrepanties in het geneesmiddelengebruik op te merken en te signaleren 

naar de (huis)arts en apotheker om op die manier de therapietrouw te verbeteren. Op die manier wordt 

elke partner nauw betrokken bij het GGG van de chronisch zieke. 

* Of op niveau van change management.  

De apotheker wordt erkend als hét aanspreekpunt wat betreft het GGG. Ze zijn namelijk opgeleid al 

geneesmiddelenspecialist, ze hebben zicht op het volledige geneesmiddelengebruik, ze hebben controle 

op de therapietrouwheid van de chronisch zieke en ze hebben zicht wanneer er zich praktische 

problemen voordoen in verband met de geneesmiddelen. 

1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz. 

Medicatiereview behoort tot de kerncompetenties van de apotheker, met effectieve meerwaarde voor 

de chronisch zieke. De doelstelling bestaat erin een structureel en periodiek nazicht van het 

medicatieschema uit te voeren met als drivers: 

 Therapietrouw en correcte inname (tijdstip, duurtijd, invloed voeding, enz.); 

 Voorkomen van dubbele medicatie; 

 Preventie van ernstige interacties en bijwerkingen; 

 Preventie van geneesmiddelen misbruik. 

 

De frequentie van medicatiereview is afhankelijk van de medische stabiliteit van de chronisch zieke: 

 Ad hoc review van het medicatieschema na acuut incident, bijvoorbeeld bij ontslag na 

ziekenhuisopname (bv. Inname van bloedverdunner, generiek vs. origineel, wijzigingen dosis, 

enz.); 

 Bij een stabiele chronisch zieke wordt periodiciteit onderling besproken. 

 

Hiernaast draagt het project maatschappelijk bij tot correcter gebruik van geneesmiddelen, vermindert 

het geneesmiddelenverbruik (aantal geneesmiddelen per persoon), geneesmiddelenkosten en 
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hospitalisaties (bv. valincidenten door benzodiazepines). Deze resultaten worden bevestigd door de 

literatuur (Verrue, et al., 2012); (Gallagher, O'Connor, & O'Mahony, 2011); (Meid, Lampert, Burnett, 

Seidling, & Haefeli, 2015); (Hatah, Braund, Tordoff, & Duffull, A systematic review and meta-analysis of 

pharmacist-led fee-for-services medication review., 2014); (Meid, Lampert, Burnett, Seidling, & Haefeli, 

2015). 

The potential for pharmaceutical quality services (Co, 2012)- toegepast op Nederland : Medicatie reviews 

voor personen ouder dan 65j en die meer dan 5 medicijnen (op een gegeven tijdstip) nemen: 

 Medicatie review: algemene controle rond de gepastheid van gecombineerde medicatie, 

uitgevoerd door een apotheker. 

 Bespaart jaarlijks 150 - 200 € mio (in NL) 

 Drijvers voor besparingen 

o Daling medicatiekosten: schrappen van medicatie (10-12% van het medicatieverbruik 

kan geschrapt worden) 

o 15-17% minder ziekenhuisopnames 

 IMV verhoogt de therapietrouw, waardoor extra medicatiekosten en hospitalisaties vermeden 

worden. 

 HARM studie in Nederland (2006): 10% van de ziekenhuisopnames bij ouderen zijn gerelateerd 

aan geneesmiddelen. Ongeveer de helft is vermijdbaar (vooral gastro-intestinale bloedingen en 

vallen). 

 

1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

Omdat kwaliteitsvolle medicatiereview van polymedicatie chronisch zieken een intensieve activiteit is, 

ligt een bijkomende uitdaging in de ontwikkeling van een nieuw financieringsmodel voor de apotheek. 

Het honorarium voor gevalideerde medicatiereview moet in verhouding staan tot de geleverde 

intellectuele prestatie. Dit geldt ook voor de honorering voor individuele medicatie voorbereiding. 

Hiernaast heeft de apotheker op heden geen toegang tot indicaties en klinische waarden, wat nochtans 

een essentieel gegeven is om een goede medicatiereview te verrichten. 

Om de medicatiereview te ondersteunen en te vereenvoudigen zou er gebruik gemaakt worden van de 

GheOP
3
S tool. Een obstakel hierbij is dat deze tool in oorsprong ontwikkeld is voor de oudere populatie. 

Later zou er nog een integratie van deze tool dienen te gebeuren in het softwarepakket van de 

apothekers zodat het gebruik hiervan nog vergemakkelijkt wordt.  

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

Er dient opleiding voorzien te worden voor de (huis)apothekers zodat zij voldoende op de hoogte zijn van 

het implementeren van deze actie. De doelen van de actie en wat de rol van de apothekers hierbinnen 

zal zijn zal zeker aangebracht worden. 

Financieel zal dit een grote tijdsinvestering vragen van de apothekers en hun team. Om een regelmatige 

medicatiereview uit te voeren zal tijd ter beschikking gesteld dienen te worden.  

Verder zal de software voor de apothekers enkele aanpassingen vragen. Zoals eerder vermeld zal de 

GheOP³S tool geïntegreerd worden in hun software. Hiernaast zal er een inbouw van de eHealthBox 

plaatsvinden.  

2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 
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De chronisch zieken, die aangesloten zijn binnen het project van De Koepel, zullen in aanmerking komen 

om op regelmatige basis een medicatiereview uit te voeren. Hiervoor zal overleg gepleegd worden met 

de arts om de noodzaak hiervan te bespreken.   

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 

chronisch zieken worden geïnformeerd door de artsen, al of niet na doorverwijzing van 

verpleegkundigen, andere zorgverstrekkers of mantelzorgers. (Ziekenhuis)apothekers kunnen ook een 

belangrijke plaats innemen wat betreft het informeren van chronisch zieken. 

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

De belangrijkste partners in deze actie zullen de (huis)arts en de (huis)apotheker zijn.  

De (huis)arts zal namelijk het medicatieschema op Vitalink plaatsen samen met de labowaarden van deze 

specifieke chronisch zieke. Vervolgens zal de apotheker zorgen voor een regelmatitge update van het 

medicatieschema. De apotheker zal hierbij de niet-voorgeschreven geneesmiddelen die de chronisch 

zieke naast de voorgeschreven medicatie inneemt, aanvullen.  

3.b. De betrokken partners bij de actie 

Initieel zal de medewerking gevraagd worden van de chronisch zieke en diens mantelzorger. Zij zullen 

gevraagd worden om actief mee te helpen een correct en eerlijk medicatieschema op te stellen. 

Hiernaast zal de verpleegkundigen gevraagd worden om snelle rapportage uit te voeren naar de 

(huis)arts en de apotheek wanneer er zich problemen voordoen bij het geneesmiddelengebruik (bv. 

moeilijk innemen van tabletten, enz.). Diensten gezinszorg zijn hierbij ook een belangrijke partner. De 

inefficiënties bij het medicatiegebruik kunnen zij ook detecteren en signaleren.  

De inzet van de ziekenhuizen zal gevraagd worden om procedureel het medicatieschema te integreren 

bij opname en ontslag van de chronisch zieke. 

Tenslotte zullen verschillende overheidsinstelling gevraagd worden om bij te dragen bij het uitwerken 

van deze actie. Zo zal gevraagd worden aan de overheid en gemeenten om de ‘huisapotheker’ te gaan 

promoten om zo het belang van een up-to-date medicatieschema duidelijk te maken aan de bevolking. 

Tevens zullen de mutualiteiten helpen om de bevolking in te zien dat het opvolgen van medicatie van 

groot belang is. 

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

De kosten voor het verpakkingsmateriaal van individuele medicatie voorbereiding (weekdozen, zakjes, 

enz.) zijn ten laste van de chronisch zieke. De kosten voor eventuele thuislevering kunnen deels ten laste 

komen van de chronisch zieke (remgeld), dit om misbruik te voorkomen, tenzij de vraag expliciet door de 

(huis)arts wordt gesteld. 

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

Door enerzijds de actie rond het goedkoop voorschrijven en anderzijds het verbeterde 

geneesmiddelengebruik dat het gebruik van extra (ten gevolge van het optreden van bijwerkingen door 

verkeerd geneesmiddelengebruik) of overbodige geneesmiddelen vermindert, zal de totale kost voor de 

chronisch zieke niet verhogen. 

5. IMPACT 
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5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

Empowerment van de patiënt: door de chronisch zieke actief te laten meedenken, mee te betrekken, is 

het logisch dat er meer doordacht zal omgegaan worden met de medicatie en dat er een grotere kans is 

op een betere therapietrouw. Verder wordt de chronisch zieke bewust gemaakt van het belang van altijd 

en overal een up-to-date medicatieschema bij te hebben en er actief naar te vragen bij wijzigingen. 

patiënten educatie zorgt ook voor het vermijden van onnodige/zinloze supplementen. 

Ondersteuning van de mantelzorger: Deze wordt ontlast omdat de apotheek, de thuisverpleegkundige en 

de diensten gezinszorg mee opvolgt. 

Preventie: Door het uitvoeren van een medicatiereview worden er verschillende kosten voorkomen. Zo 

denkt men aan dubbel medicatiegebruik, medicatie die toegevoegd wordt om bijwerkingen van verkeerd 

gebruikte medicatie tegen te gaan, het gebruik van onnodige of schadelijke medicatie (bv. 

slaapmedicatie, langdurig gebruik van protonpompinhibitoren, enz.) en (her)opname in het ziekenhuis 

(bv. door interacties, overdosering, dubbel gebruik, bijwerkingen, enz.). 

Overleg en coördinatie: vereenvoudigd multidisciplinair overleg bij bv. ziekenhuisopname en/of ontslag. 

Bij opname en ontslag is er een duidelijk up-to-date medicatieschema, wat de behandeling beter op maat 

van de chronisch zieke maakt en vooral sneller en efficiënter ingegrepen kan worden. 

Intra- en transmurale zorgcontinuïteit: Vitalink moet zorgen voor een duidelijk betere communicatie. 

Geïntegreerd patiëntendossier: Voor alle eerstelijnszorgverstrekkers is er duidelijkheid over het 

medicatieschema en mogelijkheid om opmerkingen of interacties te melden via het softwarepakket 

(Vitalink). Labowaarden worden ook ter beschikking gesteld. Snel, eenvoudig en laagdrempelig overleg. 

Dit alles in het voordeel van de chronisch zieke. 

Ontwikkeling van een kwaliteitscultuur: Uitvoeren van een medicatiereview zal de gezondheidszorg naar 

een kwalitatief niveau tillen. 

Aanpassing van de financieringssystemen: ‘Medicatiereview’ wordt concreet uitgewerkt en beloont de 

apotheker voor zijn kennis en opvolging. De apotheker is de geneesmiddelenspecialist en zijn/haar werk 

en kunde om het GGG op te volgen kan niet langer gratis blijven gebeuren (zie vergoeding per semester 

en ad hoc). Dit brengt immers veel besparingen teweeg, enerzijds door het gedaalde 

geneesmiddelengebruik en anderzijds door het vermijden van ziekenhuisopnames. 

5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers:  

De algemene gezondheid zal erop vooruitgaan door een beter gebruik van de geneesmiddelen, betere 

therapietrouw, minder bijwerkingen en interacties worden vermeden. Ook worden minder overbodige 

geneesmiddelen gebruikt. 

Impact op algemene gezondheid voor bevolking: 

De algemene gezondheid zal verbeteren (zie supra). 

Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken):  

 Vergoeding Opmerking 

MEDICATIEREVIEW Opstart : €35 Op vraag arts, apotheker, verpleegkundige of 

chronisch zieke 

 Opvolging : 2 x per 2 x per jaar bij elke chronisch zieke 
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jaar 

Ad hoc : €10 

Extra medicatiereview bij veranderde situatie 

of op vraag van arts, verpleegkundige  

MEDICATIESCHEMA = Medicatiereview 

! 

Een medicatieschema opstellen zonder de 

fouten er uit te halen is zinloos, vandaar prijs 

medicatiereview 

INDIVIDUELE 

MEDICATIE 

VOORBEREIDIGING 

€10 per week  

 

De Belgische gezondheidszorg kan jaarlijks 400 miljoen euro besparen door in te zetten op het 

verantwoord gebruik van geneesmiddelen. Dat blijkt uit een rapport van ISM Health (gjs, 2015). Vooral 

de overconsumptie van antibiotica en antidepressiva en de gebrekkige therapietrouw inzake 

cholesterolverlagende statines kosten onze sociale zekerheid nodeloos veel geld. 

Uit het rapport van IMS Health blijkt dat een gebrek aan therapietrouw leidt tot meer complicaties en 

kosten. Met een betere therapietrouw voor cholesterolverlagende statines zou jaarlijks ongeveer 82 

miljoen euro worden bespaard, dankzij vermeden ziekenhuisopnames. Dat geldt ook voor andere 

geneesmiddelen zoals antihypertensiva en andere chronische behandelingen. 

Voorts kost verkeerd en overgebruik van antidepressiva in België jaarlijks 70 miljoen euro. De focus van 

het beleid zou moeten liggen op een kwalitatiever voorschrijfgedrag, het controleren van verkeerd 

gebruik van antidepressiva en op het voorzien van alternatieve therapieën voor de behandeling van 

depressies. 

Daarnaast slikken we in België jaarlijks gemiddeld 12,66 antibioticapillen per Belg. Dit is twee keer zoveel 

als in Nederland. Met een voorschrijfgedrag zoals in Nederland kan jaarlijks 70 miljoen euro bespaard 

worden. 

Tot slot schat IMS Health dat er jaarlijks maar liefst 42.000 ziekenhuisopnames te wijten zijn aan 

medicatiefouten. De economische kost van die vermijdbare medicatiefouten bedraagt meer dan 200 

miljoen euro. 

Het hoeft uiteraard niet gezegd te worden dat het verantwoord medicijngebruik ook voor onze 

gezondheid een belangrijke positieve impact zal hebben. 
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Equity: 

Dit is pas mogelijk als er terugbetaling voorzien wordt voor medicatiereview door de mutualiteit.  

Happy gezondheidsprofessionals: 

Als eerste zullen de apothekers erkend worden als dé specialist van het GGG. Hiernaast zullen de 

verpleegkundigen fungeren als ‘oren en ogen’ van de apotheker. Zo zullen ze meehelpen om de 

therapietrouwheid van de chronisch zieke te waken en discrepanties te signaleren naar de (huis)arts en 

apotheker.  

Met deze actie zal dusdanig een multidisciplinaire samenwerking gestimuleerd worden dat ten goede zal 

komen van alle verschillende actoren.  

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

Ziekenhuisopnames gerelateerd aan foutief gebruik van geneesmiddelen zouden moeten dalen. 

 

6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 

 Te verzamelen data: 
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o Geneesmiddelenverbruik; 

o Ziekenhuisopnames.  

 Het gebruik van instrumenten om deze data te verzamelen: 

o farmanet gegevens; 

o IMA data. 

 De betrokken actoren: 

o Ziekenhuizen; 

o (huis)artsen; 

o Apothekers. 

 Verantwoordelijken: 

o De Koepel in samenwerking met kennisinstellingen om de informatie te gaan 

verwerken en analyseren.  

 Timing & frequentie: 

o Jaarlijks. 

7. WANNEER? 

Bij de fasering van de verschillende acties moet men onder andere rekening houden met:  

 Prioritaire behoeften geïdentificeerd bij de risicostratificatie van de populatie.  

 De betrokken partners: vermijden van het gelijktijdig opstarten van meerdere acties voor 

dezelfde partners en/of het te laat opstarten of betrekken van bepaalde partners. 

 De financiële haalbaarheid: eerst enkele quick wins opstarten om dan later de vrijgemaakte 

middelen te kunnen heralloceren in initiatieven die een meerkost met zich meebrengen. 

Vermits deze actie het meest zal vragen van de apothekers (ze moeten hier trouwens goed op 

voorbereid worden vooraleer er kan van start gegaan worden) en er tevens een zeer belangrijke 

randvoorwaarde moet vervuld zijn, namelijk dat Vitalink goed moet werken, verkiezen we deze actie te 

starten vanaf juli 2018. 

Er wordt beoogd om minimaal volgend aantal personen te bereiken: 

 1
ste

 jaar: 250 geïncludeerde personen; 

 2
de

 jaar: 850 geïncludeerde personen; 

 3
de

 jaar: 1900 geïncludeerde personen; 

 4
de

 jaar: 3200 geïncludeerde personen. 

Planning (deze actie zal mogelijks per regio opgestart worden): 

 Voorbereidingsfase: januari 2018 – juni 2018; 

 Informatiefase:  juni 2018 – augustus 2018; 

 Uitvoeringsfase: juli 2018 – december 2021; 

 Evaluatiefase: juli 2018 – december 2021; 

 

WP3 – Actie 3: Overconsumptie en misbruik van geneesmiddelen en 

voedingssupplementen. 

Randvoorwaarde: De geïncludeerde chronisch zieke kiest een geneesmiddelen-houdende (huis)arts en een 

huisapotheker. 

Gelinkt aan strategische doelstelling 3 en 4 

Gelinkt aan operationele doelstelling 3.1 en 4.1 

Gelinkt aan werkpakket 

1. WAT & HOE? 
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1.a. Beschrijving van de actie 

Als doel bij deze actie wordt gesteld om de geïncludeerde chronisch zieken te gaan aan te spreken over 

het feit van over- en onderconsumptie van medicatie. De chronisch zieke zal hierover ingelicht en 

geholpen worden om deze over- of onderconsumptie aan te pakken. Dit met initiële aandacht voor het 

(over)gebruik van benzodiazepines.  

1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

Wanneer overconsumptie, en dan hoofzakelijk binnen de medicatiegroep van benzodiazepines meer 

onder controle gehouden wordt, kan dit vele voordelen meebrengen voor de chronisch zieke. Bij 

overconsumptie van benzodiazepines zijn mogelijke complicaties vaak valincidenten en afhankelijkheid 

van de medicatie. Door dit onder controle te krijgen zal het valrisico verminderen, de afhankelijkheid zal 

afnemen en zo zal uiteindelijk de levenskwaliteit van de chronisch zieke verbeteren.  

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 

Een goede samenwerking tussen verschillende actoren zal van groot belang zijn. Alle neuzen zullen in 

dezelfde richting moeten staan om goede afspraken te maken in verband met een afbouwprogramma. 

Dit zal gezamenlijk opgesteld worden om zo universeel tewerk te gaan bij alle chronisch zieken.  

Wanneer alle actoren op dezelfde lijn staan zal dit tevens stimuleren om gezamenlijk de chronisch zieken 

te gaan motiveren om hun medicatie te gaan afbouwen. 

Wanneer er opgemerkt wordt dat er sprake is van een specifieke verslavingsproblematiek zal men elkaar 

sneller op de hoogte kunnen brengen zodat deze problematiek niet uit de hand loopt.  

* Of op niveau van change management.  

Door overconsumptie tegen te gaan, en dan specifiek binnen de benzodiazepine-groep, zullen vele 

verdere problematieken vermeden kunnen worden. Zo kunnen valincidenten teruggeschroefd worden, 

wat opnieuw verdere voordelen geeft (denk maar aan minder ziekenhuisopnames ten gevolge van 

bijvoorbeeld een heupfractuur).  

Algemeen zal er als doel gesteld worden om de levenskwaliteit van de chronisch zieke te verbeteren. 

Wanneer dit lukt, zal dit voor de zorgverleners meer ruimte geven om meer kwaliteitszorg te bieden en 

niet de problemen van de overconsumptie te helpen herstellen.  

Wanneer positieve resultaten geboekt kunnen worden, zal dit een boost geven aan het moraal van de 

zorgverleners.  

1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

Ouderen zijn dé belangrijkste gebruikers van slaap- en kalmeringsmiddelen: 40% van de vrouwen en 26% 

van de mannen van 75 jaar en ouder in België gebruiken slaap- en kalmeringsmiddelen  (Gisle, Demarest, 

& (ed.), 2014). Ongeveer de helft van de ouderen neemt één of meer geneesmiddelen dan medisch 

noodzakelijk. Ouderen in zorginstellingen gebruiken vaker psychofarmaca, en vaker twee of meer 

psychofarmaca, dan ouderen die nog thuis verblijven (Kralik, Ćurković, Dodig-Ćurković , Erić , & Pivac, 

2016). Er is een gebrek aan studies bij ouderen betreffende de effecten van slaap- en 

kalmeringsmiddelen. Ouderen zijn extra vatbaar voor de ongewenste effecten van geneesmiddelen, 

omdat ze de middelen langzamer uitscheiden, gevoeliger zijn voor de onderdrukkende effecten op het 

centraal zenuwstelsel en vaak gelijktijdig andere geneesmiddelen gebruiken (met een verhoogd risico op 

interacties). Ouderen vertonen sneller paradoxale reacties: zelfs lage dosissen kunnen aanleiding geven 

tot rusteloosheid, prikkelbaarheid, agressie, woede-uitbarstingen, nachtmerries, hallucinaties en 

psychosen (BCFI, 2015); (Damen-van Beek, 2015). Het risico op vallen en cognitieve stoornissen is 
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duidelijk verhoogd bij ouderen (Barker, G. K., Jackson, & et al., 2004). De combinatie met alcoholgebruik 

kan ook bij ouderen zorgen voor toegenomen ongewenste effecten zoals cognitieve stoornissen, 

delirium, evenwichtsstoornissen met verhoogd risico op vallen en breuken, verkeersongelukken. Het 

afbouwen van slaap- en kalmeringsmiddelen bij ouderen kan een belangrijke positieve invloed hebben 

op hun levenskwaliteit (valrisico, evenwicht, cognitie, slaapstructuur, stressvermindering) (Bourgeois, 

Elseviers, Van Bortel, Petrovic, & Vander Stichele, 2014). Dit kan een belangrijke motivator voor afbouw 

betekenen.  

Uit een studie bij ouderen blijkt dat 43% van de ondervraagde benzodiazepinegebruikers zichzelf als 

verslaafd beschouwt. Een groot aantal gebruikers is zich dus bewust van het feit dat zij slaap- en 

kalmeringsmiddelen gebruiken buiten de strikte indicaties van gebruik. Bij hen zou een 

afbouwprogramma een grote kans op succes kunnen hebben (Voyer, et al., 2011). Medicatiereview, 

uitgevoerd door een team van apotheker, (huis)arts en de verpleegkundige en het betrekken van een 

geriater, kan onnodige geneesmiddelen bij ouderen verminderen. 

De projectfocus ligt op het verminderen van geneesmiddelenmisbruik voor volgende geneesmiddelen 

klassen: benzodiazepine-slaapmedicatie, NSAIDs, decongestieve neussprays en contactlaxativa.  

Rationale: 

 Benzodiazepine-slaapmedicatie: sterk verhoogd risico op valincidenten en hospitalisatie; 

 NSAIDs: frequente, ernstige systemische bijwerkingen (maagbloeding, nierfalen) en/of risico’s in 

combinatie met andere geneesmiddelen; verhoogd risico op hospitalisatie; 

 Decongestieve neussprays: chronische sinus aandoeningen;  

 Contactlaxativa: bijwerkingen bij langdurig gebruik en interacties met andere medicatie. 

 

De apotheek is een laagdrempelige dienstverlener voor gezondheidsadvies. Uit de gesprekken met de 

chronisch zieke komen geregeld signalen naar boven, die op een onderliggende problematiek 

(geneesmiddelenmisbruik, verhoogd risico op pathologie) kunnen wijzen. Sommige chronisch zieken 

hebben angst voor een effectieve medische begeleiding of diagnose en vertonen uitstelgedrag om een 

arts te consulteren. Dit uitstelgedrag leidt tot hogere kosten voor het individu en de maatschappij 

(hospitalisatie door overmedicatie of escalatie van de pathologie). 

Dit project heeft met name de doelstelling om chronisch zieken - bij vermoeden van overconsumptie van 

geneesmiddelen - gericht te screenen en door te verwijzen naar de (huis)arts. Vandaag is hier geen 

gestructureerde aanpak voor. Bij voorkeur verloopt de doorverwijzing van een chronisch zieke door de 

apotheker naar de arts op basis van een digitale melding, onder voorwaarde van Informed Consent.  

Zorgtraject “Medicatieafbouw” (benzodiazepine-slaapmedicatie, NSAIDs, decongestieve neussprays en 

contactlaxativa): begeleide afbouw van GMoverconsumptie (en/of shoppinggedrag). Een 

projectdeliverable bestaat uit de uitwerking van een aantal standaard afbouwschema’s (met 

protocolnummer), die uitgewerkt worden in overleg met de artsen. 

De arts schijft “Zorgtraject Medicatie afbouw” voor, met vermelding van de geneesmiddelencategorie 

(of protocolnummer), startdosis en geplande afbouwperiode. De apotheker voert uit en volgt op in 

overleg met chronisch zieke en arts (volgens te bepalen protocol en communicatieproces). 

Bij vastgesteld shoppinggedrag door de chronisch zieke post/pusht de apotheker een bericht naar de 

voorschrijvende (huis)arts(en) en bij uitbreiding naar de omliggende apotheken. 

Aantal doorverwijzingen en meldingen worden beloond door een honorarium voor de geleverde 

intellectuele prestatie.  

1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

Er dient een zorgtraject opgesteld te worden om medicatieafbouw te helpen begeleiden. 
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Hiernaast dient er een akkoord te zijn over informatieoverdracht, specifiek wanneer dit over 

shoppinggedrag gaat van de chronisch zieke.  

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

Menselijk: De inhoud van het zorgtraject zal bepaald worden.  

Financieel: Er zal een honorarium voorzien worden voor de apothekers en (huis)artsen voor wanneer ze 

het zorgtraject ‘medicatieafbouw’ opstarten. Dit zal naar analogie zijn van andere zorgtrajecten.  

Structureel: Er zal een digitale link ontwikkeld worden tussen de arts en de apotheker (bv. Via 

eHealthBox). Via deze digitale link zullen er meer meldingen kunnen doorgespeeld worden naar de 

andere actor.  

2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

Deze actie zal zich hoofdzakelijk toespitsen op de geïncludeerde chronisch zieken, bij wie een 

overconsumptie vastgesteld wordt. Enkel zij zullen het effect van deze uitgewerkte actie effectief kunnen 

ervaren.  

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 

De geïncludeerde chronisch zieken zullen op de hoogte gesteld worden van deze actie wanneer de 

overconsumptie vastgesteld wordt door de artsen, apothekers of andere zorgverstrekkers. Deze 

zorgverleners zullen de chronisch zieke doorverwijzen om het zorgtraject ‘medicatieafbouw’ op te 

starten.  

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

De (huis)artsen zullen de spilfiguur zijn binnen het uitwerken van deze actie. Ze zullen overconsumptie 

snel opmerken en kunnen de chronisch zieke hier dan verder over aanspreken. Samen kunnen ze op pad 

gaan om de overconsumptie te verminderen.  

3.b. De betrokken partners bij de actie 

Verschillende zorgactoren zullen een rol hebben binnen de detectie van de overconsumptie. Zo komen 

de apothekers, verpleegkundigen, chronisch zieke en diens mantelzorgers zelf het vaakst in contact met 

de medicatie die ingenomen wordt door de chronisch zieke. Zij allen kunnen aan de alarmbel trekken en 

de overconsumptie detecteren.  

Alle partners die een geneesmiddelenmisbruik kunnen vaststellen, kunnen dit melden aan de (huis)arts 

om zo op weg te gaan om deze overconsumptie tegen te gaan.  

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

Naar analogie van de bestaande zorgtrajecten wordt er geen remgeld aan de chronisch zieke gevraagd.  

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

Wanneer deze innovatieve actie uiteindelijk zal leiden tot het afbouwen of stoppen van bepaalde 

medicatie is het evident dat dit een besparing voor de chronisch zieke zal betekenen.  

5. IMPACT 
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5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

Empowerment van de patiënt: essentieel is dat de chronisch zieke in de eerste plaats zelf overtuigd is van 

het belang van afbouw van het geneesmiddelenverbruik. Hiertoe dient hij vaak gemotiveerd te worden. 

Preventie: dit is zeer belangrijk om de medische kosten te doen dalen. Preventie is trouwens, naast 

farmaceutische zorg en oriëntatie, één van de drie pijlers van de taakomschrijving van een apotheker. 

Hiertoe spreekt hij preventief chronisch zieken, waarbij hij een afwijkend geneesmiddelengebruik 

vaststelt, aan en verwijst door naar de (huis)arts, indien nodig. 

Geïntegreerd patiëntendossier: het digitaal doorsturen van de doorverwijzing naar de (huis)arts (onder 

voorwaarde van een informed consent) verzekert integratie in het patiëntendossier. 

Multidisciplinaire guidelines: het zorgtraject wordt opgesteld met daarin duidelijke taakafspraken tussen 

de verschillende betrokken zorgverstrekkers en afspraken rond de afbouw van de schema’s 

Ontwikkeling van een kwaliteitscultuur: preventiebeleid zet in op hogere levenskwaliteit voor het 

individu. Het koppelen van een honorarium aan effectieve meerwaarde voor de chronisch zieke verhoogt 

ook het kwalitatief karakter van de eerstelijnszorg. 

Aanpassing van de financieringssystemen: een honorarium voor het zorgtraject zal voorzien worden.  

5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers:  

Door medicatiemisbruik tegen te gaan en te verminderen zal de levenskwaliteit van de chronisch zieke 

bevorderd worden. Men zal minder afhankelijk zijn van medicatie. Dankzij deze mindere afhankelijkheid 

kan er gestimuleerd worden om opnieuw het normale leven te gaan opnemen. Zo kan er mogelijks 

opnieuw aan het werk gegaan worden wat het professioneel leven bevorder, het sociaal leven wordt 

bevorderd, enz.  

Impact op algemene gezondheid voor bevolking: 

Door het uitwerken van deze actie zal het geneesmiddelengebruik dalen. Dit zal voor een verminderde 

algemene kost leiden. Hiernaast is er verminderde kans op facturen en ziekenhuisopnames, die gelinkt 

zijn aan valincidenten, vaak ten gevolge van medicatiemisbruik.  

Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken):  

Als kost zullen de honoraria aanwezig zijn van de zorgactoren die het zorgtraject opstarten.  

Deze honoraria zullen mogelijks gefinancierd worden aan de hand van efficiëntiewinsten. Deze 

efficiëntiewinsten zullen worden bekomen door het minder gebruik van geneesmiddelen. Tevens wordt 

een cascade onderbroken. Zo zullen niet alleen geneesmiddelen zelf afgebouwd of gestopt worden, maar 

ook de geneesmiddelen, die opgestart waren om de bijwerkingen van het eerste geneesmiddel te 

bestrijden, zullen niet meer noodzakelijk zijn.  

Equity: 

Voor alle chronisch zieken waar een overconsumptie geconstateerd wordt, zal de mogelijkheid geboden 

worden om het zorgtraject te volgen om dit middelengebruik te verminderen. Zo zullen voor alle 

chronisch zieken nutteloze kosten vermeden worden.  

Happy gezondheidsprofessionals: 
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Om een goede en effectieve afbouw te voorzien, zal een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk zijn. 

Dankzij deze multidisciplinaire aanpak zal de chronisch zieke beter geholpen worden wat tot een grotere 

professionele voldoening zal leiden.  

De (huis)artsen en de apothekers zullen hiernaast vergoed worden voor hun intellectuele prestaties, wat 

zal stimuleren tot een goede en complete samenwerking.  

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

Via verschillende indicatoren kan nagegaan worden wat het effect van de actie is. Zo kan bij de 

ziekenhuizen nagevraagd worden hoe het aantal opnames voor valincidenten evolueert. Hier wordt een 

daling in verwacht. 

Hiernaast kunnen de verkoopstatistieken van de betreffende geneesmiddelen nagegaan worden. Zo 

wordt een duidelijk beeld gecreëerd over het gebruik van betreffende geneesmiddelen.  

6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 

 Te verzamelen data: 

o Verkoopcijfers van de betreffende geneesmiddelen; 

o Het aantal ziekenhuisopnames gelinkt aan valincidenten. 

 De te gebruiken instrumenten om data te verzamelen: 

o Via een logboek in het ziekenhuis kan snel cijfermateriaal verzameld worden over het 

aantal opnames gelinkt aan valincidenten. 

o Via het RIZIV wordt het cijfermateriaal rond het gebruik van benzodiazepines, NSAID’s 

en contactlaxativa opgevraagd.  

o De verkoopcijfers van neussprays kunnen specifiek opgevolgd worden door de 

apothekers.  

 De betrokken actoren: 

o RIZIV 

o Apothekers  

o ziekenhuizen 

 Verantwoordelijke: 

o De kennisinstellingen zullen gevraagd worden om het opgehaalde cijfermateriaal te 

verwerken en te analyseren om evolutie na te gaan.  

 Timing en frequentie: 

o Maandelijks zal cijfermateriaal opgevraagd worden bij de betrokken actoren.  

7. WANNEER? 

Om deze actie van start te kunnen laten gaan dient het zorgtraject zelf eerst ontwikkeld te worden  

Planning: 

 Voorbereidingsfase: januari 2018 – december 2018; 

o Ontwikkelen van zorgtraject; 

o Detectie over- en onderconsumptie. 

 Informatiefase: december 2018 – februari 2019; 

 Uitvoeringsfase: januari 2019 – december 2021; 

o Detectie over- en onderconsumptie. 

 Evaluatiefase: januari 2019 – december 2021. 
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Werkpakket 4: Overbodige ziekenhuis(her)opnames vermijden 

Voor de doelpopulatie worden preventieve maatregelen (primair, secundair en tertiair), 

risicosignalering en vroegsignalering uitgewerkt. De levenskwaliteit van de chronisch zieke wordt 

verbeterd door zijn medicatie te optimaliseren en door zijn overbodige opnames weg te werken. 

WP4 – Actie 1: Crisiskamer 

Er zal een actie opgestart worden waarbij gebruik gemaakt wordt van een crisiskamer binnen het WZC, 

herstelverblijf, kortverblijf of serviceflats, voor een maximum periode van 10 dagen met de bedoeling 

ondersteuning te bieden in een crisissituatie en zodoende (overbodige opnames) in het ziekenhuis te 

vermijden. 

Gelinkt aan strategische doelstelling 4 

Gelinkt aan operationele doelstelling 4.1 

Gelinkt aan werkpakket 1 (IA 1.2), 2 (IA 2.4), 4 (IA 4.2, IA 4.3 & IA 4.4), 5 (IA 5.6) 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

Het gebeurt dat de partner of mantelzorger ‘acuut’ opgenomen dient te worden in het ziekenhuis, 

waardoor de zorg voor de chronisch zieke niet meer opgevangen kan worden in de thuissituatie.  

Deze situaties kunnen tot een crisissituatie leiden binnen de zorg voor een chronisch zieke. Om deze zorg 

op te vangen, kan er voor een korte periode een crisiskamer voorgesteld worden, dit maximaal voor een 

periode van 10 dagen. Er wordt geen maximum periode geplaatst op het aantal keer dat er gebruik 

gemaakt mag worden van de crisiskamer. Wel dient hier telkens een ‘effectieve crisisnood’ te zijn. De 

crisiskamers zullen ontwikkeld worden binnen de woon- en zorgcentra, herstelverblijven, kortverblijven, 

zorgflats, assistentiewoningen en serviceflats in de regio van De Koepel. 

1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

Er kunnen zich vaak situaties voordoen waarbij bijvoorbeeld een chronisch zieke met dementie 

ondersteund wordt door de partner die de rol van mantelzorger op zich neemt. Wanneer de partner een 

ongeval meemaakt, bijvoorbeeld een val met een heupfractuur tot gevolg, zal de partner een operatie 

dienen te ondergaan. Gedurende de ziekenhuisopname van de partner en eventuele revalidatie zal er 

een snelle opvang moeten voorzien worden voor de chronisch zieke met dementie. Deze kan geboden 

worden aan de hand van een crisiskamer, dit voor een maximum periode van 10 dagen. Gedurende deze 

periode kan een verdere opvang voor de chronisch zieke georganiseerd worden.  

Naast de situatie dat de mantelzorger eventueel zelf opgenomen dient te worden in het ziekenhuis, kan 

het gebeuren dat de zorg voor de chronisch zieke even te veel wordt voor de mantelzorger. Om de 

mantelzorger op deze manier snel en effectief te ondersteunen, kan tevens gebruik gemaakt worden van 

de crisiskamers. Deze kan in de thuissituatie georganiseerd worden door zowel de huisarts als het 

crisisteam. Het inschakelen van dit crisisteam zal via een faciliterende partij (telefoonpermanentie) 

gecoördineerd worden. Gedurende de periode van crisisopvang kan dan opnieuw gezocht worden naar 

verdere oplossingen om de zorg thuis beter te laten verlopen, dit met meer ondersteuning of om 

eventueel verdere permanente opname voor de chronisch zieke te organiseren.  

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 

Via het invoeren van de crisiskamers zullen de chronisch zieke en diens mantelzorger zodoende 

rechtstreeks ondersteund worden wanneer de noodzaak zich voordoet.  
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De ondersteuning zal geboden worden door de ouderenvoorzieningen waar de crisiskamers aanwezig 

zijn. Zij zullen de zorg van de mantelzorger overnemen zodoende dat de mantelzorger zich kan focussen 

op zelfzorg.  

Een goede communicatie tussen de crisisorganisatie en de mantelzorger kan wel onderhouden worden. 

Dit dan voornamelijk om verdere opvang te regelen voor na de 10 dagen crisisopvang. Het zal namelijk 

belangrijk zijn dat de chronisch zieke opgevangen wordt in een aangepaste omgeving voor diens 

specifieke problematiek.  

* Of op niveau van change management.  

Dankzij het invoeren van de crisiskamers in de voorzieningen zal er een significante daling plaatsvinden 

van de vaak voorkomende ‘sociale opnames’. Momenteel gebeurt het nog vaak dat de chronisch zieke 

mee opgenomen wordt in het ziekenhuis omdat een opname van de mantelzorger noodzakelijk is. Deze 

onnodige opnames zijn een grote kost voor de maatschappij. Tevens zijn de opnames enkel ten nadele 

van de chronisch zieke zelf. Het is namelijk zo dat deze persoon, zonder acute noodzaak, zich in een 

omgeving zal bevinden waar een kans op complicaties groot kan zijn. Het zou mogelijk zijn dat de 

chronisch zieke juist ziek wordt door in het ziekenhuis opgenomen te worden.  

Dit alles kan vermeden worden met behulp van crisisopvang. 

1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

Vanuit de SWOT-analyse kan gesteld worden dat er veel sociale opnames plaatsvinden die vermeden 

kunnen worden. Dit dankzij het aanbieden van andere mogelijkheden voor wanneer zich problemen 

voordoen. De crisiskamers, die zich in de voorzieningen zullen bevinden, kunnen hierbij een oplossing 

bieden. De zorg en het onderhoud van deze kamers zullen zodoende onder de zorg en het onderhoud 

van de voorzieningen (al of niet met hulp van bijvoorbeeld thuisverpleging en of gezinszorg) vallen. Dit 

biedt tevens een stabielere omgeving dan een ziekenhuisgebeuren. Er wordt een minder ingrijpend 

effect gecreëerd voor chronisch zieke dan tijdens een verblijf in het ziekenhuis tussen effectief zieke 

personen.  

1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

Dit moet mogelijk zijn binnen de reguliere wetgeving. Zo niet, dient hiervoor regelluwte voorzien te 

worden. 

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

Via communicatie met de organisatie van de voorzieningen zal gevraagd worden of er mogelijkheden zijn 

om één of meerdere kamers ter beschikking te stellen die kunnen dienen als crisiskamer. Hiervoor zal 

hoofdzakelijk gedacht worden aan kamers die tijdelijk niet in gebruik zijn (bv. vaste kamer die leegstaat 

door regelingen die nog getroffen moeten worden voor een nieuwe bewoner, leegstand door 

overaanbod in de regio, enz.). De zorg die geboden zal worden aan de chronisch zieke die in de 

crisiskamer verblijft, zal onder de zorg vallen die reeds geboden wordt binnen de voorziening, eventueel 

aangevuld met thuisverpleging, kine, gezinszorg. Hier zal dusdanig de medewerking van het zorgend 

personeel gevraagd worden.  

Structureel zullen niet onmiddellijk aanpassingen verwacht worden. Een huidige kamer die momenteel 

niet bewoond is, kan voldoende aangepast zijn voor de chronisch zieke die nood heeft aan een 

crisisopname. De materiële invulling van de kamer zal gelijklopend zijn als die van een permanente 

bewoner.  

Om dit alles te verkrijgen, zal goed moeten overlegd worden met de organisatie van voorzieningen zelf. 

Er zal moeten nagegaan worden wat zij zelf mogelijk achten om deze actie tot een goede uitwerking te 

brengen.  
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2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

De crisiskamers zullen specifiek voor de chronisch zieke vrijgesteld worden. Zij zullen hier gebruik van 

maken wanneer er zich een moment voordoet dat hun mantelzorger de zorg even niet meer voor zijn 

rekening kan nemen.  

Via deze weg zal er een ondersteuning geboden worden aan de mantelzorger van de chronisch zieke.  

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 

Wanneer het moment zich voordoet dat een mantelzorger opgenomen dient te worden in het 

ziekenhuis, kan de huisarts, thuisverpleegkundige, sociale dienst, telefoonpermanentie van het 

crisisteam zo snel mogelijk de crisiskamer gaan regelen zodat de chronisch zieke niet mee opgenomen 

dient te worden. 

Gedurende deze periode kan gezocht worden naar oplossingen om de zorg thuis beter te organiseren 

(bv. Project ‘Bonjour’, meer aangepaste thuishulp, enz.) 

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

Aan directie en de sociale dienst van de voorzieningen zal een grote medewerking en 

verantwoordelijkheid gevraagd worden. Het zal namelijk bij hen zijn dat de crisiskamers gevestigd zullen 

zijn en de zorg zal zodoende via hen geboden worden.  

3.b. De betrokken partners bij de actie 

Om de efficiënte werking voor het invoegen van de crisiskamers te bekomen, zullen verschillende 

actoren gevraagd worden om hierbij te helpen. Denk maar onder andere aan de sociale dienst gebonden 

aan een ziekenhuis, de medewerkers van het woon- en zorgcentrum waar de crisiskamer zich bevindt, de 

huisartsen en het crisisteam om eventueel gebruik van een crisiskamer te organiseren, enz.  

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

Als doel wordt gesteld om een zo laag mogelijke kost te verkrijgen voor de gebruiker van de crisiskamers. 

Daarom zal, los van de mogelijkheden die er zijn binnen de reguliere financiering (RIZIV e.d.), de kostprijs 

voor de gebruiker beperkt worden tot €250 per week.  

Indien na evaluatie gezien wordt dat de kost voor de zorgpartners te zwaar wordt en niet voldoende 

gecompenseerd kan worden met een dergelijke minimumprijs, kunnen efficiëntiewinsten hiervoor 

gebruikt worden.  

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

Wanneer deze innovatieve actie correct uitgevoerd wordt, zal dit geen verhoogde globale kost met zich 

meebrengen. Het gebruik van een crisiskamer wordt namelijk ingevoerd ter vervanging van een 

ziekenhuisopname. Deze ziekenhuisopname zou in totaal een grotere kost met zich meebrengen dan de 

opname in een crisiskamer. Denk maar aan bijkomende onderzoeken die in het ziekenhuis uitgevoerd 

worden. 

5. IMPACT 



117 

 

5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

Ondersteunen van de mantelzorgers: via het invoeren van een crisiskamer kan een mantelzorger snel en 

effectief ondersteund worden wanneer zich plots een noodsituatie voordoet.  

Case-management: wanneer het zorgteam, dat helpt in de thuissituatie van een chronisch zieke, merkt 

dat de zorg thuis even uit de hand loopt of de zorg wordt even te veel voor de mantelzorger, kan er via 

case-management bepaald worden dat het noodzakelijk is om even gebruik te maken van een 

crisiskamer.  

Overleg en coördinatie: vanuit het crisisteam (gecoördineerd door de telefoonpermanentie) kan bepaald 

worden of een opname in een crisiskamer noodzakelijk zou zijn. Wanner een opname in een crisiskamer 

plaatsvindt, biedt dit de mogelijkheid om de zorg thuis opnieuw beter op elkaar af te stemmen en 

eventueel aan te vullen waar dit nodig is. 

5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers:  

Er zal een impact zijn op de omgeving van de chronisch zieke. Er zal namelijk een aangepaste omgeving 

gecreëerd worden waar er zorggarantie is buiten een ziekenhuisomgeving. Via een crisiskamer worden 

ziekenhuisopnames vermeden en kunnen mogelijke besmettingen, die gepaard kunnen gaan met een 

ziekenhuisopname, vermeden worden (bv. MRSA, VRE, enz.). Dit zal mede een grote impact hebben op 

de chronisch zieke zelf. Zo wordt zijn eigen gezondheid namelijk beschermd door niet in een ziekenhuis 

opgenomen te worden.  

Impact op algemene gezondheid voor bevolking: 

Wanneer chronisch zieken niet opgenomen zullen worden in het ziekenhuis met als reden ‘sociale 

opname’, zal er meer ruimte en bedden beschikbaar zijn voor chronisch zieken die een acute nood 

hebben aan deze zorg. De zorg, opnames, materiaal enz. in het ziekenhuis zullen zo efficiënter en 

correcter ingevuld en gebruikt worden. Dit alles zal voor een kostenverlaging zorgen, wat ten goede zal 

komen aan de volledige bevolking.  

Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken):  

Dankzij het invoeren van crisiskamer zullen vele onnodige opnames in het ziekenhuis vermeden worden. 

Er dient onderzocht te worden waar het verschil in kost zal liggen tussen een ziekenhuisopname en een 

opname in de crisiskamer.  

Als hier een positief verschil in te merken valt, kunnen hier efficiëntiewinsten uit gevorderd worden. I 

Om een duidelijk zicht te krijgen op het aantal ligdagen van sociale opnames dienen deze concreet 

nagegaan te worden. Zodoende kan er een vergelijking gemaakt worden over hoeveel ligdagen er 

effectief gereduceerd worden dankzij het invoeren van de crisiskamers. Extra kosten voor het invoeren 

van een crisiskamer dienen slechts miniem gemaakt te worden. In de voorziening waar een crisiskamer 

ter beschikking gesteld zal worden, is de nodige infrastructuur reeds aanwezig mits dit een eerdere vaste 

kamer was.  

Equity: 

De crisiskamer zal voor iedereen die hier nood aan heeft ter beschikking gesteld worden. Wel zal een 

bijdrage gevraagd worden aan de gebruiker van de kamer. Als beginnend doel wordt gesteld dit 

maximaal op €250 per week te houden. Indien de chronisch zieke dit niet kan financieren, dient een 
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alternatieve betaling gezocht te worden. De crisiskamer kan niet ontzegd worden omdat dit financieel 

niet haalbaar is voor de chronisch zieke.  

Happy gezondheidsprofessionals: 

Door het ontstaan van een plotse crisis in de thuissituatie en het aanreiken van een snelle oplossing 

(crisiskamer) zal dit een grote hulp bieden. Op deze manier wordt tijd en ruimte geboden om een nieuw 

overleg te plannen tussen de verschillende zorgactoren om zo de zorg thuis opnieuw op elkaar af te 

stemmen. 

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

Verschillend cijfermateriaal kan veel informatie bieden over de effectiviteit van de crisiskamers. Zo kan 

nagegaan worden hoeveel sociale opnames er nog plaatsvinden in de ziekenhuizen, en wat de evolutie 

hierin is sinds het invoegen van de crisiskamers. Hiernaast kan een duidelijk beeld gecreëerd worden 

over het gebruik van de crisiskamers. Hoeveel dagen worden deze effectief bezet?  

Kwalitatief kunnen ook belangrijke gegevens verzameld worden. Denk maar aan wat de mantelzorgers 

zelf ondervinden van de ondersteuning die geboden wordt aan de hand van de crisiskamers. Tevens kan 

gevraagd worden aan het zorgend personeel hoe zij het invoegen van deze crisiskamers ondervinden. 

Vinden ze dit zelf nuttig? Zien ze een positief effect in de thuissituatie van de chronisch zieke. 

Gelijkaardige vragen kunnen nagegaan worden bij de huisarts van de chronisch zieke en zijn zorgteam in 

de thuissituatie zelf.  

6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 

 Te verzamelen data: 

o Aantal sociale opnames gedurende verschillende jaren om zo de vergelijking te maken. 

Hier dient een duidelijke nulmeting plaats te vinden;  

o Ervaringen van mantelzorger, zorgteam, zorgend personeel; 

o Bezetting van de crisiskamers. 

 Het gebruik van instrumenten om deze data te verzamelen: 

o Opnamecijfers vanuit het ziekenhuis; 

o Lijst met bezettingsdagen van de ingevoegde crisiskamers; 

o Vragenlijsten die de tevredenheid van de verschillende actoren kan nagaan.  

 De betrokken actoren: 

o De beheerders van de verschillende crisiskamers; 

o De ziekenhuizen die anders geconfronteerd worden met sociale opnames en 

heropnames van chronisch zieken. Deze zouden moeten gereduceerd worden; 

o Het crisisteam dat zal helpen om een opname in een crisiskamer te organiseren; 

o De mantelzorger en het zorgteam van de chronisch zieke zelf die de nood tot 

crisisopvang kan uitspreken en deze kaan gaan organiseren.  

 Verantwoordelijken: 

o De projectcoördinator van De Koepel, bijgestaan door de leden van het integratieteam, 

zal het cijfermateriaal rond de sociale opnames en de opnames in de crisiskamers 

verzamelen en opvolgen.  

 Timing en frequentie 

o Gedurende het eerste jaar zullen de verschillende indicatoren van mogelijke opname in 

een crisiskamer opgesomd en nagegaan worden om zo een duidelijk profiel op te 

stellen voor het gebruik van de crisiskamers; 
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o Na iedere opname kan bij de mantelzorger en het zorgteam nagegaan worden hoe ze 

de opname in de crisiskamer ervaren hebben. Zo kan er een kwalitatief beeld geboden 

worden.  

7. WANNEER? 

Deze actie kan als een prioritaire actie gezien worden. Het zal namelijk belangrijk zijn om zoveel mogelijk 

sociale opnames in het ziekenhuis te verminderen. Hiernaast kan het helpen om een betere zorg in de 

thuissituatie te ontwikkelen en zodoende een vaste opname in een woon- en zorgcentrum nog verder uit 

te stellen.  

Het uitwerken van de crisiskamers zal vaak in contact komen met andere innovatieve acties die zullen 

uitgewerkt worden. Denk maar aan de actie rond het crisisteam en de actie rond het organiseren van een 

MDO om de zorg thuis beter op elkaar te gaan afstemmen.  

Er wordt beoogd om minimaal volgend aantal personen te bereiken: 

 1
ste

 jaar: 10 geïncludeerde personen; 

 2
de

 jaar: 30 geïncludeerde personen; 

 3
de

 jaar: 70 geïncludeerde personen; 

 4
de

 jaar: 100 geïncludeerde personen. 

Planning: 

 Voorbereidingsfase: januari 2018 – februari 2018; 

o Nulmeting overbodige ziekenhuisopnames; 

o Opmaken voorwaarden profiel geïncludeerde voor crisiskamer. 

 Informatiefase:  februari 2018 – april 2018; 

 Uitvoeringsfase: maart 2018 – december 2021; 

 Evaluatiefase: maart 2018 – december 2021. 

 

WP4 – Actie 2: Crisisteam 

Er zal een team van welzijns- en zorgmedewerkers opgericht worden die de thuissituatie of de op te 

richten crisiskamer coördineren ter overbrugging van de opstart van de reguliere thuiszorg. Dit zowel na 

ontslag uit het ziekenhuis of om een opname in het ziekenhuis te vermijden tijdens een crisissituatie thuis.  

Gelinkt aan strategische doelstelling 4 

Gelinkt aan operationele doelstelling 4.1 

Gelinkt aan werkpakket 1 (IA 1.2), werkpakket 4 (IA 4.1, IA 4.3 & IA 4.5) 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

Het crisisteam zal ingeschakeld worden wanneer er een plotselinge onverwachte situatie in de thuiszorg 

ontstaat. Het crisisteam kan ook support geven aan de (verpleegkundige) permanentie die ingeschakeld 

wordt in de coördinatie van de crisiskamer. Aan de hand van een ‘ter beschikking getelde’ tool kan een 

‘suggestie tot oplossing’ voor de crisissituatie aangereikt worden. 

1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

Via het ter beschikking stellen van een crisisteam zal er hulp ter beschikking zijn wanneer hier de 

noodzaak toe is. Zo zullen de mantelzorger en de chronisch zieke ondersteund kunnen worden. Wanneer 

de hulp in de thuissituatie niet meer voldoet en niet snel kan aangepast worden, helpt het crisisteam om 
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deze periode te overbruggen. Tevens zal het crisisteam beschikbaar zijn om mogelijke crisiskamers te 

suggereren wanneer de chronisch zieke of mantelzorger hier nood aan heeft.  

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 

Wanneer de mantelzorger of een lid van het zorgteam voelt dat de hulp thuis in een crisissituatie niet 

meer volstaat, kan er beroep gedaan worden op het crisisteam om dit voorlopig aan te vullen tot de 

zorgsituatie terug op punt staat. Zij kunnen dan verder gaan communiceren met andere hulpactoren om 

de continuïteit in de zorg te gaan waarborgen.  

* Of op niveau van change management.  

Er zal een nauwe samenwerking plaatsvinden tussen de verschillende actoren om de crisissituatie 

evidence based aan te pakken en een eventuele opname naar een crisiskamer zo optimaal mogelijk te 

laten verlopen.  

1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

Vanuit de SWOT-analyse komt duidelijk naar voor dat het organiseren van efficiënte, volledige thuiszorg 

bij crisissituaties moeilijk te regelen valt. Onderzoek toont eveneens aan dat het niet beschikbaar zijn van 

onmiddellijk organiseerbare en afgestemde zorg kan leiden tot opnames.  

1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

Hier zijn geen wettelijke bepalingen die de innovatieve actie zouden kunnen compliceren. De werking 

van het crisisteam zal gelijklopend zijn dat van de andere hulpverleningsdiensten, deze allemaal 

samengevoegd (verpleging, thuishulp, maaltijdbedeling, enz.). 

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

Het crisisteam zal samen gesteld worden vanuit de verschillende hulpinstanties die momenteel in voege 

zijn. Dit zijn onder andere verpleegkundigen, kinesitherapeuten, maaltijdbedeling, enz. Vanuit iedere 

organisatie zal hulp gevraagd worden om een zo compleet pakket te kunnen aanbieden wanneer dit 

noodzakelijk is. Sinds de zorg vanuit reeds bestaande organisaties zal gefilterd worden, zullen de nodige 

hulpmiddelen voor bepaalde hulpverlening ter beschikking zijn vanuit de eigen organisatie.  

Financieel zullen deze hulpverleners een iets grotere bijdrage hebben dan de normaal georganiseerde 

zorg, mits dit op onverwachte momenten is dat de nodige zorg geregeld dient te worden. Hiervoor zal 

een vergoeding voorzien worden. De vergoeding die hiervoor voorzien zal worden, moet nog verder 

bepaald worden. Tevens zal er voorzien moeten worden in een digitaal ter beschikking gesteld 

informatiepakket met de noodzakelijke gegevens, zodat de ‘permanentie’ de coördinatie effectief kan 

aanvatten. 

2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

Het crisisteam zal ter beschikking staan om een hulp te zijn voor de hulpverlening die reeds aanwezig is 

of was in de thuiszorg om de onverwachte veranderingen in de zorg op te vangen waar dit nodig is.  

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 

Het bestaan van het crisisteam zal ter kennis gebracht worden aan de verschillende 

hulpverleningsinstanties. Dit zowel op de eerste- als de tweedegraads zorgverlening. Zodoende dat alle 

hulpverleners op de hoogte zijn van de mogelijke extra hulp die ter beschikking is in een crisissituatie.  



121 

 

Deze informatie dient via het zorgteam dat reeds aanwezig is bij een chronisch zieke doorgespeeld te 

worden naar de chronisch zieke en diens mantelzorger. 

Tevens zullen de chronisch zieken geïnformeerd worden over het crisisteam wanneer ze zich bij het 

project van De Koepel voegen. Dan worden alle mogelijke opties overlopen zodat hier kennis over is.  

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

Als verantwoordelijke voor het organiseren van het crisisteam zal voorgesteld worden om 

eerstelijnsorganisaties aan te stellen. Tevens is er hierin een samenwerking mogelijk met het project van 

CM dat start midden september, namelijk Organisator Dringende Thuiszorg. 

3.b. De betrokken partners bij de actie 

Het crisisteam zal samengesteld worden vanuit verschillende hulpactoren, onder andere de huisartsen, 

de thuisverpleegkundigen, het team van gezinszorg met hun experts, zorgkundigen, oppashulp, 

Organisator dringende Thuiszorg (project CM), enz.  

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

De individuele chronisch zieke zal geen financiële bijdrage moeten betalen voor deze actie. De kost van 

deze actie zit immers vervat in de dagelijkse werking van het team dat de crisissituatie zal opvangen. 

Indien bijkomende hulpmiddelen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld personeel, materiaal, enz., dient volgens 

de huidige tarieven dit gefactureerd te worden aan de gebruiker. Na analyse kan het zijn dat de 

intensiteit van de werking systematisch zal toenemen. Om op deze manier aan de extra kosten te 

voorzien, zullen mogelijke efficiëntiewinsten, mits goedkeuring van de vzw De Koepel, toegekend 

worden.  

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

De rechthebbende chronisch zieke zal geen extra kost dienen te betalen.  

5. IMPACT 

5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

Overleg en coördinatie: een goed overleg tussen de verschillende hulpactoren is van belang. 

 Extra-, intra-, transmurale zorgcontinuïteit: het crisisteam zal fungeren als een buffer tussen de 

verschillende zorginstanties. Zo denken we aan een opname in een crisiskamer voor een korte periode. 

Het crisisteam zal kunnen dienen als schakel tussen de verschillende instanties wanneer dit noodzakelijk 

is. Vaak kan het aanwezige zorgteam al veel organiseren en bereiken, maar hiernaast blijft het crisisteam 

ter beschikking tijdens een crisissituatie.  

5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers 

Het ontwikkelen van een crisisteam zal een rechtstreeks effect hebben op de zorg voor de chronisch 

zieke en diens mantelzorger. Er zal namelijk altijd hulp ter beschikking zijn wanneer zich een complexe of 

crisissituatie voordoet.  

Impact op algemene gezondheid voor bevolking 



122 

 

Via het invoegen van een crisisteam zal er een duidelijke continuïteit in de zorg gewaarborgd worden. Er 

zal hulp in crisissituaties ter beschikking zijn voor wanneer deze noodzakelijk is.  

Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken) 

Dankzij het ontwikkelen van een crisisteam zal er sneller en efficiënter kunnen opgetreden worden 

wanneer zich een crisissituatie voordoet in de thuissituatie. Zij kunnen de nodige stappen ondernemen 

om de situatie onder controle te krijgen. Dit kan onder andere door de thuishulp verder uit te breiden, 

maar dit kan evengoed het organiseren van een crisisopname voor een chronisch zieke om gedurende 

diens opname verder te kijken hoe de zorg thuis kan verlopen.  

Door deze snelle interventies die uitgevoerd worden, zal er geresulteerd worden in minder (onnodige) 

ziekenhuisopnames. 

In het budget voor het crisisteam voorzien we kosten voor de telefonische permanentie en kost voor de 

interventie. Het crisisteam zorgt voor een reële kost voor het project. Maar dit zorgt ook voor een grote 

efficiëntiewinst. Wat er voor zorgt dat we na 4 jaar winst zullen maken. 

Equity 

De toegang in crisissituaties tot het crisisteam zal heel laagdrempelig gehouden worden. Dit met als doel 

om het beschikbaar te stellen voor alle chronische zorgbehoevende in de verschillende maatschappelijke 

groepen aanwezig binnen de regio van De Koepel.  

Happy gezondheidsprofessionals 

Er kunnen zich crisissituaties voordoen waar het huidig zorgteam geen verdere raad mee weet. Dit kan 

zowel over de chronisch zieke zelf gaan, de diagnose van de chronisch zieke, het gedrag, enz.  

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

Het crisisteam kan een logboek bijhouden om na te gaan bij welke interventies ze ingeschakeld worden. 

Zo kan tevens een beeld gecreëerd worden over de verschillende zorgvragen die plaatsvinden in 

crisissituaties.  

6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 

 Te verzamelen data: 

o Het aantal chronisch zieken dat momenteel opgenomen wordt in het ziekenhuis;  

o Cijfermateriaal rond het inschakelen van het crisisteam.  

 Het gebruik van instrumenten om deze data te verzamelen: 

o De opnamelijsten van de verschillende ziekenhuizen; 

o Logboek van het crisisteam. 

 De betrokken actoren: 

o De eerstelijns gezondheids- en welzijnswerkers;  

o Tweedelijnszorg.  

 Verantwoordelijken: 

o Het integratiemanagement zal verantwoordelijk gesteld worden om de evolutie en het 

effect van het crisisteam na te gaan. 

 Timing en frequentie: 

o Gedurende het volledige project zal de evolutie opgevolgd moeten worden.  

7. WANNEER? 
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Deze actie kan als prioritaire actie beschouwd worden mits een crisisteam snel in voege kan treden. 

Hiernaast kunnen er snel efficiëntiewinsten geboekt worden dankzij de inzet van een crisisteam. Er zullen 

namelijk veel onnodige ziekenhuisopnames, inzet van verkeerde hulpmiddelen, enz. vermeden worden.  

 

Er wordt beoogd om minimaal volgend aantal personen te bereiken: 

 1
ste

 jaar: 170 geïncludeerde personen; 

 2
de

 jaar: 230 geïncludeerde personen; 

 3
de

 jaar: 500 geïncludeerde personen; 

 4
de

 jaar: 850 geïncludeerde personen. 

Planning: 

 Voorbereidingsfase: januari 2018 – mei 2018; 

o Opmaak opstelling crisisteam; 

o Samenstellen crisisteam. 

 Informatiefase:  mei 2018 – juli 2018; 

 Uitvoeringsfase: juni 2018 – december 2021; 

 Evaluatiefase: juni 2018 – december 2021. 

 

WP 4 – Actie 3: Zorg 24 

Gelinkt aan strategische doelstelling 4 

Gelinkt aan operationele doelstelling 4.1 

Gelinkt aan werkpakket 4 (IA 4.1 en IA 4.2) 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

Het ZP3-project Zorg24 Oostende, ‘Thuiszorgzekerheid door een gecoördineerd en integraal zorgpakket’ 

werd voor de eerste keer goedgekeurd in de tweede projectoproep in 2014 en loopt tot en met 31 

augustus 2018.  

Zorg 24 richt zich op dit ogenblik vanuit de doelstellingen vanuit ZP3 tot zwaar zorgbehoevende ouderen 

woonachtig in Oostende en Bredene, voor wie een opname in een residentiële setting kan uitgesteld of 

vermeden worden door het aanbieden van een individueel zorgpakket. Het zorgpakket waarop de 

chronisch zieke beroep kan doen volgens zijn/haar zorgnood, bestaat uit: case-management door een 

zorgcoach, nachtcontrole door zorgkundigen, flexibele gezinszorg, ergotherapie aan huis, psychologische 

begeleiding aan huis, professionele alarmopvolging, crisisopvang en beeldschermzorg. Het wordt door 

verschillende zorgaanbieders geleverd. De zorgcoach coördineert en organiseert de noodzakelijke zorg in 

overleg met de chronisch zieke, de mantelzorger, de huisarts en de betrokken professionele 

zorgverleners. De evaluatie van het individueel zorgpakket en de eventuele bijsturing ervan gebeuren 

steeds in overleg met alle betrokken partijen en is maximaal gericht op zelfregie van de patiënt.  

Het zorgaanbod  

In dit project wordt op basis van de zorgnood van de chronisch zieke een individueel zorgpakket 

samengesteld. Het zorgaanbod dat in het kader van dit project wordt toegevoegd aan het klassiek 

zorgpakket (thuisverpleging, gezinszorg), bestaat uit:  

Casemanagment door de zorgcoach (cfr. component 1, 2, 3, 6, 7 en 10) 
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Het case-management wordt opgenomen door de zorgcoach of casemanager. Hij/zij begeleidt de 

chronisch zieke en de mantelzorger(s) van bij de inclusie (= opname in het project) tot de stopzetting 

door overlijden of een residentiële opname.  

De zorgcoach/casemanager  

 Stelt samen met de chronisch zieke en de mantelzorger(s) de zorgnood vast (de zorgcoach 
maakt een onderscheid tussen zorgnood en zorgvraag); 

 Stelt samen met de chronisch zieke en de mantelzorger(s) en in overleg met de huisarts en alle 
betrokken zorg- en hulpverleners het individueel zorgpakket samen; 

 Evalueert op regelmatige basis de zorgnood en de georganiseerde zorg (= het individueel 
zorgpakket); 

 Is cliëntbeheerder BELRAI voor de geïncludeerde patiënten/cliënten en neemt de nodige 
initiatieven om zorg- en hulpverleners te betrekken bij het invullen van de BELRAI-screener op 
aangegeven evaluatiemomenten; 

 Organiseert en leidt multidisciplinair teamoverleg met aandacht voor de knipperlichten/risico’s 
die door de BELRAI-screener worden aangegeven. Om het gebruik van de BELRAI-screener te 
faciliteren wordt Pyxicare ingezet; 

 Treedt op als uniek aanspreekpunt voor enerzijds de chronisch zieke en de mantelzorger(s) én 
anderzijds de professionele zorg- en hulpverleners en vrijwilligers; 

 Maakt deel uit van het chronisch zorgteam dat de chronisch zieke en de mantelzorger begeleidt 
vanaf de inclusie in het project tot de stopzetting (door overlijden of residentiële opname); 

 Heeft contacten met zorg- en hulpverleners en instanties die in de verschillende niveaus en 
sectoren van de gezondheidszorg actief zijn zodat vlot de noodzakelijke hulp kan geboden 
worden. 
 

De zorgcoach is het enige aanspreekpunt voor de chronisch zieke en/of mantelzorger enerzijds en voor 

de professionele zorgverleners anderzijds. De zorgcoach stimuleert de chronisch zieke en/of de 

mantelzorger om zo veel mogelijk zelf in handen te houden en te doen, maar neemt de taken die zij niet 

meer zelf kunnen opnemen, over of laat die door professionele zorg- en hulpverleners uitvoeren. Als een 

chronisch zieke al bepaalde thuiszorgdiensten heeft, kunnen die behouden worden. Bij het invullen van 

het individueel zorgpakket wordt de vrije keuze van de chronisch zieke gerespecteerd.  

Om maximaal zorg op maat te kunnen leveren, heeft de zorgcoach ook aandacht voor aanvullende 

diensten (maaltijden aan huis, dagverzorgingscentrum, klusjesdienst, centrum voor kortverblijf, lokaal 

dienstencentrum …) en werkt hij/zij hiervoor nauw samen met de aanbieders van dergelijke diensten. 

Nachtcontrole (cfr. component 2, 5 en 7) 

Zorgkundigen komen tussen 22u en 6u langs bij de chronisch zieke om te helpen bij omkleden en naar 

bed brengen, naar toilet brengen, innemen van medicatie, verwisselen van incontinentiemateriaal … of 

een controle uit te voeren (ligt de chronisch zieke nog in bed?). ’s Nachts worden enkel verzorgingen 

uitgevoerd die niet overdag kunnen uitgevoerd worden. 

Ergotherapie aan huis (cfr. component 1 en 5) 

Woningen die niet aangepast zijn aan de mogelijkheden en de beperkingen van ouderen leiden vaak tot 

gevaarlijke situaties. Kleine aanpassingen in de woning, het introduceren van eenvoudige hulpmiddelen, 

… kan voor sommige zorgbehoevende ouderen al voldoende zijn om langer zelfstandig thuis te kunnen 

wonen, in veilige omstandigheden. Een ergotherapeut kan aangepast advies geven aan chronisch 

zieken/mantelzorgers om de woning aan te passen, noodzakelijke hulpmiddelen voorstellen en het 

gebruik ervan aanleren. 

Crisisopvang(cfr. component 2 en 7) 

Ouderen die zich in een crisissituatie bevinden door het plots wegvallen van de mantelzorger (vb. door 

ziekte, ongeval, …) of door een plotse verandering in de woonsituatie (vb. geen elektriciteit geen water, 
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…) worden tijdelijk residentieel opgevangen. De zorgcoach neemt het initiatief om binnen de 48u een 

oplossing voor te stellen. In eerste instantie worden hierbij de mogelijkheden van maximale 

ondersteuning door thuiszorg bekeken. 

Flexibele gezinszorg(cfr. component 1, 2 en 7) 

De zorgcoach bekijkt met de chronisch zieke en de mantelzorger welke hulp precies nodig is en wanneer 

die het best kan geleverd worden. Flexibele gezinszorg betekent dat de hulp overdag kan aangeboden 

worden in blokken van 30 min, 1u, 2u, 3u of 4u, naargelang de noden van de chronisch zieke en de 

mantelzorger. Een avondtoer met verzorgenden biedt de chronisch zieken tussen 17u en 22u de nodige 

verzorging: maaltijdbegeleiding, klaarmaken voor de nacht, helpen bij toiletbezoek, 

incontinentiemateriaal vervangen, …). De gezinszorg wordt zo georganiseerd dat de chronisch zieke op 

cruciale momenten tijdens de dag de nodige ondersteuning van een verzorgende krijgt. 

Professionele alarmopvolging(cfr. component 1,2, 5 en 7) 

Chronisch zieke die niet in aanmerking komen voor een personenalarmtoestel via het reguliere aanbod 

omdat zij onvoldoende contactpersonen kunnen opgeven, kunnen een beroep doen op professionele 

alarmopvolging. Bij professionele alarmopvolging reageren verpleegkundigen/zorgkundigen op de 

noodoproep van de chronisch zieke. Door telefonische ondersteuning en/of een interventie ter plaatse 

wordt de chronisch zieke in nood geholpen. Door professionele alarmopvolging kan ook iemand zonder 

of onvoldoende sociale omkadering een PAS-toestel aanschaffen. De zorgcoach onderzoekt steeds of 

buren, vrijwilligers, … als contactpersoon kunnen optreden (cfr. cascade van de zorg).  

Beeldschermzorg(cfr. componenten 1, 2, 5 en 7) 

Beeldschermzorg of zorg op afstand is een aanvulling op de bestaande zorg. Het geeft de patiënt de 

mogelijkheid om naast de huisbezoeken van de zorg- en welzijnsverleners ook op andere tijdstippen 

korte contacten op afstand via een tablet met elkaar te hebben. De zorg en welzijn die geleverd wordt 

via een beeldscherm betreft het bieden van psychologische ondersteuning, structuur brengen in de dag, 

uitvoeren van veiligheidscontroles (Is alles ok met de chronisch zieke? Uitsluiten van valincidenten). De 

beeldschermzorg wordt geleverd door de zorgcoach en medewerkers van de zorgcentrale Z-plus. Om de 

cliënt te ondersteunen bij het aanleren van het gebruik van de tablet worden vrijwilligers ingezet. 

Diezelfde vrijwilligers onderhouden bovendien wekelijks contact met de cliënt via de tablet. Zo kan er 

meer kwaliteitszorg geleverd worden omdat naast de fysieke contacten (huisbezoeken) er ook meer 

ruimte is voor korte contacten op afstand met de chronisch zieke. Zo wordt ook sociale isolatie 

voorkomen. 

Ondersteuning van de mantelzorgers (cfr. component 2) 

Op elk moment in het zorgverleningsproces is de ondersteuning van de mantelzorger noodzakelijk. 

Naargelang de behoefte en de signalen die door hem/haar worden uitgezonden, maakt de zorgcoach de 

nodige tijd voor de ondersteuning van de mantelzorger. Dit kan door de inschakeling van extra zorg of 

door een ondersteunend gesprek. De zorgcoach zal de chronisch zieke en de mantelzorger, indien 

gewenst, ook in contact brengen met de bestaande mantelzorgverenigingen en stimuleren om 

activiteiten bij te wonen. Er worden jaarlijks een 5-tal infosessies in samenwerking met een 

mantelzorgvereniging georganiseerd voor de chronisch zieke en gebruikers over voor hen relevante 

thema’s.  

1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

 Toewijzen van een zorgcoach aan de chronisch zieke en de mantelzorger. De zorgcoach staat in 

voor de individuele begeleiding en het verzekeren van de continuïteit van de zorgverlening in 

samenwerking met de betrokken zorg- en hulpverleners; 
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 Vaststellen van de zorgnoden en de afhankelijkheidsgraad van de chronisch zieke en de 

mantelzorger a.d.h.v. het gebruik van de BELRAI-screener. Voor een cliënt die meer dan 5 scoort 

op cognitie en meer dan 13 op de screener in totaal wordt er een bijkomende BELRAI ingevuld; 

 Aanbieden van een uitgebreid en individueel zorgpakket waaruit de chronisch zieke en de 

mantelzorger in functie van de zorgnoden zélf, op basis van professioneel en gefundeerd advies 

door de zorgcoach, een keuze maken; 

 Creëren van optimale woon- en leefomstandigheden voor de chronisch zieke en de 

mantelzorger door het verlenen van ergotherapeutisch advies en hieraan de nodige acties 

(eenvoudige aanpassingen aan de woning, hulpmiddelen introduceren) te koppelen; 

 Aanbieden van een uitgebreid en individueel zorgpakket in de onmiddellijke omgeving van de 

chronisch zieke. De verplaatsingen worden voor de chronisch zieke beperkt, de zorgcoach en 

andere zorgverleners komen naar de chronisch zieke (vb. bij overlegmomenten); 

 Aandacht hebben voor de financiële mogelijkheden van de chronisch zieke en mantelzorger en 

het meest geschikte zorgaanbod voorstellen (vb. inschakelen van vrijwilligers,…); 

 Ondersteunen en informeren van de mantelzorger gebeurt door de zorgcoach in samenwerking 

met de erkende mantelzorgverenigingen; 

 Organiseren van 5 infosessies in samenwerking met een mantelzorgvereniging voor chronisch 

zieke en mantelzorgers. De thema’s worden gekozen in functie van de interesses en behoeften 

van de doelgroep; 

 Uitbreiding van het sociaal netwerk mogelijk maken door het aanbieden van tablets in het kader 

van beeldschermzorg;  

 Vergroten van de toegankelijkheid van zorg door het aanbieden van continue zorgverlening. 

Zowel tijdens als na de kantooruren, in het weekend en ’s nachts wordt de nodige zorg geleverd. 

De chronisch zieke kan ook op elk moment van de dag/week contact opnemen met de 

organisatie. 

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 

 De zorgcoach stelt de chronisch zieke en de mantelzorger centraal en engageert zich om de 

noodzakelijke zorg in te schakelen door samenwerking met externe partners, diensten en 

bestaande projecten; 

 Organiseren van overleg volgens een vast stramien: 

o Een ‘afstemmingsoverleg’ tussen de zorgcoach, elke nieuwe chronisch zieke en 

mantelzorger om de zorgnoden en wensen te detecteren (vóór de start van de 

zorgverlening en/of vóór ontslag uit het ziekenhuis); 

o Een interdisciplinair6 overleg (GDT-wetgeving) om de zorg door verschillende zorg- en 

hulpverleners, de mantelzorger(s) en ev. vrijwilligers op elkaar te laten aansluiten; 

o Een ‘evaluatiegesprek’ met de chronisch zieke, de mantelzorger en de betrokken 

zorgverleners om de zorgverlening te evalueren (frequentie en tijdstip af te spreken bij 

de start, maar bij te stellen indien nodig). 

 Beheren van een centraal zorgdossier door de zorgcoach. De zorgcoach is verantwoordelijk voor 

het verzamelen van alle informatie die relevant is voor het samenstellen van het zorgpakket en 

de evaluatie ervan op geregelde tijdstippen. De zorgcoach staat in voor de informatieoverdracht 

tussen de verschillende zorg- en hulpverleners. 

 Voorzien in multidisciplinaire overlegmomenten;  

 Evalueren van de zorg met de betrokken zorg- en hulpverleners op basis van de resultaten van 

BELRAI-screener tijdens multidisciplinair overleg;  

                                                           
6
 Zorgverleners uit verschillende domeinen werken samen om een gemeenschappelijk doel te bereiken. 
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 Oprichten van een chronisch zorgteam (KCE) rond een chronisch zieke waarbij de huisarts een 

centrale rol speelt en bijgestaan wordt door de zorgcoach. Huisartsen kunnen te allen tijde een 

beroep doen op de zorgcoach. 

* Of op niveau van change management.  

 De zorgcoach is het centraal aanspreekpunt en de rechterhand van de chronisch zieke en de 

mantelzorger gedurende de volledige periode van verzorging (vb. ook tijdens kortstondige 

intramurale opname). De zorgcoach werkt op basis van de sociale kaart sector- en dienst 

overschrijdend en volgt de chronisch zieke tot wanneer deze niet meer zelfstandig kan wonen of 

overlijdt. De zorgcoach engageert zich om de chronisch zieke met de nodige zorg te omringen 

zodat hij/zij behoudens tegenindicaties thuis kan blijven. De zorgcoach garandeert zo naadloze 

en geïntegreerde zorg; 

 Flexibel inzetten van zorg- en hulpverleners betekent dat er afgeweken wordt van de bestaande 

uurregelingen. Chronisch zieke en mantelzorgers kunnen hierdoor nà en vóór de kantooruren op 

meer hulp terugvallen, dan vandaag het geval is. De zorg wordt op een andere manier 

georganiseerd: op het tijdstip waarop het nodig is en voor de duur van de noodzakelijke 

verzorging. Dit betekent dat dezelfde hoeveelheid zorg op andere tijdstippen kan geleverd 

worden en betere resultaten geeft dan vandaag het geval is; 

 Het aanbieden van een uitgebreid zorgpakket waaruit de chronisch zieke en de mantelzorger de 

hulp kunnen kiezen op basis van de vastgestelde zorgnood, maakt het mogelijk om 

daadwerkelijk zorg op maat te leveren. Hoe het individueel zorgpakket is samengesteld, hangt 

dan ook volledig af van de chronisch zieke en de mantelzorger en niet van het al dan niet 

beschikbaar zijn van diensten; 

 Inschatten en evalueren van de gezondheidstoestand en de zorgnoden van de chronisch zieke 

aan de hand van de BELRAI-screener; 

 Aanbieden van beeldschermzorg; 

 Maximaal gebruik maken van de bestaande financieringskanalen om de financiële 

toegankelijkheid voor de chronisch zieke te waarborgen (o.a. doorverwijzen naar de diensten 

maatschappelijk werk van de mutualiteiten); 

 Ondanks het feit dat bijna alle zorg- en welzijnsverstrekkers op vandaag reeds beschikken over 

een gedigitaliseerd medisch en/of welzijnsdossier over de cliënt, staat digitale gegevensdeling 

nog niet op punt. Het project engageert zich om binnen het Chronic Care project hier mee een 

trekkersrol in te vervullen. 

1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

Net zoals de andere ZP3-projecten wordt het project vandaag gefinancierd door het RIZIV. Na twee 

periodes van 4 jaar heeft het RIZIV nog geen definitieve beslissing genomen over de modaliteiten van 

toekomstige financiering. De initiatiefnemers van Chronic Care waren wel duidelijk over het feit dat zij 

verwachten dat de bestaande ZP3-projecten zouden inkantelen binnen het Chronic Care project, indien 

ze beiden binnen éénzelfde regio werkzaam zijn. Uiteraard onderschrijven we volledig deze visie. Het 

ZP3-project realiseert ook de beoogde doelstelling door een residentiële opname van de chronisch zieke 

te vermijden of uit te stellen met gemiddeld 8 maanden. Deze resultaten willen we in de toekomst 

verder realiseren. 

Toch zijn er enkele belangrijke aandachtspunten. Als eerste dat het ZP3-project erop gericht is om zwaar 

zorgbehoevenden langer uit een woonzorgcentrum te houden terwijl het Chronic Care project focust op 

chronisch zieken zonder leeftijdsgrens en met multimorbiditeit. Dit zorgt ervoor dat de inclusiecriteria 

niet volledig samen vallen en dat de beoogde financiële winsten binnen het Chronic Care project vooral 

vanuit federaal beleidsniveau bekeken worden terwijl de ZP3-projecten ook winsten beogen voor de 

Vlaamse overheid.  
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Een tweede aandachtspunt is dat het ZP3-project tot en met augustus 2018 gefinancierd wordt door het 

RIZIV en er dus tot dan geen existentiële vraag rond financiering is. Indien er na de afloop van het ZP3-

project geen structurele overheidsfinanciering voorzien wordt voor één of meerdere onderdelen van het 

project, zal de financieringsvraag moeten beantwoord worden door het Chronic Care project. Op 

vandaag kan en wenst het project daar geen uitspraak over te doen omdat er nog grote onduidelijkheid 

en onzekerheid is over de mogelijke efficiëntiewinsten en de verdeling ervan over alle mogelijke acties. 

1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

Het ZP3 project voorziet niet in het leveren van prestaties door zorgverleners die niet wettelijk zouden 

zijn toegelaten. De overheden hebben zich nog niet uitgesproken over de toekomstige 

financieringsmodaliteiten. Deze onzekerheid kan de uitvoering van de actie voor alle ZP3-projecten wel 

in de weg staan: 

 Op vandaag zijn het aantal uren flexibele gezinszorg gecontingenteerd. Hierdoor kunnen wij dit 

zorgaanbod niet onbeperkt inzetten voor meer cliënten dan op vandaag geïncludeerd. 

 Over de toekomstige structurele financiering van één of meerdere componenten uit het ZP3-

project is er vandaag nog onduidelijkheid. Wij wachten hiervoor nog op de resultaten van de 

berekening van de efficiëntiewinsten door het wetenschappelijk comité en het beleidsantwoord 

daarop door de betrokken overheden. Het gaat onder andere om volgende componenten: 

nachtcontroletoeren, zorgcoach, ergotherapie, psychologische ondersteuning. 

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

Het ZP3-project kan 2 zorgcoaches, 3,32 FTE’s nachtzorgkundigen, 144 cliënten op jaarbasis, 105 dossiers 

ergotherapie op jaarbasis, 35 crisisopnames op jaarbasis.  

2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

De inclusiecriteria van het ZP3-project worden tot en met augustus 2018 behouden, namelijk: 

(Zwaar)zorgbehoevende ouderen 

Tot de doelgroep van dit project behoren ouderen (60 jaar of ouder) met volgende graad van 

zorgbehoefte 

Fysische afhankelijkheid: de chronisch zieke is afhankelijk om zich te wassen en te kleden én hij is 

afhankelijk voor transfer en verplaatsingen en/of om naar het toilet te gaan 

OF 

Psychische afhankelijkheid: de chronisch zieke is gedesoriënteerd in tijd en ruimte én hij is afhankelijk om 

zich te wassen en/of te kleden 

OF 

Lijden aan dementie (waarbij de diagnose gesteld werd door een geneesheer-specialist in de 

(neuro)psychiatrie, neurologie of geriatrie  

Score 6 of meer behalen op de Edmonton-schaal voor kwetsbaarheid   

Afwijking op de leeftijd 

Een afwijking op de leeftijd (60 jaar of ouder) wordt aangevraagd voor de patiënten/cliënten die aan een 

chronische en degeneratieve aandoening lijden zoals MS, ziekte van Parkinson, CVA, dementie, ziekte 

van Alzheimer, … of andere aandoeningen die zwaar invaliderend zijn en een vroegtijdige opname in een 
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residentiële setting tot gevolg kunnen hebben. Het aantal patiënten/cliënten dat tot deze doelgroep 

behoort, wordt beperkt tot 15% van het totaal aantal geïncludeerde patiënten/cliënten.  

Psychiatrische problematiek 

Patiënten/cliënten met een psychiatrische problematiek of met een verslavingsproblematiek worden niet 

geïncludeerd in het project maar doorverwezen naar bestaande instanties, gespecialiseerd in de 

begeleiding van deze doelgroepen. 

Dementie 

Voor personen met dementie wordt het stadium waarin de ziekte zich bevindt op basis van de 

MMSE/GDS vastgesteld. Enkel personen die met het voorgestelde aanbod op een verantwoorde wijze 

thuis kunnen verzorgd en opgevolgd worden, kunnen in het project geïncludeerd worden. 

Mantelzorgers 

Ook mantelzorgers behoren tot de doelgroep van het project. Mantelzorgers van patiënten/cliënten die 

tot de doelgroep van het project behoren, worden ondersteund en bijgestaan door de zorgcoach. Indien 

nodig wordt extra hulp ingeschakeld om de mantelzorger op adem te laten komen. Er wordt ook 

samengewerkt met een erkende mantelzorgvereniging. 

Er wordt extra aandacht gegeven aan kwetsbare ouderen bij wie de zorgnoden niet of onvoldoende 

ingevuld worden door de reguliere zorg of bij wie de hulpvraag, ondanks de zorgnood, tot op vandaag 

onopgemerkt werd en nog geen zorg- en hulpverleners betrokken zijn.  

Het aantal patiënten dat tegelijkertijd wordt opgenomen in het project betreft 75 chronisch zieke. Op 

jaarbasis worden ongeveer 144 chronisch zieke in het project opgenomen. 

Bij de inkanteling van het project in Chronic Care zal bekeken moeten worden welk aandeel van onze 

cliënten voldoen aan de vooropgestelde voorwaarden. Na goedkeuring van het Chronic Care project 

zullen we de inclusiecriteria van het ZP3-project vergelijken met deze van het Chronic Care project en 

bekijken wat de procentuele overlapping op vandaag is. We zullen trachten deze gradueel naar elkaar 

toe te brengen. 

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 

Informatie 

De huidige partners van het project hebben als opdracht om het zorgaanbod bekend te maken bij hun 

leden, doelgroep, … en alle belanghebbenden. Hiervoor maken we gebruik van nieuwsbrieven, folders, 

affiches, … en organiseren we op aanvraag infosessies. Het project heeft ook zijn eigen website 

(www.zorg24.be). 

Inclusie 

De aanmelding in het project is zeer laagdrempelig. De chronisch zieke en/of mantelzorger kan ten allen 

tijde zelf contact opnemen met de zorgcoach. De doorverwijzing naar het project kan verder door elke 

professionele zorg- of hulpverlener: huisartsen, verpleegafdelingen van ziekenhuizen, sociale diensten 

van ziekenhuizen en mutualiteiten, diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten, artsen 

specialisten, kinesitherapeuten, … .  

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 
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Op vandaag wordt het project gedragen door Solidariteit voor het Gezin en een aantal partners. Dit zal zo 

blijven tot en met 31 augustus 2018. Nadien kan het project ingekanteld worden in het Chronic Care 

project. Solidariteit voor het Gezin is vragende partij om hier blijvend een trekkersrol in op te nemen. 

3.b. De betrokken partners bij de actie 

Op vandaag zijn volgende partners betrokken bij het project: 

 Dienst voor thuisverpleging Solidariteit voor het Gezin  

 GTD/SEL Oostende - Veurne 

 ROB Zorghotel Wellington 

 RDC Centrum voor Thuiszorg  

 RDC Liberale Mutualiteit 

 Sociaal Huis - OCMW Oostende  

 Sociaal Huis – OCMW Bredene 

 Huisartsenkring Middenkust  

 Dienst Medishop van vzw Thuiszorg Bond Moyson West- Vlaanderen 

 Vzw Thuishulp Bond Moyson West – Vlaanderen 

 Dienst voor Thuisverpleging van vzw Thuiszorg Bond Moyson West Vlaanderen 

 Huisartenskring Oostende - Bredene  

 BZIO  

 Ziekenhuizen AZ Damiaan en AZ Sint-Jan (campus H. Serruys) 

 Steunpunt thuiszorg (Bond Moyson)  

 Apotheek Meulemeester 

 De Branding 

 Partena/Euromut 

 Onafhankelijk Ziekenfonds OZ 

 Neutraal en Vlaams Ziekenfonds 

 Socialistische Mutualiteit 

 WestVlaamse apothekersvereniging 

 SocMut 

Bij de inkanteling in het Chronic Care project verwachten wij dat deze uitgebreid worden tot alle partners 

van het Chronic Care project. 

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

Net zoals bij alle ZP3-projecten is de financiering van de alternatieve verstrekkingen en diensten waar 

voor geen regelgeving bestaat via nomenclatuur gevrijwaard tot en met augustus 2018 en vraagt het 

project geen financiële bijdrage aan de cliënt. Er bestaat vandaag onduidelijkheid over welk gevolg de 

overheden zullen geven aan de aanbevelingen van het wetenschappelijk comité dat de ZP3-projecten 

begeleidt. Deze overheden hebben bij de start van de ZP3-projecten steeds als doelstelling gehad om op 

basis van de resultaten van het wetenschappelijk comité één of meerdere componenten uit de ZP3 

projecten structureel te financieren (indien zij financiële efficiëntie door uitstel van een residentiële 

opname alsook kwaliteit van zorg aantonen). De dienstverleningen binnen thuiszorg die reeds financieel 

gereglementeerd zijn blijven uiteraard van toepassing voor de chronisch zieke, vb. nomenclatuur 

thuisverpleging, inkomensafhankelijke bijdrage voor gezinszorg, enz. 

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

Tot en met eind augustus 2018 is dit zeker niet het geval. Pas wanneer duidelijkheid is over al dan niet 

toekomstige structurele financiering na augustus 2018 zullen we kunnen bekijken of we de alternatieve 
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verstrekkingen al dan niet verder met of zonder financiële bijdrage van de cliënt kunnen aanbieden. Er 

mag dus niet zomaar worden aangenomen dat er na augustus 2018 geen financiële bijdrage zal worden 

gevraagd. 

5. IMPACT 

5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

Zie de verwijzingen in punt 1a. 

5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers 

De impact voor de patiënten en mantelzorgers is dat er een hiaat op vlak van nachtzorg wordt ingevuld. 

Hierdoor kunnen sommige personen langer in de thuissituatie blijven dan voorheen. 

Impact op algemene gezondheid voor bevolking 

Via Zorg 24 wordt een continuïteit van de zorg gewaarborgd. Er wordt niet alleen zorg voorzien 

gedurende de ‘normale’ werkuren, maar gedurende de nacht. 

Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken) 

Voor de verwachte financiële impact, zie 4. Alternatieve verstrekkingen/diensten. 

Tot en met eind augustus 2018 is er geen kost voor De Koepel omtrent deze actie. Er heerst nog 

onduidelijkheid over de toekomstige financiering van het ZP3-project. In ons financieel plan hebben we 

in kaart gebracht hoeveel dit voor De Koepel zou kosten en welke efficiëntiewinsten dit zou opleveren. 

Equity 

De invulling van het case-management door de zorgcoach onderschrijft volledig de doelstellingen van het 

plan geïntegreerde zorg. De zorgcoach analyseert steeds de zorgvraag van de patiënt en zal op basis van 

de behoeften van de patiënt zorg op maat samenstellen.  

Omwille van de huidige financieringsmogelijkheden binnen ZP3 garandeert het project betaalbare 

toegang tot medische en niet medische zorg, onafhankelijk van socio-economische positie, woonplaats, 

geslacht, etnisch-culturele achtergrond, religie, of andere determinanten, van de cliënt. 

Happy gezondheidsprofessionals 

Door het feit dat de zorgcoach zorgt voor zorg op maat alsook de organisatie van naadloze zorg zijn de 

verschillende zorgverstrekkers beter op elkaar afgestemd en voelen zij sterk aan dat zij samen de 

doelstellingen van de patiënt realiseren waardoor hun job tevredenheid uiteraard verhoogt. 

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

De metingen die op vandaag gebeuren in kader van de ZP3-projecten kunnen als vertrekbasis dienen. 

(vb. inclusies per casemanager, het aantal contacten per jaar per patiënt per casemanager, evoluties van 

de zorggraad, ziekenhuisopnames, …) 

Bovendien wachten wij nog op de resultaten van het rapport van het wetenschappelijk comité. 

6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 



132 

 

 Te verzamelen data: 

o Het aantal chronisch zieken dat momenteel opgenomen wordt in het ziekenhuis;  

o Cijfermateriaal rond het inschakelen van Zorg 24.  

 Het gebruik van instrumenten om deze data te verzamelen: 

o De opnamelijsten van de verschillende ziekenhuizen; 

o Logboek van Zorg 24. 

 De betrokken actoren: 

o De eerstelijns gezondheids- en welzijnswerkers;  

o Tweedelijnszorg.  

 Verantwoordelijken: 

o Het integratiemanagement zal verantwoordelijk gesteld worden om de evolutie en het 

effect van zorg 24 na te gaan. 

 Timing en frequentie 

o Gedurende het volledige project zal de evolutie opgevolgd moeten worden.  

7. WANNEER? 

Net zoals bij de andere ZP3-projecten zal het project zeker verder uitgevoerd worden van bij de start van 

het Chronic Care project tot en met het einde van het ZP3-project in augustus 2018. De inclusiecriteria 

zullen gefaseerd op elkaar afgestemd worden zodat deze uiteindelijk volledig kunnen ingekanteld 

worden in het Chronic Care project. Er blijft wel onzekerheid voor de periode na het einde van de ZP3-

projecten. De projectpartners binnen het Chronic Care project zullen samen op basis van nieuwe 

informatie (zie de resultaten van het wetenschappelijk comité en het financieel antwoord van de 

overheden hierop) de verschillende mogelijke opties samen overwegen. 

 Voorbereidingsfase: augustus 2018; 

 Informatiefase: augustus 2018 – september 2018; 

 Inkanteling ZP3-project in pilootproject geïntegreerde zorg: september 2018; 

 Uitvoeringsfase: september 2018 – december 2021; 

 Evaluatiefase: september 2018 – december 2021; 

 

WP4 – Actie 4: MDO organisatie bij opname ziekenhuis 

Voor elke chronisch zieke die thuiszorg nodig heeft en opgenomen wordt in het ziekenhuis wordt een 

MDO georganiseerd met de voor deze chronisch zieke specifiek betrokken partners uit de eerste en de 

tweedelijnszorg. 

Gelinkt aan strategische doelstelling 4 en 5 

Gelinkt aan operationele doelstelling 4.1 en 5.2 

Gelinkt aan werkpakket 5 (IA 5.3 & IA 5.4) 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

In de huidige situatie komen overbodige ziekenhuis(her)opnames alsmaar vaker voor. Mits een aantal 

veranderingen zouden hier al een deel van vermeden kunnen worden.  

Mogelijke redenen van een overbodige ziekenhuis(her)opname: 

 De thuissituatie wordt tijdelijk te belastend voor de mantelzorger/thuiszorg; 

 Een opname samen met de partner, die de mantelzorg op zich neemt (= partneropnames); 

 Onvoldoende communicatie, informatie-uitwisseling en inzicht in elkaars werking van de eerste- 

en tweedelijnszorg; 
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 Chronisch zieken die thuiszorg en aangeboden adviezen/mogelijkheden van de eerste- en 

tweedelijnszorg weigeren; 

 Chronisch zieken die te weinig omkadering hebben (bv. kinderen die te ver wonen) om 

mantelzorg op te nemen bij problemen of na het ontslag in het ziekenhuis; 

 Enz. 

 

Vaak worden chronisch zieken opgenomen in het ziekenhuis met erg complexe zorgen. Tijdens de 

opname in het ziekenhuis wordt vaak ontdekt dat de hulp in de thuissituatie nog niet optimaal op elkaar 

afgestemd is. Deze goede afstemming op elkaar is nochtans erg belangrijk voor een optimale zorg voor 

de chronisch zieke. Door deze betere communicatie kunnen namelijk nieuwe zorgproblemen, 

complicaties, enz. sneller opgemerkt worden en kan hier sneller op geanticipeerd worden. Hierdoor zal 

het aantal ziekenhuisopnames gaan dalen. 

Om deze goede communicatie te gaan ondersteunen zal de organisatie van een MDO (multidisciplinair 

overleg) plaatsvinden.  

Deze MDO’s zullen georganiseerd worden binnen het ziekenhuis, door de sociale dienst of de aanwezige 

interne liaison. Indien er reeds een zorgcoördinator aangesteld werd voor deze specifieke chronisch 

zieke, kan aan deze persoon hulp gevraagd worden bij het organiseren van het overleg. Op dit overleg 

zullen alle zorgactoren, die reeds ingeschakeld zijn bij de chronisch zieke, aanwezig zijn. Aan de hand van 

het zorg-ID, dat de chronisch zieken, geïncludeerd in het project van De Koepel, bij zich dragen, zullen 

snel alle nodige hulpverleners gecontacteerd kunnen worden. Eventuele zorgverleners, die nog niet 

aanwezig zijn maar mogelijks noodzakelijk zullen worden na opname, kunnen hier ook op uitgenodigd 

worden. Wanneer een MDO georganiseerd wordt blijft het belangrijk om hiervan de chronisch zieke en 

zijn mantelzorger op de hoogte te brengen en zo mogelijk zelf bij te betrekken.  

Om de organisatie van een MDO te vereenvoudigen en stimuleren kan een basisdocument voorzien 

worden waarop enkele richtlijnen opgenoemd staan waaraan een MDO dient te voorzien om een 

duidelijk effect te kunnen bekomen. Denk maar aan welke leden er allemaal aanwezig dienen te zijn, 

welke onderwerpen er allemaal aan bod dienen te komen, met welke officiële aspecten er allemaal 

rekening dienen gehouden te worden (bv. In verband met vergoeding voor de leden, enz.) enz.  

1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

Wanneer een chronisch zieke opgenomen wordt in het ziekenhuis zal een MDO georganiseerd worden. 

Dit met duidelijk doel om de thuishulp zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De communicatie 

tussen alle zorgverleners dient vlot te verlopen zodat, wanneer er zich thuis problemen voordoen, hier 

snel op geanticipeerd kan worden. Dit alles blijft als hoofddoel hebben om de zorg thuis zo goed mogelijk 

te laten verlopen zodat de chronisch zieke zo optimaal en lang mogelijk thuis kan verblijven. Tevens zal 

deze goed op elkaar afgestemde zorg de mantelzorger meer gaan ondersteunen, wat de draaglast voor 

deze persoon kan verlagen.  

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 

Door het organiseren van een MDO voor elke chronisch zieke die nood heeft aan thuiszorg en 

opgenomen wordt, zijn alle actoren op de hoogte en kunnen ze hun zorg hierop afstemmen. Door het 

delen van informatie weten alle betrokken zorgactoren ook welke informatie de chronisch zieke en diens 

mantelzorger al dan niet gekregen heeft. Zo kunnen zij sneller en efficiënter inpikken op vragen of 

onduidelijkheden van deze personen. Het zal er ook toe leiden dat de informatie, die gegeven wordt aan 

de chronisch zieke en zijn mantelzorger, eenduidig is. De verschillende zorgactoren zullen makkelijker 

vragen kunnen beantwoorden of onduidelijkheden verklaren. 

* Of op niveau van change management.  
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De resultaten die vanuit het MDO kunnen vastgesteld worden, denk maar aan wie welke zorg op zich 

neemt, zullen aangevuld kunnen worden via een zorgplatform waar alle nodige informatie verzameld zal 

staan. Deze kan zo nodig aangevuld worden wanneer bepaalde zorg veranderd.  

Door deze verhoogde informatie onder de zorgactoren zal er een betere samenwerking op til gezet 

worden wat voor meer werktevredenheid onder de zorgverleners zal zorgen.  

1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

Er zijn verschillende actoren die informatie uitwisselen over chronisch zieken. Vooral in de thuiszorg 

wordt dit gedaan. Wanneer de chronisch zieke echter in het ziekenhuis opgenomen wordt, heeft men 

enkel toegang tot informatie die door de chronisch zieke en diens zijn familie gegeven wordt. Dit is vaak 

onvoldoende om de zorg van de chronisch zieke af te stemmen op de eerstelijnszorg die al geboden 

wordt. De bedoeling van het organiseren van een MDO voor de chronisch zieke met alle actoren, is de 

uitwisseling van info transparant te maken. 

1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

De wetgeving rond privacy van de chronisch zieke kan hier een hinderpaal vormen. Deze actie heeft tot 

doel alle informatie over de chronisch zieke samen te voegen en deze toegankelijk te maken voor alle 

betrokken eerste- en tweedelijnsactoren. Dit gebeurt uiteraard met respect voor de privacy van de 

chronisch zieke. De chronisch zieke zelf kan bepaalde actoren echter wel vragen om specifieke informatie 

niet te delen met andere actoren. 

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

De inzet van alle betrokken partners zal gevraagd worden. Aan deze partners zal gevraagd worden om 

alle informatie te delen en om het organiseren van een MDO mogelijk te maken.  

Naast de inzet van de partners zullen er momenten georganiseerd worden waarop iedereen aanwezig 

kan zijn voor het MDO zodat hun informatie en kennis uitgewisseld kan worden. Daarnaast kan er een 

platform ontworpen worden, waarlangs alle eerste- en tweedelijnsactoren de nodige informatie kunnen 

terug vinden en eventueel toevoegen. Langs dit platform zullen alle nodige informatiefiches tevens 

eenvoudig up-to-date gehouden worden.  

2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

Dankzij een duidelijke informatie-uitwisseling tussen de verschillende betrokken hulpactoren, kunnen 

alle vormen van hulpverlening op elkaar afgestemd worden. Dit zou voor de chronisch gehospitaliseerde 

patiënt het grootse voordeel bieden. Er zal door de uitgebreidere informatieoverdracht tussen eerste- en 

tweedelijnszorg betere en meer aangepaste hulp geboden kan worden.  

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 

Bij alle chronisch zieken, die geïncludeerd worden in het project (dit via de huisarts, de thuisverpleging, 

de mutualiteit, enz.) en die een ziekenhuisopname ondergaan, wordt er een MDO georganiseerd 

gedurende de opname in het ziekenhuis. Er dient wel aandacht te zijn dat er reeds thuishulp aanwezig is, 

indien dit nog niet het geval is dan kan er geen MDO uitgevoerd worden omdat er nog geen relevante 

informatie doorgegeven kan worden. Wel kan er dan thuishulp opgestart worden en in een latere fase 

een MDO in de thuissituatie laten uitvoeren. 

3. DOOR WIE? 
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3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

De zorgcoördinator en/of de sociale dienst van het ziekenhuis hebben hier een leidinggevende rol. Zij zijn 

immers vragende partij voor informatie-uitwisseling met eerstelijnszorgactoren. Wanneer een chronisch 

zieke wordt opgenomen in het ziekenhuis, is het aan de zorgcoördinator of de sociale dienst van het 

ziekenhuis om het MDO voor alle actoren te organiseren en te plannen. Ook zullen zij deels 

verantwoordelijk zijn voor de overdracht van informatie in verband met het verdere zorgtraject aan de 

chronisch zieke en diens mantelzorger, zodat zij op de hoogte blijven van hun zorgtraject. 

3.b. De betrokken partners bij de actie 

Als eerste zullen de zorgverleners, die in het ziekenhuis in contact komen met de chronisch zieke, een 

grote rol spelen in het organiseren van een MDO. Naast de sociale dienst, die het MDO voornamelijk zal 

organiseren, zullen de behandelende arts, de verpleegkundige die de chronisch zieke verzorgt, 

kinesitherapeut, logopedist, diëtist, ergotherapeut, interne liaison, enz. gevraagd worden om aan te 

sluiten bij het MDO.  

Buiten de tweedelijnsactoren zullen de eerstelijnsactoren zeker noodzakelijk zijn. Er zal gevraagd worden 

aan de hulpverleners die reeds mee instaan voor de zorg in de thuissituatie, om aan te sluiten bij het 

overleg.  

Als laatste mag de rol van de chronisch zieke en diens mantelzorger zeker niet uit het oog verloren 

worden. Zeker de mantelzorger kan een grote inbreng hebben in het overleg, dit is namelijk de persoon 

die het meest bij de chronisch zieke aanwezig is in de thuissituatie.  

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

Als doel heeft deze actie om de samenwerking en de informatieoverdracht tussen de verschillende 

hulpverleners zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Hier hoeft de chronisch zieke geen extra 

financiële bijdrage voor te voorzien. Dit wordt georganiseerd via de sociale dienst van het ziekenhuis, 

met als reden dat de chronisch zieke opgenomen is.  

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

Het MDO wordt uitgevoerd gedurende de opname van de chronisch zieke in het ziekenhuis. Alle 

zorgactoren die in contact staan met de chronisch zieke binnen het ziekenhuis kunnen aanwezig zijn op 

het overleg. Dit zal binnen hun takenpakket vallen en hier dient geen verdere vergoeding voor voorzien 

te worden. Om deze vergoeding te bepalen dient een kostenberekening uitgevoerd worden. In de 

huidige werking wordt budget vanuit het SEL voorzien voor dergelijke overleggen. Indien de financiering 

hiervoor niet meer voldoende is zal er beroep gedaan worden op de efficiëntiewinsten.  

Van de hulpverleners vanuit de thuiszorg, de eerstelijnszorg, zal gevraagd worden om aanwezig te zijn. 

Dit kan binnen hun dagelijks werkpakket gerekend worden. Enkel zal een mogelijke transportkost dienen 

voorzien te worden, dit tevens gefinancierd vanuit efficiëntiewinsten.  

5. IMPACT 

5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

Overleg en coördinatie: via het organiseren van MDO’s zal er meer op elkaar afgestemde zorg voorzien 

worden. Er zal onderling tussen de eerstelijnsactoren meer communicatie zijn. 

Extra-, intra- en transmurale zorgcontinuïteit: via het organiseren van MDO’s wordt communicatie 

onderling tussen de verschillende zorgactoren gestimuleerd. Op deze manier zal er betere zorg op elkaar 

afgestemd zijn en zal er een betere continuïteit kunnen voorzien worden. 
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Geïntegreerd patiëntendossier: als doel wordt er vooropgesteld om een geïntegreerd patiëntendossier 

op te stellen waar alle eerstelijnsactoren de nodige informatie rond de chronisch zieke terug kunnen 

vinden. Dit dient nog verder ontwikkeld te worden om functioneel te kunnen gebruiken. 

5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers 

Wanneer een chronisch zieke opgenomen dient te worden in het ziekenhuis, heeft dit vaak een 

aanleiding. Zo kan de ziektetoestand achteruitgang geboekt hebben maar evengoed kan de opname 

veroorzaakt zijn door onvoldoende aangepaste thuishulp, de mantelzorger die de hulp niet mee volledig 

kan uitvoeren, enz. 

Dankzij het MDO zullen alle zorgactoren opnieuw goed op elkaar afgestemd worden, gebaseerd op de 

huidige toestand van de chronisch zieke. Op deze manier wordt er een optimale zorg in de thuissituatie 

voor ogen gehouden. Eventueel kunnen nog andere tussenoplossingen aangeboden worden (bv. 

kortverblijf, herstelverblijf, enz.) tot de chronisch zieke weer in staat is om naar huis te gaan.  

Dankzij dit overleg zal een zo optimaal mogelijke thuissituatie ontwikkeld worden wat een grote 

ondersteuning zal bieden voor zowel de chronisch zieke als voor diens mantelzorger.  

Impact op algemene gezondheid voor bevolking 

Dankzij de inzet op een zo optimaal mogelijk zorg zal dit voor de algemene bevolking een grote impact 

hebben. De algemene levenskwaliteit zal bevorderd worden dankzij de grotere inzet op een goede 

verzorging in de thuissituatie.  

Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken) 

Dankzij een goede afstemming van de zorg tussen de eerste- en tweedelijnszorgactoren kunnen 

heropnames vermeden worden. De chronisch zieke zal namelijk op een zo goed mogelijke manier 

opgevolgd worden in de thuissituatie. Dankzij goed overleg tussen alle hulpactoren kan er sneller 

ingegrepen worden wanneer zich problemen in de thuissituatie voordoen. Dit zal dusdanig resulteren in 

een verminderd aantal ziekenhuis(her)opnames en zullen het aantal ligdagen van de chronisch zieke 

meer geoptimaliseerd en verantwoord worden.  

Deze mindere ziekenhuis(her)opnames zullen tevens andere voordelen met zich mee brengen. Zo wordt 

de chronisch zieke minder uit zijn vertrouwde omgeving onttrokken, er worden algemene 

ziekenhuiskosten bespaard, minder onnodige onderzoeken worden uitgevoerd, enz. 

Equity 

Voor het organiseren van een MDO wordt iedereen gelijkgesteld, een lage drempel wordt voorzien. Voor 

alle chronisch zieken die opgenomen worden in het ziekenhuis en die reeds thuishulp hebben zal de kans 

geboden worden om deze zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Deze actie zal zodoende van 

toepassing zijn voor alle bevolkingsgroepen.  

Happy gezondheidsprofessionals 

Het georganiseerde MDO kan als een belangrijk overlegmogelijkheid gezien worden tussen alle 

zorgactoren. Er zal een betere informatiedeling tussen de verschillende betrokken actoren vooropgesteld 

worden. 

Hiernaast zal het MDO de tweedelijnsactoren laten ontdekken en inzien welke mogelijkheden de 

eerstelijnszorg te bieden heeft.  
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Een algemeen betere informatieoverdracht wordt voorzien, dit wordt als erg belangrijk beschouwd voor 

de zorgverleners en zal dus een grote invloed hebben op de werktevredenheid en voldoening van de 

professionals.  

Naast de beter geïnformeerde professionals zal door het MDO de chronisch zieke en zijn mantelzorger 

ook meer geïnformeerd zijn over onder andere de ziektetoestand en zorgnood. Door dit beter inzicht kan 

de chronisch zieke en de mantelzorger vaak de zorg zelf weer meer in handen nemen, wat voor de 

hulpverleners tevens als een groot voordeel kan gezien worden.  

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

Beginnend als evaluatie kan er nagegaan worden hoeveel ziekenhuis(her)opnames er nog plaats vinden 

sinds de organisatie van een MDO geïmplementeerd is in het zorgplan van de chronisch zieke bij 

ziekenhuisopname.  

Hiernaast dient een duidelijk beeld gecreëerd te worden over het zorgtraject van de chronisch zieke. 

Hiervoor zal gevraagd worden om zowel een mondelingen als schriftelijke verslaggeving tussen de 

verschillende zorgactoren in de thuissituatie te onderhouden. Eens de chronisch zieke terug naar huis 

gaat, kan er een communicatiestilte opgesteld worden om deze transmurale overdracht te onderhouden.  

6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 

Concreet cijfermateriaal rond de ziekenhuis(her)opnames kan gevraagd worden via het ziekenhuis zelf. 

Vaak zijn er reeds patiëntenlijsten aanwezig waar de opnames op terug te vinden zijn. Eventueel dient 

een aparte lijst opgesteld te worden waar de chronisch zieken die opgenomen zijn in het project, op 

worden bijgehouden. Dit kan een gelijklopende lijst zijn zoals de lijsten die momenteel in gebruik zijn in 

het ziekenhuis. Het doorgeven van deze gegevens kan gevraagd worden aan het ziekenhuis zelf. Dit kan 

op regelmatige basis doorgegeven worden door een verantwoordelijke aangesteld binnen het 

ziekenhuis.  

Naast deze kwantitatieve gegevens rond opnamecijfers dient de communicatie tussen de zorgactoren 

onderling nagegaan te worden. Dit kan door na te gaan hoe het communicatieschriftje in gebruik gesteld 

wordt. Dit gebruik kan in cijfers gezet worden door de heen en weer communicatie die opgeschreven 

staat in het boekje na te gaan. Praktisch wordt dit moeilijk om dit op systematische basis na te gaan door 

een onafhankelijke onderzoeker mits het communicatieschriftje zich bij de chronisch zieke thuis bevind. 

Het zou te tijdrovend zijn om dit zo te gaan uitvoeren. Wel kan er gevraagd worden aan een zorgverlener 

uit het zorgteam van de chronisch zieke om dit aantal heen-en-weercommunicaties na te gaan, 

bijvoorbeeld wanneer er een nieuw overleg thuis plaatsvindt.  

Wanneer er verder geëvolueerd zal worden met Tetrys zal deze informatie gedigitaliseerd worden, wat 

de informatieverzameling zal vergemakkelijken.  

Dit cijfermateriaal zal voornamelijk van belang zijn bij de beginfase van de implementaties van MDO. Dit 

om een duidelijk beeld te krijgen of de MDO’s die uitgevoerd worden wel effectief genoeg zijn om een 

betere zorg in de thuissituatie te voorzien.  

Een goede informatieontwikkeling en verzameling zal ontwikkeld worden dankzij een goede inzet van 

zowel de eerste als de tweedelijnsactoren.  

Al deze gegevens kunnen ontvangen worden door een aangestelde verantwoordelijke binnen De Koepel 

 Te verzamelen data: 

o Het aantal MDO’s dat op dit moment worden afgenomen (= nulmeting). 

 Het gebruik van instrumenten om deze data te verzamelen: 
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o  Registratie van de MDO’s. 

 De betrokken actoren: 

o  Alle zorg- en welzijnsverleners die een therapeutische- of zorgrelatie hebben met de 

chronisch zieke. 

 Verantwoordelijken: 

o  Het integratiemanagement zal verantwoordelijk gesteld worden om de evolutie en het 

effect na te gaan. 

 Timing en frequentie 

o Telkens een MDO wordt afgenomen wordt dit geregistreerd; 

o Minstens om de 6 maand wordt de evolutie van het aantal MDO’s nagegaan. 

7. WANNEER? 

Deze innovatieve actie kan gezien worden als een quick-win actie. Er zal snel een betere op elkaar 

afgestemde zorg ontwikkeld worden. Wat onnodige kosten kan gaan drukken.  

De actie zelf zal niet afhankelijk zijn van andere acties. Wel kan het samenwerken plaatsvinden met de 

actie rond transmurale MDO. Het doel van deze twee actie komt namelijk vaak gelijk maar de setting 

waar het MDO plaatsvindt, is verschillend (ziekenhuis ten opzichte van thuissituatie). 

Er wordt beoogd om minimaal volgend aantal personen te bereiken: 

 1
ste

 jaar: 100 geïncludeerde personen; 

 2
de

 jaar: 350 geïncludeerde personen; 

 3
de

 jaar: 750 geïncludeerde personen; 

 4
de

 jaar: 1000 geïncludeerde personen. 

Planning: 

 Voorbereidingsfase: januari 2018 – april 2018; 

o Opstellen document met richtlijnen om een efficiënt MDO te organiseren. 

 Informatiefase:  mei 2018 – juli 2018 

 Uitvoeringsfase: juli 2018 – december 2021; 

 Evaluatiefase: juli 2018 – december 2021 (systematisch informatiedoorgave om +/- 3 maand). 

 

WP4 – Actie 5: Uitwerking ontslagformulier 

De voorbereiding van het ontslag van een chronisch zieke structureel verbeteren door een 

ontslagformulier aan te bieden met up-to-date en relevante informatie voor de eerstelijnszorgactoren.  

Gelinkt aan strategische doelstelling 4 

Gelinkt aan operationele doelstelling 4.1 

Gelinkt aan werkpakket 4 (IA 4.4) en werkpakket 5 (IA 5.3 & IA 5.4) 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

Een vaak voorkomend struikelblok in de communicatie tussen eerste- en tweedelijnszorg is het ontslag 

na ziekenhuisopname. Hier wordt vaak onvolledige informatie overdracht voorzien voor de verschillende 

hulpverleningen in de thuiszorg. Momenteel wordt er een doorverwijzende brief naar de huisarts 

voorzien, een nieuw medicatieschema opgesteld, enz. Dit is heel vaak niet voldoende om alle 

eerstelijnszorgactoren voldoende te informeren over de huidige ziektetoestand van de chronisch zieke. 
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Met deze actie zal ingezet worden op een goede uitwerking van de informatieoverdracht bij ontslag uit 

het ziekenhuis. Er zal een ontslagformulier ontwikkeld worden waarin alle relevantie informatie 

aangeboden zal worden voor de eerstelijnszorgactoren.  

Het verslag van een eventueel plaatsgevonden MDO kan toegevoegd worden. Hierbij gaat het belang van 

een goede informatieverzameling bij opname in ziekenhuis samen (thuismedicatie, thuishulp, correcte 

behandelende huisarts, sociale situatie, enz.). Heel wat informatie hierrond zal reeds verzameld zijn in 

het zorg-ID die reeds aangeboden en ingevuld zal zijn bij de chronisch zieken die geïncludeerd zijn in het 

project van De Koepel. Naast dit zorg-ID zal er geopteerd worden om een overkoepelend elektronische 

zorgdossier te ontwikkelen aan de hand van een georganiseerd MDO waardoor alle zorgactoren 

geïncludeerd zijn. Tevens kan gestimuleerd worden om bij thuiskomst een nieuw MDO in de thuissituatie 

te organiseren om de zorg te evalueren. 

1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

Met behulp van een goed ontslagformulier en goed ontslagmanagement zal de thuiskomst van de 

chronisch zieke zo vlot mogelijk verlopen. Er wordt gezorgd voor een goede overdracht bij ontslag naar 

de hulpverleners rondom de chronisch zieke zodat alle actoren op de hoogte zijn van de mogelijke 

veranderingen in de zorg van de chronisch zieke.  

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 

Door het meegeven van een ontslagformulier met alle nodige informatie over de chronisch zieke, zijn de 

eerstelijnsactoren beter op de hoogte van de gevolgen van de ziekenhuisopname. Ze krijgen meer 

eenduidige informatie dan wanneer de chronisch zieke zelf de nodige informatie moet overbrengen naar 

andere zorgactoren. Door een goede informatieoverdracht kunnen alle betrokken zorgactoren de zorg 

beter op elkaar afstemmen. Daarnaast kunnen alle zorgactoren sneller inpikken op vragen of 

onduidelijkheden van de chronisch zieke en/of diens mantelzorger. De verschillende zorgactoren zullen 

makkelijker vragen kunnen beantwoorden of onduidelijkheden verklaren omdat ze alle nodige informatie 

ter beschikking hebben.  

* Of op niveau van change management.  

Aan de hand van een goed ontslagformulier zal een betere samenwerking ontwikkeld worden tussen de 

eerste- en tweedelijnszorgactoren. De overgang van ziekenhuis naar thuissituatie zal vlotter kunnen 

verlopen wat ten voordele van alle actoren zal zijn, zowel voor de zorgverleners als de chronisch zieke. 

Dankzij dit formulier wordt tevens efficiënter gewerkt. Alle informatie zal namelijk samen gebundeld en 

beschikbaar zijn voor alle zorgverleners. Zo zal er tijd kunnen bespaard worden op onnodige heen-en-

weercommunicatie tussen de eerste- en tweedelijnsactoren over onduidelijkheden bij het ontslag.  

1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

In de huidige situatie is het vaak zo dat wanneer een chronisch zieke ontslagen wordt vanuit het 

ziekenhuis, de nodige informatie doorgegeven wordt aan de chronisch zieke of diens mantelzorger. Zij 

dienen dit dan zelf door te geven aan de eerstelijnszorgactoren (bv. verpleegkundige, huisarts, 

apotheker, diensten gezinszorg, enz.). Als obstakel wordt hier vaak ondervonden dat de chronisch zieke 

niet over voldoende medische kennis beschikt waardoor de overvloed aan informatie vaak moeilijk is om 

te verwerken. Hierdoor wordt er veel noodzakelijke informatie verloren die niet bij de 

eerstelijnszorgactoren terechtkomt. Er wordt hierdoor zeer veel informatie herhaald. 

1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

Deze actie heeft tot doel alle informatie over de chronisch zieke samen te voegen en deze toegankelijk te 

maken voor alle betrokken eerste- en tweedelijnsactoren. Dit gebeurt uiteraard met respect voor de 
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privacy van de chronisch zieke. Toch kan de wetgeving rond privacy van de chronisch zieke hier een 

hinderpaal vormen. Het ontslagformulier met alle nodige informatie voor de eerstelijnsactoren kan 

mogelijks informatie bevatten die de chronisch zieke liever niet deelt met alle zorgactoren. 

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

Menselijke middelen: Vooral de inzet van het ziekenhuis waar de chronisch zieke wordt opgenomen, is 

noodzakelijk om het overbrengen van de juiste informatie naar de eerstelijnszorgactoren mogelijk te 

maken. Er zal ruimte gecreëerd moeten worden binnen het takenpakken van de zorgverlener binnen het 

ziekenhuis om dit ontslagformulier zo volledig mogelijk op te stellen. Vaak zal hiervoor de 

(hoofd)verpleegkundige voor aangesteld worden. De hoofdverpleegkundige zal de eindverantwoordelijke 

zijn om alle nodige informatie te bundelen. Dit kan informatie zijn van onder andere de behandelende 

arts(en), ergotherapie, kinesitherapie, apotheek, enz.  

Structurele middelen: Er zal voldoende tijd ingepland moeten worden voor de betrokken 

ziekenhuismedewerkers om de ontslagformulieren op te maken. Daarnaast kan er eventueel een 

platform ontworpen worden, waardoor alle eerste- en tweedelijnsactoren toegang hebben tot alle 

nodige informatie en zelf informatie kunnen bijvoegen. Dit platform zorgt er tevens voor dat alle 

informatiefiches up-to-date gehouden worden. 

Financiële middelen: Er zullen geen expliciete financiële middelen noodzakelijk zijn om deze innovatieve 

actie te gaan uitvoeren.  

2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

Hoofdzakelijk voor alle eerstelijnsactoren is het meegeven van een ontslagformulier met alle relevante 

informatie zeer belangrijk. Hierdoor kan de zorg van verschillende actoren op elkaar afgestemd worden, 

wat voordelig zal zijn voor de chronisch zieke.  

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 

De uitwerking van deze actie zal niet specifiek uitgevoerd worden door de chronisch zieke zelf. Wel zal dit 

ten voordele zijn van de chronisch zieke. Hiernaast zullen de chronisch zieke en diens mantelzorger wel 

op de hoogte zijn van het opgestelde ontslagformulier. Bij ontslag zullen ze geïnformeerd worden over 

welke informatie hier allemaal in gedeeld wordt. Verder zal de chronisch zieke hier geen 

verantwoordelijkheid moeten dragen in verband met informatieoverdracht. Door het goede 

ontslagformulier wordt dit volledig en direct tussen de tweede- en de eerstelijnszorgactoren gedeeld.  

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

Vanuit het ziekenhuis zullen de verantwoordelijken aangesteld worden, die zullen moeten toezien om 

het efficiënt uitwerken van het ontslagformulier. Er dient een basisopstelling, sjabloon, opgesteld te 

worden waardoor de (hoofd)verpleegkundige, die het ontslag uitvoert, snel en eenvoudig dit document 

kan aanvullen. Op deze manier zal alle nodige informatie verzameld zijn.  

Gedurende de opname kunnen hier eventueel al enkele aanvullingen gedaan worden van bijvoorbeeld 

onderzoeken of etc., die reeds uitgevoerd worden en die relevant kunnen zijn bij het ontslag.  

3.b. De betrokken partners bij de actie 

Als eerste zullen de zorgverleners die in het ziekenhuis in contact komen met de chronisch zieke een 

grote rol spelen bij het opmaken van een informatief ontslagformulier. Naast de verpleegkundige die het 
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ontslagformulier voornamelijk zal opmaken, zullen de behandelende arts, de sociale dienst, 

kinesitherapeut, logopedist, diëtist, ergotherapeut, interne liaison, gezinszorg, enz. gevraagd worden om 

relevante informatie door te geven. 

Buiten de tweedelijnsactoren zullen de eerstelijnsactoren zeker noodzakelijk zijn. Door een up-to-date 

ontslagformulier dat opgemaakt wordt door de tweedelijnsactoren, zullen zij de thuiszorg op elkaar 

kunnen afstemmen. 

Als laatste mag de rol van de chronisch zieke en diens mantelzorger zeker niet uit het oog verloren 

worden. Zeker de mantelzorger kan een grote inbreng hebben in het overleg, dit is namelijk de persoon 

die het meest bij de chronisch zieke aanwezig is in de thuissituatie.  

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

Als doel wordt gesteld dat deze actie de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de zorgactoren 

verbetert. Hierdoor hoeft de chronische zieke geen financiële bijdrage voor te leveren. De uitwerking van 

het ontslagformulier wordt volledig opgenomen vanuit de organisatie uit het ziekenhuis.  

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

Zoals eerder vermeld zal het uitwerken van het ontslagformulier verwerkt worden binnen het 

takenpakket van de verantwoordelijken. Hierdoor zal geen extra kost voorzien worden voor de 

chronische zorgverlener en de kosten binnen het ziekenhuis zullen voor deze actie tevens beperkt 

blijven.  

5. IMPACT 

5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

Geïntegreerd patiëntendossier: Het ontslagformulier zal opgemaakt kunnen worden met behulp van het 

geïntegreerd patiëntendossier. Hier zal namelijk heel wat informatie terug te vinden zijn die relevant is 

bij het ontslag van de chronisch zieke. Het ontslagformulier zal deze informatie gaan bundelen om dit zo 

door te geven aan de eerstelijnszorgactoren. 

Extra-, intra- en transmurale zorgcontinuïteit: Aan de hand van het ontslagformulier zal een goede 

informatieoverdracht voorzien worden. Hierdoor zal de zorg voor de chronisch zieke vlot door kunnen 

gaan. Er zal een goede samenwerking door ontwikkeld worden tussen zowel de eerste- als 

tweedelijnszorgactoren. 

Overleg en coördinatie: Een goed overleg tussen de verschillende zorgactoren wordt vooropgesteld door 

het implementeren van een goed ontslagformulier.  

5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers 

Wanneer een chronisch zieke opgenomen dient te worden in het ziekenhuis heeft dit vaak een 

aanleiding. Zo kan de ziektetoestand achteruitgang geboekt hebben maar evengoed kan de opname 

veroorzaakt zijn door onvoldoende aangepaste thuishulp, de mantelzorger die de hulp niet mee volledig 

kan uitvoeren, enz. Op vlak van de zorgervaring wordt er vooral verwacht dat er een betere afstemming 

is van de zorg tussen de eerste- en tweedelijnsactoren. Er kan met alle actoren een gepast zorgtraject 

georganiseerd worden door het uitwisselen van correcte en relevante informatie. De chronisch zieke en 

mantelzorger krijgen eenduidige informatie en duidelijke antwoorden op eventuele vragen. 

Impact op algemene gezondheid voor bevolking 
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Dankzij de inzet op een zo optimaal mogelijke zorg zal dit voor de algemene bevolking een grote impact 

hebben. De levenskwaliteit van de bevolking kan verbeteren door een correcte informatie-uitwisseling 

en een goede afstemming van de zorg tussen eerste- en tweedelijnsactoren. 

Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken) 

Door een goede informatieoverdracht zouden er zich minder crisissituaties in de thuissituatie moeten 

voordoen, wat zal resulteren in minder onnodige ziekenhuis(her)opnames. Het aantal ligdagen in het 

ziekenhuis kan hierdoor geoptimaliseerd worden. Dit zorgt voor een minderkost aan het ziekenhuis en 

voor de maatschappij. 

Daarnaast worden chronisch zieken minder vaak uit hun vertrouwde omgeving gehaald, waardoor ze hun 

zelfstandigheid kunnen behouden of stimuleren in hun vertrouwde omgeving. 

Goed ontslagmanagement en een volledig ontslagformulier kunnen hierbij een grote bijdrage hebben. 

Equity 

Voor het opmaken van een ontslagformulier wordt iedereen gelijkgesteld, een lage drempel wordt 

voorzien. Voor alle chronisch zieken die opgenomen worden in het ziekenhuis en die reeds thuishulp 

hebben, zal de kans geboden worden om deze zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. Deze actie 

zal zodoende van toepassing zijn voor alle bevolkingsgroepen. 

Happy gezondheidsprofessionals 

Voldoende beschikbare informatie om de juiste zorg te kunnen verlenen, werkt de jobtevredenheid in de 

hand. Daarnaast kan het zorgplan beter opgevolgd worden, waardoor correcte informatiedeling kan 

geoptimaliseerd worden. 

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

Het ontslagformulier dat opgemaakt en meegegeven wordt met de chronisch zieke die ontslagen wordt 

vanuit het ziekenhuis, kan ervoor zorgen dat de zorg in de thuissituatie voldoende op elkaar afgestemd 

wordt. Om heropnames in het ziekenhuis te vermijden, is een blijvende informatie-uitwisseling tussen 

alle betrokken actoren noodzakelijk. Dit kan eventueel door het organiseren van een evaluatie met de 

betrokken thuiszorgactoren om na te gaan of alles goed verloopt. Dit kan bij de chronisch zieke zelf of in 

een bureel van een van de zorgcomponenten uitgevoerd worden (bv. In een vergaderzaal van 

familiehulp). Hier zullen voornamelijk mondelinge ervaringen uitgewisseld moeten worden onder elkaar 

om te zien of de zorg voldoende afgestemd is op de thuissituatie. Wanneer een chronisch zieke na een 

korte periode opnieuw opgenomen wordt in het ziekenhuis, moet de zorgsituatie tevens opnieuw 

geëvalueerd worden en wordt er een nieuw ontslagformulier met alle nodige informatie voor 

thuiszorgactoren opgemaakt.  

6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 

 Te verzamelen data: 

o Een duidelijk overzicht van het aantal heropnames van chronisch zieken dient nagegaan 

te worden, dit binnen een bepaalde periode; 

o Om een duidelijk beeld te krijgen van het zorgtraject van de chronisch zieke, moet er 

zowel schriftelijke als mondelinge verslaggeving van de verschillende zorgactoren in de 

thuissituatie beschikbaar zijn. Via het opgestelde communicatieboekje tussen de 

verschillende zorgactoren kan er veel nuttige informatie verzameld worden. Via deze 



143 

 

methode kan nagegaan worden of de informatie bij ontslag voldoende was om de zorg 

in de thuissituatie hierop af te stemmen.  

 Het gebruik van instrumenten om deze data te verzamelen: 

o Opnamelijst en heropnamelijst; 

o Lijsten chronisch zieken (de geïncludeerde chronisch zieken); 

o Communicatieschriftje en verslaggeving vanuit de zorg thuis. 

 De betrokken actoren: 

o Alle eerste- en tweedelijns gezondheids- en welzijnswerkers hebben belang bij deze 

actie. Ze kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren, maar tegelijk is het resultaat 

van de informatie-uitwisseling voordelig voor allen. 

 Verantwoordelijken: 

o Het ziekenhuis heeft hier een leidinggevende functie om zicht te hebben op voldoende 

informatieoverdracht vanuit de thuissituatie. Daarnaast is de verantwoordelijke die de 

zorg thuis overkoepelt, eventueel de zorgcoördinator, belangrijk om te oordelen over 

de informatieoverdracht verkregen vanuit de tweedelijnszorg, namelijk het ziekenhuis. 

 Timing en frequentie: 

o Gedurende de loop van het volledige project dient de efficiëntie van dergelijke 

ontslagformulieren geëvalueerd worden. Dit kan op regelmatige basis uitgevoerd 

worden (driemaandelijks). 

7. WANNEER? 

Deze actie is niet afhankelijk van andere acties, maar het uitwerken van andere acties kan wel voordelig 

zijn voor deze actie. De betrokkenheid van de chronisch zieke wordt groter als alle actoren samenwerken 

en de zorg beter op elkaar afgestemd wordt. Het uitwerken van MDO’s (zie actielijn 4, overbodige 

ziekenhuis(her)opnames, innovatieve actie 3) kan helpen voor een vlottere informatieverzameling wat 

voor een duidelijker totaalbeeld zal zorgen. 

Er wordt beoogd om minimaal volgend aantal personen te bereiken: 

 1
ste

 jaar: / 

 2
de

 jaar: ongeveer 30% van de 6975 te includeren personen; 

 3
de

 jaar: ongeveer 30% van de 13 950 te includeren personen; 

 4
de

 jaar: ongeveer 30% van de 23 251 te includeren personen. 

Planning: 

 Voorbereidingsfase: januari 2018 – augustus 2018; 

o Opstellen sjabloon ontslagformulier. 

 Informatiefase:  juli 2018 – oktober 2018; 

 Uitvoeringsfase: september 2018 – december 2021; 

 Evaluatiefase: september 2018 – december 2021. 

 

Werkpakket 5 Zorgondersteuning en samenwerking / 

zorgcoördinatie en case-management  

Vooraleer we acties formuleren is het van groot belang dat we het eens zijn over de terminologie. 

Vandaar een opsomming van de termen in de doelstellingen van werkpakket zorgondersteuning en 

samenwerking, volgens de teksten van werkgroep 7 (ELC) en de teksten van de SEL. 

 Zorgaanbieder: een persoon die beroepshalve zorgen of diensten in de eerstelijnszorg verleent 

aan een persoon met een zorgnood. Deze persoon kan zowel zelfstandig als in dienstverband 

zorgen aanbieden. 
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 Zorgteam: een team dat door de persoon met een zorgnood (of diens mantelzorger) op maat 

wordt samengesteld en over voldoende capaciteit, deskundigheid en onderlinge 

communicatiemogelijkheden beschikt om adequate zorg- en hulpverlening mogelijk te maken. 

 Zorgcoördinator: werd eerder ook zorgcoach/zorgbemiddelaar/overlegorganisator genoemd. 

De zorgcoördinator is een rol die wordt opgenomen door – in volgorde van voorkeur – de 

persoon met een zorgnood, zijn mantelzorger of een professionele zorgaanbieder van het 

zorgteam. Deze persoon krijgt van het zorgteam het mandaat om een aantal taken (beschreven 

in de gids p36) op te nemen. De verantwoordelijkheid van het medische luik blijft bij de huisarts.  

 Casemanager: werd eerder ook overlegcoördinator genoemd. Een casemanager wordt 

aangesteld bij een hoogcomplexe zorgvraag, na overleg van de zorgcoördinator met de andere 

leden van het zorgteam. Er zijn drie situaties waarbij de vraag naar ondersteuning door de 

casemanager gerechtvaardigd is (p38 in de gids). Bovendien is het een tijdelijke ondersteuning.  

 Zorg- en ondersteuningsplan: Een instrument om de afspraken rond de geplande zorg voor een 

persoon met een zorgnood schriftelijk (digitaal) weer te geven, zodat deze informatie 

toegankelijk is voor zowel de persoon met een zorgnood, de informele zorg en de 

zorgaanbieders, op te volgen en bij te sturen. De zorgdoelstellingen van de persoon met een 

zorgnood vormen de basis om de zorg te gaan bepalen en in afspraken te gaan vertalen. De 

afspraken zijn interdisciplinair opgesteld en het plan werkt ondersteunend om de 

geformuleerde zorg- en ondersteuningsdoelen te bereiken.  

 Zorg en ondersteuningsdoelen (zorgdoelen): doelen die in samenspraak met de 

zorgcoördinator geformuleerd werden, en die volgens het SMART-principe aangeven wat de 

gewenste levenskwaliteit is voor de persoon met een zorgnood. De doelen zijn geformuleerd in 

concrete acties en handelingen die hun plaats hebben in het zorg- en ondersteuningsplan. 

 Multidisciplinair overleg: het samenbrengen van zorgaanbieders met bij voorkeur mantelzorger 

en persoon met een zorgnood, rond die persoon met een zorgnood. Elke zorgaanbieder verleent 

zorg/advies vanuit zijn eigen discipline en organisatie, volgens de beroepsprofielen die hiervoor 

van toepassing zijn bv. Een MDO.  

 ZORG-ID: Een kaartje dat bijgehouden wordt door de chronisch zieke waarop de 

contactgegevens van het zorgteam genoteerd staan: de mantelzorger(s), de huisarts, de 

apotheker, de diensten gezinszorg, enz. Hiernaast zal andere mogelijke informatie vermeld 

worden, bijvoorbeeld allergieën. 

 

WP5 – Actie 1: Inventarisatie en expertisedeling kennisbronnen, met bijzondere 

aandacht voor kwetsbaren.  

Gelinkt aan strategische doelstelling 5 en 6 

Gelinkt aan operationele doelstelling 5.1 

Gelinkt aan werkpakket 1 (IA 1.1 & IA 1.2) en werkpakket 5 (IA 5.4) 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

We beogen een gedigitaliseerd platform. Volgende zaken zouden hierin worden opgenomen: 

 Informatie over premies, toelagen…; 

 Links naar websites; 

 Informatie over gespecialiseerde diensten; 

 Doorverwijsmogelijkheden naar specifieke hulp; 

 Enz. 
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Een eerste fase bestaat uit een volledige inventarisatie. Vervolgens zal er software ontwikkeld worden 

om deze informatie te verspreiden. Deze software zou gelinkt worden aan de website van De Koepel. Via 

de mogelijkheid tot het ingeven van het ziektebeeld en mogelijke complicaties of klachten, kan ieder een 

opsomming krijgen van alle mogelijke hulpverlening en premies die voor hen van toepassing kunnen zijn.  

Vermits informatie over zorgaanbieders en premies snel kunnen wijzigen is een goede opvolging vereist 

om up-to-date te blijven. Verschillende organisaties hebben reeds een opsomming van de verschillende 

premies en hulpverlening. Deze informatie wordt gebruikt als basis van deze actie. 

1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

Iedereen heeft recht op informatie over chronische aandoeningen, alsook op de daarbij gepaard gaande 

premies en toelanges. Ook zorgaanbieders hebben baat bij deze informatie, zo kunnen zij de persoon 

met een zorgnood beter informeren. Door aandacht te hebben voor kwetsbare groepen zullen zij beter 

geïnformeerd worden. Dit verkleint de ongelijkheid. 

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 

Door de opsomming van de verschillende hulpbronnen zal er een bredere kennis en ondersteuning 

ontwikkeld worden voor de chronisch zieke met een zorgnood. Een heldere opsomming van premies en 

toelangen schept eenduidigheid. 

* Of op niveau van change management.  

Via kennisdeling wordt de multidisciplinaire samenwerking gestimuleerd. Door alle informatie te 

bundelen op dit ene platform zullen minder misverstanden voorkomen en ontvangen de juiste mensen 

de juiste informatie. Het platform kan ook dienen om bepaalde statistieken op te vragen, om de dienst 

nog te verbeteren.  

Daarnaast is er transparantie bij het delen van informatie. Dit moet zorgen voor een betere kwaliteit en 

meer comfort in het zorg- en welzijnslandschap. 

1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

In de SWOT-analyse komt naar voor dat er reeds veel bestaande informatiebronnen zijn 

(Thuiszorgzakboekje, mutualiteiten, Thuisloosheid, enz.). De kennis van premies en toelagen staat online, 

maar het bestaan ervan is te weinig gekend (=zwakte). Binnen De Koepel willen we de kans om een 

digitaal informatieplatform te ontwikkelen ten volle benutten. Hebben hierbij oog voor de 

laagdrempeligheid en de eenduidigheid, om zo ook de kwetsbare groepen te bereiken. 

1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

Het overplaatsen van de persoonsgegevens van bestaande websites naar een gezamenlijk digitaal 

platform kan niet zomaar. Zorgverleners zullen individueel toestemming moeten geven om kenbaar 

gemaakt te worden op dit platform.  

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

Menselijke middelen: dataverzameling omtrent financiële premies, linken naar bestaande websites, 

hulpaanbieders per (chronische) aandoening, rekening houdende met de klachten en symptomen. Dit 

kan gebeuren door een werkgroep, inbreng personeel via detachering. Hiervoor wordt gerekend op een 

300 uur.  

Daarnaast moet ook contact gelegd worden met een expert terzake, om dit digitaal platform vorm te 

geven. Binnen het consortium zijn een aantal dergelijke partners vertegenwoordigd, die bereid zijn om 

dit verder mee vorm te geven.  
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Ook de werkgroep communicatie zou hierin betrokken worden. Een goed implementatieplan wordt 

ontwikkeld, wat een 100 uur kan vragen.  

Gedurende de komende jaren zal het platform geüpdatet worden door de werkgroep, mits 

ondersteuning van alle partners. Gerekend wordt dat hiervoor +/- 40 uur per jaar nodig is. 

Financiële middelen: Er zullen financiële middelen nodig zijn, vnl. in de 2
de

 helft van 2018, om de 

vormgeving van het platform te financieren. We doen beroep op de betrokken consortiumpartners en 

bekijken o.a. de mogelijkheden van prefinanciering. Daarnaast wordt een bepaalde kost verwacht voor 

de implementatie. Verschillende consortiumpartners geven aan dat kosten kunnen gemaakt worden, 

indien dit binnen de reguliere werking valt. De mogelijkheden worden nagekeken.  

Structurele middelen: Onderhoud van het platform/website.  

2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

De volledige bevolking binnen de regio van De Koepel is hier begunstigd. Verder wordt via deze weg 

specifiek ingezet op de meest kwetsbare groepen. 

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 

Dit is niet van toepassing bij deze innovatieve actie 

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

Vanuit de werkgroep wordt toegekend wie deze dataverzameling uitvoert en op regelmatige basis 

updatet. Nu wordt deze taak opgenomen in verschillende organisaties. In de toekomst zou dubbel werk 

vermeden kunnen worden. De verantwoordelijke(n) voor de databank blijft/blijven onder supervisie 

staan van De Koepel. 

3.b. De betrokken partners bij de actie 

Een aantal (netwerk)organisaties is meer betrokken in de 1
ste

 fase. Deze organisaties hebben op heden 

een opsomming van hulpaanbieders, premies, toelages enz. Ook de digitale expert wordt sterk 

betrokken. Tijdens de 2
de

 fase (opmaak communicatieplan) is de inbreng van de werkgroep 

communicatie cruciaal. Tot slot worden alle partners van De Koepel betrokken tijdens de 

implementatiefase.  

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

Dit zal niet van toepassing zijn bij deze operationele doelstelling.  

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

Dit zal niet van toepassing zijn bij deze operationele doelstelling. 

5. IMPACT 

5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

Ondersteuning van de mantelzorger: de mantelzorger kan makkelijk terugvinden waar zij, alsook de 

persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, terecht kunnen.  
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Extra-, intra-, en transmurale zorgcontinuïteit: informatie is voor iedereen gemakkelijk toegankelijk. 

Dezelfde informatie wordt gegeven, zowel intramuraal als in de thuissituatie.  

Overleg en coördinatie: overleg wordt bevorderd doordat zorgverleners gemakkelijker te vinden zijn. Een 

zorgteam kan gemakkelijker samengesteld worden.  

Kwaliteitscultuur: de inhoud/kwaliteit van de informatie wordt gecontroleerd en bijgehouden. 

Empowerment van de patiënt: de chronisch zieke wordt toegeleid naar de beste zorg, premies en 

toelagen voor zijn aandoening.  

5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers 

Er wordt een helder en éénduidig, digitaal platform gecreëerd waarop alle informatie voor de persoon 

met een zorgnood en zijn mantelzorger gebundeld wordt. Dit zal voor een duidelijker beeld zorgen voor 

zowel de chronisch zieke als de mantelzorger.  

Impact op algemene gezondheid voor bevolking 

Door een eenduidig informatieplatform wordt de kennis van de gebruiker gestimuleerd. Door de 

bijzondere aandacht voor kwetsbaren tijdens alle fases van deze innovatieve actie zullen zij er sneller toe 

aangezet worden om beroep te doen op de juiste hulpaanbieders en premies.  

Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken) 

Met de actie wordt een snellere en efficiënte toeleiding verwacht naar de juiste zorg- en 

welzijnsaanbieders. Mogelijks stijgen de kosten voor bijvoorbeeld overheden, ziekenfondsen, enz. 

Verspreiding van informatie over toelagen en premies leidt namelijk tot een beter gebruik. 

Vanaf januari 2019 voorzien we 1VTE bij deze actie. Voor deze actie rekenen we op een subsidie die 

overeenkomt met de gemaakte kosten. 

Equity 

Het informatieplatform zal voor iedereen ter beschikking gesteld worden. Iedereen zal gelijke kansen 

krijgen om deze te raadplegen en gebruik te maken van de informatie die van toepassing zal zijn voor 

diens specifieke problematiek.  

Happy gezondheidsprofessionals 

Hulpverleners weten dat er premies en doorverwijsmogelijkheden zijn, maar een goed overzicht 

behouden is niet evident. Door deze databank te creëren zullen ze op een eenvoudige en snelle manier 

correcte ondersteuning kunnen bieden aan de chronisch zieke. Indien de chronisch zieke dit wenst, kan 

de hulpverlener mee op zoek gaan naar informatie op de databank.  

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

Een mogelijke indicator om het gebruik van de database na te gaan kan het aantal ‘clicks’ zijn die op de 

website toegepast worden. Zo wordt het aantal zoekopdrachten nagegaan.  

Hiernaast kan via cijfermateriaal nagegaan worden of er een stijgend aantal aanvragen plaatsvindt, dit 

zowel inhoudelijk als onder de vorm van premies en toelagen.  
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Via patiënteninterviews kan ook het effect na de opleiding worden nagegaan. 

6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 

 Te verzamelen data: 

o In de eerste fase dient geïnventariseerd te worden.  

 Het gebruik van instrumenten om deze data te verzamelen: 

o Alle mogelijke informatiebronnen waar de inventaris uit opgesteld kan worden.  

 De betrokken actoren: 

o Iedereen die over data beschikt, o.a. SEL (toekomstige 1
ste

 lijnszorg), Welzijnsplatform, 

enz.  

 Verantwoordelijken: 

o De werkgroep van De Koepel behoudt het overzicht en beheert de timing.  

 Timing en frequentie: 

o Premeting tijdens 1
ste 

jaar (begin 2019 kan implementatie starten); 

o Postmeting mogelijk vanaf najaar 2019 of 2020. 

 

7. WANNEER? 

Deze innovatieve actie is niet prioritair maar wel belangrijk. Voor de effectieve uitwerking van het de 

actie is De Koepel afhankelijk van de ontwikkeling van het digitaal platform, alsook van de vooruitgang in 

de aanbreng en verwerking van informatie. 

Geschat wordt dat hiervoor één jaar voorbereiding nodig is, waarvan een 6-tal maand (+-300u) aan het 

platform gebouwd wordt. Gedurende de 2
de

 helft van het jaar wordt er een communicatieplan opgezet 

om de effectieve implementatie voor te bereiden. Een informatiesessie voor het consortium wordt 

gepland indien gewenst.  

In de 1
ste

 helft van 2019 kan de implementatiefase van deze actie starten. Dit i.s.m. alle 

consortiumpartners. Ter voorbereiding worden alle partners in de loop van 2018 ingelicht om deze actie 

ook op te nemen in de jaarplanning van 2019.  

Planning: 

 Voorbereidingsfase: januari 2018 – december 2018; 

o Premeting van de te verzamelen data; 

o Opstellen database. 

 Informatiefase:  november 2018 – januari 2019; 

 Uitvoeringsfase: januari 2019 – december 2021; 

 Evaluatiefase: januari 2019 – december 2021. 

 

WP5 – Actie 2: De bevolking wordt geïnformeerd 

Gelinkt aan strategische doelstelling 1 en 6 

Gelinkt aan operationele doelstelling 1.7 en 6.1 

Gelinkt aan werkpakket 5 (IA 5.1) en werkpakket 6 (IA 6.2) 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

Een belangrijk deel van deze actie is het digitaal platform, dat werd ontwikkeld in voorgaande actie. Dit, 

aangevuld met een groot aanbod aan infosessies, die beter op elkaar afgestemd kunnen worden, kan een 

groot deel van de bevolking informeren over zorg en welzijn in de regio.  
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1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

Door het informeren van de volledige bevolking, zullen ook personen met een zorgnood (in)direct 

geïnformeerd worden. Niet enkel professionele zorgverleners zijn op de hoogte, maar ook de omgeving 

kan de persoon met een zorgnood bijstaan wanneer men zelf op de hoogte is van het platform via een 

infosessie. 

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 

Bij het informeren van de bevolking worden hier de zorgverleners ook onder beschouwd.  

* Of op niveau van change management.  

De maatschappij weet waar de informatie beschikbaar is. Dit leidt mogelijk tot een grotere tevredenheid 

bij de bevolking. Dit voornamelijk in de groep die met een chronische aandoening geconfronteerd wordt. 

1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

Iedereen heeft recht op informatie, ook op vlak van zorg en welzijn. We willen de informatie op een 

duidelijke manier presenteren, en onder verschillende vormen. Ook vanuit de nood dat personen met 

een zorgnood vaak niet weten waar ze recht op hebben of waar ze terecht kunnen, willen we 

ondersteuning bieden met deze actie.  

1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

Er zijn geen wettelijke bepalingen die de uitvoering van deze actie in de weg zouden staan.  

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

Menselijke middelen: Eens de database online staat, gaat het hier enkel nog over toewijzing naar dit 

platform. Infosessies organiseren en geven kan (afhankelijk van de thema’s) ingebed worden in de 

huidige werking van o.a. LMN, mutualiteiten, mantelzorgverenigingen, expertisecentra dementie, GGZ, 

enz. 

Financiële middelen: beperkt, valt binnen de huidige werking van de betrokken partners. 

Structurele middelen: dit is niet van toepassing.  

2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

Deze actie wordt uitgevoerd ten voordele van de volledige bevolking woonachtig in de regio waar het 

project De Koepel van toepassing is.  

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 

Dit is niet van toepassing bij deze innovatieve actie. 

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

De werkgroep die deze actie ontwikkeld heeft, zal tevens verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.  

3.b. De betrokken partners bij de actie 
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Alle mogelijke consortiumpartners worden aangesproken om het platform bekend te maken. Zij zullen 

mede verantwoordelijk zijn om infosessies in te richten voor het grote publiek.  

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

Dit zal niet van toepassing zijn bij deze operationele doelstelling. 

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

Dit zal niet van toepassing zijn bij deze operationele doelstelling. 

5. IMPACT 

5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

Empowerment van de persoon met een zorgnood: de chronisch zieke weet zelf wat zijn mogelijkheden 

zijn en kan zelf actie ondernemen.  

Ondersteuning van de mantelzorgers: door de informatie die beschikbaar gesteld wordt, weten ook de 

mantelzorgers vaker welke mogelijkheden tot hulpverlening er beschikbaar zijn.  

Preventie: deze innovatieve actie is gericht op de volledige bevolking. Zo worden er reeds toekomstige 

chronisch zieken geïnformeerd over de mogelijke hulpverlening.  

5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers 

Dankzij het informeren van de bevolking wordt de kennis binnen de bevolking bevorderd en verhoogd. 

De zorgpartners, die instaan voor de zorg van een chronisch zieke, zullen elkaar tevens beter leren 

kennen doordat ze samengebracht worden op eenzelfde digitaal informatieplatform. Betere 

communicatie onder hen zal tevens bevorderend zijn voor de uitgevoerde zorg. 

Impact op algemene gezondheid voor bevolking 

Deze actie heeft een duidelijk taak tot informatie, wat bijdraagt tot een betere samenleving waarin ieder 

krijgt waar hij nood en recht op heeft.  

Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken) 

Voor infosessies is de financiële impact beperkt, gezien dit ingebed wordt in de huidige werking. Op 

welke manier kan gezocht worden naar informatiehiaten en naar uitbreiding van het aanbod, wat de 

efficiënte verhoogt? Daarnaast is er nood aan een goed implementatieplan en een helder 

communicatieplan voor de bekendmaking van het digitaal platform/de infosessies. De publiciteit 

hierrond heeft ook een prijskaartje. We kijken of dit binnen de werking van lokale besturen en andere 

consortiumpartners past. Andere quick-wins kunnen gebruikt worden om hierop in te zetten.  

Equity 

Door eenduidige informatie, kan er een snellere toeleiding zijn naar zorgaanbieders en welzijnsdiensten, 

waardoor ook kwetsbare groepen de juiste weg vinden.  

Happy gezondheidsprofessionals 

De zorgverlener die specifiek nodig is voor bepaalde problematieken zal worden ingezet bij de juiste 

noden. Er zal minder onnodige inzet gevraagd worden waar de expertise van deze specifieke 
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zorgverlener niet noodzakelijk is. Dit zal zorgen voor een verlaagde frustratie en een verhoogde expertise 

binnen de verschillende gezondheidsprofessionals.  

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

Verschillende indicatoren kunnen gebruikt worden om informatie ter evaluatie na te gaan. Zo kan het 

gebruik van het digitaal platform zelf geëvalueerd worden aan de hand van cijfermateriaal, gelinkt aan 

het gebruik van het digitaal platform.  

Hiernaast kunnen er evaluaties plaatsvinden van de infosessies en kunnen er persoonlijke bevragingen 

gebeuren van de chronisch zieke zelf en diens mantelzorger.  

6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 

 Te verzamelen data: 

o Cijfermateriaal rond het gebruik van het digitaal platform; 

o Kwalitatieve data rond de inhoud en overdracht van de infosessies; 

o Persoonlijke informatie van chronisch zieke en diens mantelzorger. 

 De te gebruiken instrumenten om deze data te verzamelen: 

o Cijfermateriaal gelinkt aan de site waar het digitaal platform ter beschikking gesteld 

wordt. Hoeveel keer bezocht? Hoeveel keer werden bepaalde verwijslinken gebruikt? 

Enz. Dit kan bepaald worden aan de hand van het aantal ‘clicks’. 

o Evaluatieformulier opgesteld om na iedere infosessie te laten invullen door de 

participanten, een premeting hiervan is moeilijk uit te voeren.  

o Kwalitatieve enquête die de ervaringen van de chronisch zieke en diens mantelzorger 

zal nagaan.  

 De betrokken actoren: 

o De ICT medewerker zal gevraagd worden om een overzicht van het gebruik van het 

digitaal platform op te stellen. 

o Het evaluatieformulier wordt door de persoon die de infosessie bracht gegeven aan de 

participanten.  

o De kwalitatieve enquête zal afgenomen worden door leden aangesteld vanuit de 

werkgroep. 

 Verantwoordelijken: 

o De Koepel, in samenwerking met de kennisinstelling FAITH, zal verantwoordelijk zijn 

om de nodige informatie te bundelen en te evalueren.  

 Timing en frequentie: 

o Evaluatie zal pas mogelijk zijn vanaf maart 2018, na implementatie van de website zelf.  

7. WANNEER? 

Deze actie hangt samen met de voorbereidende actie waarbij een digitaal platform wordt ontwikkeld. 

Het implementatieplan valt onder deze actie. In de 1
ste

 helft van 2018 kan de implementatiefase van deze 

actie starten. Dit i.s.m. alle consortiumpartners. Ter voorbereiding worden alle partners in de loop van 

2018 ingelicht om deze actie ook op te nemen in de jaarplanning van 2018. 

Planning: 

 Voorbereidingsfase: januari 2018 – februari 2018; 

 Informatiefase:   februari 2018 – mei 2018; 

 Uitvoeringsfase: maart 2018 – december 2021; 

 Evaluatiefase: maart 2018 – december 2021. 
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WP5 – Actie 3: De persoon met een zorgnood krijgt toegang tot een zorg-ID 

Gelinkt aan strategische doelstelling 5 

Gelinkt aan operationele doelstelling 5.2 

Gelinkt aan werkpakket 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

De ZORG-ID is een kaartje waarop de contactgegevens van het zorgteam genoteerd staan: de 

mantelzorger(s), de huisarts, de apotheker, de diensten gezinszorg, enz. Het kaartje bevat ook andere 

informatie over bv. allergieën. Er wordt gevraagd aan de chronisch zieke om dit bij zijn identiteitskaart te 

bewaren. In de toekomst wordt er gezocht om de ZORG-ID te integreren in de identiteitskaart. 

1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

De ZORG-ID kan een positieve invloed hebben op de zorgcontinuïteit. Als de persoon met een zorgnood 

dit kaartje bij zich heeft, heeft een nieuwe zorgaanbieder een duidelijk zicht op de zorg die reeds 

voorzien is voor de chronisch zieke. Er wordt informatie verzameld over de toestand van de persoon met 

een zorgnood, wat zorgt voor een gerichtere zorg. 

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 

Bij nood aan advies, overleg of (transmuraal) MDO zijn de leden van het zorgteam duidelijk. De 

hulpaanbieders stemmen beter af onder elkaar. 

* Of op niveau van change management 

Door het gebruik van de ZORG-ID ontstaat een betere samenwerking tussen de verschillende actoren. 

Een duidelijk beeld van de verschillende actoren zal ertoe leiden dat men sneller en makkelijker contact 

met elkaar zal opnemen bij problemen of onduidelijkheden. Hierdoor ontstaat transparante zorg en 

wordt het vertrouwen tussen zorgaanbieders gestimuleerd. 

1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

Vaak is de opname in een ziekenhuis plots en acuut. Het ziekenhuis beschikt daarbij vaak over 

onvoldoende gegevens betreffende de thuissituatie. (=zwakte) Deze gegevens zijn van belang voor het 

toekennen van een goede, aangepaste zorg op maat. Ook bij ontslag is een overdracht noodzakelijk om 

de thuiszorg vlot te laten verlopen. Tot op heden werden niet steeds alle actoren betrokken bij opname 

of ontslag. De ZORG-ID werd recent al in gebruik genomen in de regio Oostende. Een uitgebreide 

evaluatie is nog niet beschikbaar, maar de zorgverleners ervaren het als positief. De Koepel wil dit idee 

uitbreiden over de volledige regio. 

1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

Neen, de ZORG-ID wordt opgestuurd naar de geïncludeerde personen, met de uitdrukkelijke vraag om dit 

bij te houden. Uiteraard is dit geen verplichting.  

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

Menselijke middelen: De inzet van de projectcoördinator om de informatie over de Koepel, samen met 

de ZORG-ID’s te versturen. SEL levert de kaartjes aan, na opvolging van opmaak en druk. Het zal, vnl. bij 

de start, een grotere inspanning vragen van de zorgaanbieders in het zorgteam om de informatie 
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regelmatig op te vragen en te controleren. Ook in het ziekenhuis moet het ZORG-ID van elke opgenomen, 

geïncludeerde chronisch zieke opgevraagd worden. Ook externe communicatie vanuit het ziekenhuis 

over het belang van deze ZORG-ID zal menselijke middelen/tijd vragen. 

Financiële middelen: De kaartjes werden op heden gefinancierd door SEL Oostende-Veurne. Samen met 

SEL Noord West-Vlaanderen (pre)financieren zij dit verder.  

Structurele middelen: De productie wordt opgevolgd door SEL. Alle betrokken hulpaanbieders hebben de 

medeverantwoordelijkheid om de ZORG-ID up-to-date te houden.  

2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

Voor alle geïncludeerde chronisch zieken en op termijn voor alle personen met een zorgnood in de regio. 

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 

Bij inclusie in het project (=ondertekening informed consent) wordt de ZORG-ID opgestuurd met de 

algemene informatie over het project, naar het postadres van de persoon met een zorgnood. De ZORG-

ID wordt up-to-date gehouden door nieuwe (blanco) kaartjes ter beschikking te stellen van de 

zorgaanbieders.  

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

Het SEL (de toekomstige 1
ste

 lijnszorg) is al vertrouwd met de ZORG-ID en wil dit breder implementeren. 

SEL Oostende-Veurne en SEL Noord West-Vlaanderen is verantwoordelijk voor het beheer en 

implementatie, alsook voor productie en onderhoud.  

3.b. De betrokken partners bij de actie 

De verspreiding van de ZORG-ID naar de geïncludeerde personen verloopt via de consortiumpartners die 

includeren. De personen met een ZORG-ID worden bijgehouden door de projectcoördinator. Daarnaast 

moeten alle partners, betrokken in een zorgteam, meehelpen met het bekendmaken en up-to-date 

houden van de ZORG-ID. De meerwaarde van de kaartjes moet duidelijk zijn voor iedereen. 

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

Dit zal niet van toepassing zijn bij deze operationele doelstelling. 

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

Dit zal niet van toepassing zijn bij deze operationele doelstelling. 

5. IMPACT 

5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

Extra-, intra- en transmurale zorgcontinuïteit: door een duidelijk overzicht van het zorgteam van de 

persoon met een zorgnood, verbetert de zorgcontinuïteit op elk vlak.  

5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  
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Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers 

Er vallen heel wat zorgen weg bij het organiseren van een MDO. Er is namelijk al een verzameling van de 

verschillende zorgactoren die in verband staan met een specifieke chronisch zieke. Dit zal voor meer 

comfort zorgen voor de chronisch zieke en dienst mantelzorger.  

Impact op algemene gezondheid voor bevolking 

Deze actie zal geen specifieke impact hebben op de algemene gezondheid van de bevolking. 

Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken) 

Financieel zal dit voornamelijk resulteren in minder dubbel werk, dus tijdswinst voor (nieuwe) 

zorgaanbieders. Het up-to-date houden van de ZORG-ID kan echter een extra werkbelasting geven aan 

het huidige zorgteam, maar hiervoor worden afspraken gemaakt. Op langere termijn zou alles digitaal 

verlopen en valt dit weg. 

Equity 

Ook voor minder communicatieve en kwetsbare doelgroepen wordt het volledige zorgteam opgesomd 

en indien nodig samengebracht. 

Happy gezondheidsprofessionals 

Door een betere afstemming van de zorg is er een betere zorgcontinuïteit. Er is minder frustratie door 

een beperkte communicatie bij opname of ontslag. Bij organisatie van een MDO wordt niemand 

vergeten. 

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

Mogelijke indicatoren zijn de mate van implementatie en verspreiding (door SEL) en het up-to-date 

houden van de ZORG-ID (door het zorgteam). Ook het gebruik binnen de 2
de

 lijn is een mogelijke 

indicator om de impact van deze actie te evalueren. Dit in combinatie met een evaluatie van 

zorgaanbieders en groepen van personen met een zorgnood (en diens mantelzorgers). 

6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 

 Te verzamelen data: 

o De implementatie en verspreiding van de Zorg-ID; 

o Het up-to-date houden van de zorg-ID; 

o Het gebruik van de zorg-ID binnen de tweedelijnszorg. 

 De te gebruiken instrumenten om deze data te verzamelen: 

o Concreet cijfermateriaal; 

o Vragenlijsten; 

o Kwalitatief onderzoek onder vorm van een focusgroepsgesprek met een werkgroep 

chronisch zieken. 

 De betrokken actoren 

o Alle betrokken consortiumpartners zullen gevraagd worden om gegevens/informatie 

aan telveren.  

 Verantwoordelijken 

o De werkgroep; 

o Kennisinstelling FAITH, ter controle van de gegevensverwerking. 

 Timing en frequentie 
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o Van zodra het project start en personen geïncludeerd worden, ontvangen zij een ZORG-

ID. Het principe en de meerwaarde wordt begin 2018 ook verduidelijkt naar de 

zorgaanbieders, zodat zij kunnen bijdragen aan het succes van deze actie. Reeds na jaar 

1 kunnen gesprekken gevoerd worden met de verschillende partners (eerste en tweede 

lijn) ter evaluatie. Ook personen met een zorgnood en hun mantelzorgers kunnen 

bevraagd worden. 

7. WANNEER? 

Deze actie kan bij de start geïmplementeerd worden. Op heden zijn de zorg-ID’s reeds in omloop in regio 

SEL Oostende-Veurne. Hier kan verder op ingezet worden. Voor de regio SEL NWVL-Torhout is er reeds 

toelaten van de bestuursraad om de zorg-ID’s te bestellen.  

Eens de werking van het zorg-ID voldoende gekend en geëvalueerd is, wordt de mogelijkheid van 

digitalisering verder onderzocht (bv. koppeling met identiteitskaart, enz.) 

Er wordt beoogd om minimaal volgend aantal personen te bereiken: 

 1
ste

 jaar: ongeveer 8% van de 2325 te includeren personen; 

 2
de

 jaar: ongeveer 8% van de 6975 te includeren personen; 

 3
de

 jaar: ongeveer 8% van de 13 950 te includeren personen; 

 4
de

 jaar: ongeveer 8% van de 23 251 te includeren personen. 

Planning: 

 Voorbereidingsfase: januari 2018 – februari 2018; 

 Informatiefase:   januari 2018 – maart 2018; 

 Uitvoeringsfase: maart 2018 – december 2021; 

o Digitaliseren van zorg-ID. 

 Evaluatiefase: maart 2018 – december 2021. 

 

WP5 – Actie 4: Vormingen omtrent zorgcoördinatie 

De chronisch zieke en diens mantelzorger krijgen de mogelijkheid om vormingen te volgen omtrent 

zorgcoördinatie.  

Gelinkt aan strategische doelstelling 6 

Gelinkt aan operationele doelstelling 6.1 

Gelinkt aan werkpakket 5 (IA 5.1) 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

We zullen de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger ondersteunen om zelf de zorgcoördinatie 

(contact met verschillende zorgaanbieders, aanvraag MDO, enz.) op te nemen, door een specifieke 

vorming op maat.  

1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

De persoon met een zorgnood, alsook zijn mantelzorger wordt empowered om de zorg zelf in handen te 

nemen. Dit gaat van het invullen van de administratie en de aanvragen tot het organiseren van een MDO. 

Ook het gebruik van toepassingen binnen eHealth (bv. Tetrys) kunnen aangeleerd worden.  

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 
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Als niet-professionele zorgcoördinatoren de zorg organiseren, en daarbij ook MDO’s aanvragen, zullen 

meer zorgteams samenkomen, wat resulteert in een betere samenwerking.  

* Of op niveau van change management.  

Door een goede ondersteuning van de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger, kunnen 

zorgaanbieders (mits blijvende ondersteuning van vb. patiënten- of mantelzorgverenigingen) meer van 

de zorg zelf opnemen. Op termijn kunnen professionele zorgcoördinatoren ingezet worden op andere en 

meer complexe situaties, terwijl de bezetting binnen de organisatie min of meer gelijk blijft. Er zou dan 

bv. een grotere focus kunnen liggen op kwetsbare groepen, wat dan weer een impact heeft op equity.  

1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

Personen met een zorgnood, alsook mantelzorgers, hebben vaak zelf de wens om de zorg in handen te 

houden. In praktijk is dit niet steeds haalbaar (=zwakte). Echter, bij hen zit vaak heel wat expertise. 

Gezien het belang van empowerment en het centraal staan van de persoon met een zorgnood, lijkt dit 

ons een noodzakelijke actie om de gelijkheid tussen professionele en niet-professionele 

zorgcoördinatoren in zekere mate te bewerkstelligen. 

1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

Er zijn geen specifieke wettelijke bepalingen die de uitvoering van deze innovatieve actie in de weg staan.  

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

Menselijke middelen: niet meer dan de huidige middelen die ingezet worden. 

Financiële middelen en structurele: we voorzien een beperkte kost van €7500 op jaarbasis. 

2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

Voor personen met een zorgnood en/of mantelzorgers die zelf de zorg willen organiseren/coördineren.  

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 

Personen, die de zorgcoördinatie willen opnemen, kunnen aangesproken worden via verschillende 

kanalen. Namelijk mantelzorgverenigingen, patiëntenverenigingen, leden van het zorgteam, 

mutualiteiten, enz. Personen zonder ondersteuning worden dan niet bereikt, maar de detectie van deze 

groepen is ook een belangrijk aspect in deze actie. Personen met interesse in zorgcoördinatie worden 

dan in eerste instantie naar patiënten- en mantelzorgverenigingen verwezen. 

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

De werkgroep zelf zal de verantwoordelijke rol op zich nemen ter uitvoering van deze innovatieve actie.  

3.b. De betrokken partners bij de actie 

De verschillende partners die in contact komen met personen met een zorgnood en/of hun 

mantelzorgers. Een belangrijke taak hierin is weggelegd voor de patiënten- en mantelzorgverenigingen. 

Zij moeten meer op de voorgrond komen. 

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 
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Dit zal niet van toepassing zijn bij deze operationele doelstelling. 

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

Dit zal niet van toepassing zijn bij deze operationele doelstelling. 

5. IMPACT 

5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

Ondersteuning van de mantelzorger: de mantelzorgers zullen worden ondersteund wanneer zij dit 

wensen of wanneer ze geacht worden om zelf de zorg te gaan organiseren. 

Kwaliteitscultuur: dankzij het aanbieden van vormingen aan de chronisch zieke en diens mantelzorger, 

kunnen professionele zorgcoördinatoren meer ingezet worden op zorgsituaties bij andere doelgroepen 

(waaronder ook de kwetsbare), zonder dat zij een hogere werkbelasting ondervinden. Zo kunnen ze 

kwaliteit blijven bieden. 

Valorisatie patiënt- of familieverenigingen, ziekenfondsen: de kennis bij de chronisch zieke en diens 

mantelzorger over de verschillende hulpinstellingen en ziekenfondsen zal stijgen. Dit ten voordele van 

het uitwerken van een goede en complete zorg, aangepast aan de noden van de chronisch zieke.  

5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers 

De persoon met een zorgnood en/of mantelzorger voelt zich gesterkt door de ondersteuning en is 

zelfzeker. Bij problemen wordt actie ondernomen en er wordt gebouwd op de expertise van deze niet-

professionele zorgcoördinator. Deze personen voelen zicht gesterkt. Dit kan leiden tot minder burn-out 

bij mantelzorgers, minder sociale opnames, minder opnames in kortverblijf. Ook een vermindering van 

de medicatie kan een lange termijneffect zijn, gezien de empowering van de chronisch zieke tot een 

positief kritische chronisch zieke kan leiden.  

Impact op algemene gezondheid voor bevolking 

De impact specifiek op de gezondheid van de algemene bevolking wordt beperkt verwacht.  

Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken) 

De ontwikkeling van de vorming en de uren vorming die gegeven worden, zullen een zekere financiële 

impact hebben, dit voornamelijk in personeelsuren gezien er vergaderd wordt, er bevragingen 

georganiseerd worden enz. Verschillende organisaties kunnen de infosessies binnen de eigen werking 

opnemen. Hiervoor wordt samengezeten met de betrokken partners. Indien er op termijn meer MDO’s 

aangevraagd worden, zullen de GDT-fondsen snel slinken. Extra financieringsmogelijkheden worden dan 

laten onder de loep genomen. 

Equity 

Er ontstaat een gelijkwaardigheidsgevoel tussen niet-professionele zorgcoördinatoren en professionele 

zorgcoördinatoren. Het wederzijds vertrouwen groeit. 

Happy gezondheidsprofessionals 

Met deze actie kan verwacht worden dat het zorgteam, de betrokken verenigingen voldoening halen uit 

het ondersteunen van een gesterkte persoon met zorgnood of mantelzorger. Professionele 

zorgcoördinatoren hebben meer complexe situaties wat positief kan zijn voor de werk-uitdaging. Echter 
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dienen we rekening te houden met het feit dat nieuwe/complexere situaties meer tijd kunnen vragen en 

de werkbelasting niet mag stijgen. 

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

Het aantal mantelzorgers en personen met een zorgnood dat interesse heeft in zorgcoördinatie, dient 

onderzocht te worden. Op basis van een focusgroep of vragenlijst kunnen vragen/hiaten gecapteerd 

worden. Op basis hiervan wordt dan een vorming ontwikkeld. 

6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 

 Te verzamelen data: 

o De kennis van de chronisch zieke en diens mantelzorger dient in kaart gebracht te 

worden.  

 De te gebruiken instrumenten om deze data te verzamelen: 

o Vragenlijsten; 

o Mogelijk een diepte-interview. 

 De betrokken actoren: 

o Patiënt- en mantelzorgverenigingen; 

o Mutualiteiten; 

o Leden van het zorgteam; 

o Kennisinstellingen. 

 Verantwoordelijken: 

o De werkgroep 

 Timing en frequentie: 

o Eerst dient een nulmeting gedaan te worden over de kennis van de chronisch zieke en 

diens mantelzorger. Op basis van de specifieke noden worden de vormingen in het 

najaar 2018 gepland; 

o Evaluatie kan gebeuren via toetsing na de vormingsmomenten bij de chronisch zieke en 

diens mantelzorger. 

 

7. WANNEER? 

2018 kan starten met een overleg met de betrokken partners ter kennismaking. Een 2
de

 overleg kan dan 

gaan over de concrete opmaak van een vragenlijst. Ook taakverdeling tussen partners dient duidelijk 

afgesproken te worden. De bevraging van de doelgroep zal vermoedelijk een aantal maanden in beslag 

nemen, alsook de verwerking van de resultaten. Na verwerking kan de vorming ontwikkeld worden, 

alsook de modaliteiten voor evaluatie. Elementen die reeds in huidige vormingen naar voor komen, 

worden meegenomen, zodat geen expertise verloren gaat. Vermoedelijk kunnen de vormingen dan 

plaatsvinden in het najaar van 2018 of vanaf 2019. Evaluatie kan systematisch na elke vorming 

opgevraagd worden a.d.h.v. een evaluatieformulier. 

Er wordt beoogd om minimaal volgend aantal personen te bereiken: 

 1
ste

 jaar: 50 personen; 

 2
de

 jaar: 100 personen; 

 3
de

 jaar: 150 personen; 

 4
de

 jaar: 200 personen. 

Planning: 

 Voorbereidingsfase: januari 2018 – augustus 2018; 
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o Overleg tussen betrokken partners; 

o Opmaken vragenlijst; 

o Bevragen doelgroep; 

o Verwerken informatie; 

o Ontwikkelen vorming. 

 Informatiefase:  juli 2018 – september 2018; 

 Uitvoeringsfase: september 2018 – december 2021; 

 Evaluatiefase: september 2018 – december 2021. 

 

WP 5 – Actie 5: Permanente vorming voor professionele zorgverleners 

De professionele zorgverlener krijgt informatie en permanente vorming over het huidige zorg- en 

welzijnsaanbod, de eHealth- en screeningstoepassingen en bestaande lokale initiatieven. 

Gelinkt aan strategische doelstelling 5 

Gelinkt aan operationele doelstelling 5.1, 5.2 en 5.3 

Gelinkt aan werkpakket 5 (IA 5.1) en werkpakket 6 (IA 6.2) 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

In deze actie wordt deels het digitale platform opgenomen, alsook het geven van vormingen omtrent 

thema’s zoals het zorg- en welzijnsaanbod, de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger, eHealth, 

de zorgtrajecten, BelRai, enz. Specifiek voor de professionele zorgcoördinator wordt een vorming 

voorzien omtrent de opmaak en een correcte opstelling van het zorg- en ondersteuningsplan Tetrys, 

wanneer de overheid dit niet voorziet. 

1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

Vorming voor zorgverleners verhoogt de expertise en beroepsbekwaamheid. Dit heeft een rechtstreekse 

impact op de diensten, die verleend worden aan de persoon met een zorgnood en zijn mantelzorger. 

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 

Door vorming, waaronder transmuraal en interdisciplinair contact, stijgt het vertrouwen tussen 

zorgaanbieders, alsook de kennis van elkaars job. Dit stimuleert overleg en samenwerking. 

* Of op niveau van change management.  

De zorgaanbieders worden ondersteund door vormingen buiten hun beroepsgebied, waardoor ze met 

een brede kijk de persoon met een zorgnood kunnen verder helpen. Als mantelzorg- en 

patiëntenverenigingen betrokken worden bij het geven van vormingen, kunnen ook zij hun 

deskundigheid delen met de zorgaanbieders. De kijk op een persoon met een zorgnood wordt breder 

dan enkel het zorgaspect.  

1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

Uit de SWOT-analyse kwam naar voor dat de deskundigheid van heel wat organisaties, waaronder 

mantelzorg- en patiëntenverenigingen, niet voldoende benut wordt. Bovendien zullen zorgaanbieders, 

waaronder ook zorgcoördinatoren, steeds vaker hun deskundigheid moeten aantonen, wat geformuleerd 

werd als een bedreiging. Echter hierdoor worden een aantal kansen geformuleerd, waar De Koepel met 

deze actie op wil inzetten.  
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1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

Er zijn geen specifieke wettelijke bepalingen die de uitvoering van deze innovatieve actie in de weg staan.  

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

Menselijke middelen: voor de ontwikkeling van de vormingen zullen verschillende partners moeten 

samenzitten. Bij voorkeur kan dit binnen de huidige werking, gezien verschillende actoren reeds 

vormingen organiseren. Het samenleggen, verfijnen, vernieuwen en creëren van opleidingen kan 

personeel vragen. Wat de kost zal zijn voor de vormingen, wordt door betrokken partners bepaald. 

Financiële middelen: Indien de vormingen aan een lage kostprijs of zelfs gratis worden aanboden, zullen 

hiervoor financiële middelen vrijgemaakt moeten worden. Dit kan onder de vorm van efficiëntiewinsten, 

echter zal deze actie dan niet in het 1
ste

 werkjaar geïmplementeerd worden.  

Structurele middelen: beperkt 

2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

Deze vormingsmomenten zullen ter beschikking zijn voor alle zorgverleners in de regio van De Koepel.  

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 

De vormingen en de momenten waarop deze zullen plaatsvinden, zullen terug te vinden zijn via de 

website van De Koepel. Hiernaast zullen de consortiumleden van De Koepel mee de verschillende 

zorgverleners gaan informeren over de mogelijkheid tot vorming.  

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

De verantwoordelijke rol voor deze actie zal opgenomen worden door de werkgroep. 

3.b. De betrokken partners bij de actie 

Consortiumpartners die nu reeds vormingen organiseren rond bredere thema’s met betrekking tot 

gezondheid, zorg- en welzijn, eHealth, persoon met een zorgnood, mantelzorger enz. Voor de vorming 

rond het zorg- en ondersteuningsplan wordt er contact genomen met de betrokken diensten/overheden.  

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

Deze actie is een uitbreiding van de huidige lopende vormingen en vraag. Bijgevolg dient hier geen 

nieuwe regelgeving voor opgesteld te worden. Hierdoor wordt geen extra kost voorzien. 

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

De vormingen, die ter beschikking gesteld worden aan de zorgverleners, staan niet in contact met de 

kosten die die chronisch zieke draagt. Hier zal dus zeker geen meerkost gevoeld worden door de 

chronisch zieke.  

5. IMPACT 

5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 
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Kwaliteitscultuur omdat zorgaanbieders door het volgen van de opleiding meer expertise en 

deskundigheid opbouwen. Bovendien worden ook mantelzorgers indirect ondersteund door de bredere 

kijk van zorgverleners, die vorming volgen en informatie ophalen via het digitaal platform. De vorming 

omtrent het zorg- en ondersteuningsplan Tetrys heeft een impact op de component van het geïntegreerd 

patiëntendossier.  

5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers 

Door vormingen van onder andere patiënten- en mantelzorgverenigingen, leren zorgaanbieders nog 

meer om een brede kijk te houden. Dit kan de zorgervaring van personen met een zorgnood en 

mantelzorgers positief beïnvloeden. Door de opleiding voor zorgcoördinatoren omtrent de opstelling van 

correcte levensdoelen en de weergave ervan in Tetrys, handelt het volledige zorgteam op dezelfde 

manier, wat ook ten goede komt aan de zorgervaring.  

Impact op algemene gezondheid voor bevolking 

Er wordt slecht een beperkte impact verwacht op de gezondheid van de algemene bevolking. Wel zal 

deze actie ruim ontwikkeld zijn tegen het moment wanneer de bevolking zelf nood zal hebben aan 

zorgverlening.  

Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken) 

We verwachten niet dat de vormingen excessieve kosten zullen veroorzaken. Veel organisaties plannen 

nu reeds opleidingen in. Wel wordt verwacht dat het effect van de vormingen een vorm van tijdswinst 

kan genereren. Wanneer het zorg- en ondersteuningsplan of de BelRai correct is ingevuld, zullen andere 

zorgaanbieders uit het zorgteam betere zorg kunnen afleveren in eenzelfde tijdspanne. 

Equity 

Onder andere het zorg- en ondersteuningsplan wordt voor elke persoon met een zorgnood op een 

gelijkaardige manier ingevuld. Ook andere opleidingen (bv. omgaan met kwetsbare groepen) kunnen 

leiden tot een verlaging van de ongelijkheid binnen de bevolking in de regio. 

Happy gezondheidsprofessionals 

Er wordt een gevoel van teamwork gecreëerd als gevolg van de gezamenlijke opleidingen en het 

eenduidige zorg- en ondersteuningsplan. Door een verbeterde communicatie en samenwerking kan 

efficiënter gewerkt worden en worden betere diensten verleend. Een voorwaarde hierbij is dat 

zorgaanbieders elkaar kennen en op elkaars kennis vertrouwen.  

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

Het aantal aanwezigen op de vorming en evaluatie van de vorming kunnen duidelijke evaluatie-

indicatoren zijn. Ook de noden van zorgaanbieders en de tevredenheid van personen met een 

zorgnood/mantelzorgers moeten in kaart gebracht worden.  

6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 

 Te verzamelen data: 

o Aanwezigheidslijsten; 

o Evaluatieformulieren; 

o Bevraging bij zorgverleners, chronisch zieken en mantelzorgers. 
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 De te gebruiken instrumenten om deze data te verzamelen: 

o Vragenlijsten. 

 De betrokken actoren: 

o Actoren die op heden vormingen omtrent dergelijke thema’s organiseren. 

 Verantwoordelijken: 

o De Koepel; 

o Kennisinstellingen voor de verwerking van de gegevens.  

 Timing en frequentie: 

o Gedurende het 1
ste

 werkjaar kunnen alle opleidingen in kaart gebracht worden. Daarbij 

zijn ook gesprekken nodig met de verschillende instanties omtrent het (samenvoegen 

van het) aanbod. Ook moeten de zorgverleners/ chronisch zieken/mantelzorgers 

bevraagd worden. 

 

7. WANNEER? 

Gezien een aantal partners reeds betrokken zullen zijn in andere acties gedurende 2018, zou deze actie 

in 2019 opgestart worden. Effectieve uitrol is dan mogelijk vanaf 2020. Evaluatie kan gelijktijdig 

gebeuren.  

Planning: 

 Voorbereidingsfase: januari 2019 – december 2019; 

o Ontwikkelen vormingsmomenten. 

 Informatiefase:   september 2019 – december 2019; 

o Inschrijving vormingsmomenten. 

 Uitvoeringsfase: januari 2020 – december 2021; 

o Inschrijving vormingsmomenten. 

 Evaluatiefase: januari 2020 – december 2021. 

 

WP5 – Actie 6: Poule casemanagers 

Er wordt een poule van casemanagers opgezet, volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid.  

Gelinkt aan strategische doelstelling 4 en 6 

Gelinkt aan operationele doelstelling 4.1 en 6.2 

Gelinkt aan werkpakket 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

Er wordt een groep casemanagers vanuit het werkveld gedetacheerd aan de Koepel. Zij worden 

geselecteerd op basis van de richtlijnen en systematisch ingezet waar nodig. 

1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

Een casemanager wordt tijdelijk aangesteld bij een hoog complexe zorgvraag, na overleg van de 

zorgcoördinator met de andere leden van het zorgteam. Als het zorgteam de ondersteuning van een 

casemanager inroept, zou een complexe situatie makkelijker ontrafeld kunnen worden, waarbij de 

persoon met een zorgnood centraal staat, maar ook rekening houdende met de wensen van de 

mantelzorger. 
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* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 

De verschillende zorgactoren leren elkaar om advies vragen en vragen ondersteuning wanneer nodig. 

* Of op niveau van change management.  

Dit zal voor deze actie minder toepasbaar zijn.  

1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

Het opmaken van een poule van casemanagers binnen de Koepel stelt het project in staat om tijdens de 

4 pilootjaren de cijfers te beheren om zo te sleutelen aan meer gerichte vormingen voor zorgaanbieders. 

Bovendien worden de vaardigheden van de (beperkte) poule casemanagers sneller aangescherpt, 

doordat het over een kleine groep gaat. Bij uitbreiding kunnen zij die kennis delen.  

1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

Er zijn geen specifieke wettelijke bepalingen die de uitvoering van deze innovatieve actie in de weg staan. 

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

Menselijke middelen: beperkt, voor het oprichten van de poule wordt rekening gehouden met de 

richtlijnen die de overheid vooropstelt. Extra competenties, m.b.t. de doelgroep van De Koepel zullen 

toegevoegd worden. De effectieve inzet van casemanagers zal tijd vragen, maar op termijn meer 

tijdswinst én betere geïntegreerde zorg genereren. Toewijzing casemanager aan een case door de 

projectcoördinator. 

Financiële middelen: er wordt vooropgesteld dat 5% van de geïncludeerde in de doelgroep in aanmerking 

kan komen om een casemanager aangesteld te krijgen.  

Structurele middelen: beperkt.  

2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

Potentiële casemanagers, die op heden reeds door ervaring dergelijke moeilijke cases opnemen. 

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 

Via de website en de consortiumpartners van De Koepel worden de verschillende casemanagers 

geïnformeerd. 

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

De werkgroep, samen met de projectcoördinator van De Koepel. 

3.b. De betrokken partners bij de actie 

Alle consortiumpartners zullen gevraagd worden om mee te helpen bij het verspreiding van de oproep. 

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de toekomstige wetgeving omtrent MDO’s (cfr. 

Eerstelijnsconferentie). Het is zeker niet de bedoeling dat de chronisch zieke hier een extra kost van 
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ondervindt. Mensen die beroep doen bevinden zich vaak in een crisissituatie, waardoor er geen kostprijs 

aan hen kan gevraag worden. Dit ook rekening houdende met de specificiteit van het project, met name 

de kansarmoede. 

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

Zie 4.a 

5. IMPACT 

5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

Intra-, extra- en transmurale zorgcontinuïteit zal gewaarborgd worden door het aanstellen van een 

casemanager. De expertise van de casemanager zal ingezet worden om een specifieke problematiek te 

helpen oplossen bij de zorg voor een chronisch zieke. 

Ondersteuning van de mantelzorger: wanneer de zorg voor een chronisch zieke uit de hand loopt of 

bemoeilijkt wordt, kan de hulp van een casemanager ingeschakeld worden om de problematiek aan te 

pakken.  

5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers 

Personen met een zorgnood en hun mantelzorgers kunnen tijdig ontlast worden na advies van de 

casemanager via het zorgteam. 

Impact op algemene gezondheid voor bevolking 

Er wordt slecht een beperkte impact verwacht op de gezondheid van de algemene bevolking. Wel zal 

deze actie ruim ontwikkeld zijn tegen het moment wanneer de bevolking zelf nood zal hebben aan 

zorgverlening.  

Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken) 

(Zie punt 1.e – financiële middelen) 

Equity 

Indien noodzakelijk zal de casemanager voor iedere chronisch zieke ter beschikking zijn.  

Happy gezondheidsprofessionals 

De leden van het zorgteam voelen zich ondersteund door de casemanager. Hoog complexe, vastgeroeste 

situaties worden sneller ontrafeld en de zorg kan sneller worden verdergezet. Dit zal van invloed zijn op 

de frustraties van zorgaanbieders in dergelijke situaties. 

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

Er dient een evaluatie van de casemanagers uitgevoerd te worden, de invloed dat ze kunnen hebben op 

bepaalde zorgsituaties. 

Tevens dient nagegaan te worden voor welke zorgsituaties er de meeste nood is aan casemanagers.  

6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 
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 Te verzamelen data: 

o Evaluatie van de zorgverleners; 

o Evaluaties van de chronisch zieke en diens mantelzorger. 

 De te gebruiken instrumenten om deze data te verzamelen: 

o Er dienen kwalitatieve data verzameld te worden aan de hand van diepte-interviews.  

 De betrokken actoren: 

o Casemanagers; 

o Zorgteams die beroep doen op een casemanager; 

o De chronisch zieke en diens mantelzorger. 

 Verantwoordelijken: 

o De werkgroep; 

o Projectcoördinator van De Koepel. 

 Timing en frequentie: 

o De poule wordt zo gauw mogelijk opgezet, de casemanagers worden ingezet bij de 

noodzakelijke situaties, zoals voorgesteld in de gids ‘geïntegreerde zorgverlening in de 

eerste lijn’. 

7. WANNEER? 

Deze actie is prioritair en moet opgestart worden, bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het proces. De 

functieomschrijving van een casemanager moet echter volledig duidelijk zijn, voor dat er lokaal een poule 

kan opgezet worden. 

Er wordt beoogd om minimaal volgend aantal personen te bereiken: 

 1
ste

 jaar: 50 personen; 

 2
de

 jaar: 250 personen; 

 3
de

 jaar: 550 personen; 

 4
de

 jaar: 100 personen. 

Planning: 

 Voorbereidingsfase: januari 2018 – juni 2018; 

o Opstellen functieomschrijving casemanager; 

o Opstellen poule casemanagers. 

 Informatiefase:   mei 2018 – juli 2018; 

 Uitvoeringsfase: juli 2018 – december 2021; 

 Evaluatiefase: juli 2018 – december 2021. 

 

WP5 – Actie 7: Vormings- en intervisiemomenten voor casemanagers 

Casemanagers krijgen de mogelijkheid om expertise op te bouwen via specifieke vormings- en 

intervisiemomenten. 

Gelinkt aan strategische doelstelling 5 en 6 

Gelinkt aan operationele doelstelling 5.5 en 6.2 

Gelinkt aan werkpakket 5 (IA 5.6) 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

Er worden vormings- en intervisiemomenten ontwikkeld voor de casemanagers. Moeilijke situaties 

worden via de Koepel verzameld en tijdens de intervisiemomenten besproken. 
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1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

Door expertisedeling kunnen situaties beter ingeschat worden, wat de persoon met een zorgnood en zijn 

mantelzorger ten goede komt. 

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 

Als er problemen zijn op vlak van dienstverlening, afstemming van zorg, komt een neutrale partner 

tussen. Dit vermijdt escalatie bij problemen. 

* Of op niveau van change management.  

Intervisie kan ervoor zorgen dat een casemanager (of iemand van het zorgteam) zijn werkwijze aanpast.  

1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

Het is belangrijk om casemanagers de kans te geven om als ‘nieuwe’ partner in de 

eerstelijnsgezondheidszorg expertise uit te wisselen en problemen te kunnen aangeven. 

1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

Er zijn geen wettelijke bepalingen die de uitvoering van deze actie zullen belemmeren. Indien casussen 

besproken worden, gebeurt dit steeds anoniem. 

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

Menselijke middelen: organisatie van intervisiemomenten gebeurt door de projectcoördinator, in 

samenwerking met de werkgroep.  

Financiële middelen: er wordt een kost voorzien van €9000 - €12 000 op jaarbasis. 

Structurele middelen: beperkt 

2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

Deze actie zal hoofdzakelijk geïmplementeerd worden in functie van de ontwikkeling van de 

casemanagers binnen De Koepel. 

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 

Wanneer een casemanager in aanmerking komt voor een bepaalde vorming, zal deze daar persoonlijk 

van op de hoogte gesteld worden door de projectcoördinator van De Koepel.  

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

De projectcoördinator van De Koepel zal hiervoor verantwoordelijk zijn, in samenwerking met de 

werkgroep van deze actie.  

3.b. De betrokken partners bij de actie 

De diensten waar de casemanagers tewerkgesteld zijn, zullen gevraagd worden om deze personen voor 

bepaalde perioden vrij te stellen om hun rol als casemanager binnen De Koepel uit te voeren. Hier horen 

dusdanig de vormingen ook bij.  



167 

 

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

Dit is niet van toepassing bij deze innovatieve actie. 

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

Dit is niet van toepassing bij deze innovatieve actie. 

5. IMPACT 

5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

Case-management: de casemanagers zullen permanente bijscholingen aangeboden krijgen ter 

bevordering van hun expertise die in functie zal zijn voor een betere ontwikkeling voor de zorg van de 

chronisch zieke.  

Intra-, extra- en transmurale zorgcontinuïteit: dankzij een goede ontwikkeling van de casemanagers 

wordt een goede samenwerking tussen de verschillende zorgactoren gestimuleerd.  

5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers 

Door vorming en intervisie kunnen casemanagers moeilijke situaties beter inschatten en onder andere 

hoog complexe problemen sneller ontmantelen. 

Impact op algemene gezondheid voor bevolking 

Er wordt slechts een beperkte impact verwacht op de gezondheid van de algemene bevolking. Wel zal 

deze actie ruim ontwikkeld zijn tegen het moment dat de bevolking zelf nood zal hebben aan 

zorgverlening.  

Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken) 

Over de periode van 4 jaar voorzien we een kost van ongeveer €39 000. 

Er wordt slechts een beperkte efficiëntiewinst verwacht, gezien dit vervat zit in actie 5.6 Poule 

casemanagers. 

Equity 

De casemanagers uit de verschillende expertisedomeinen zullen gevraagd worden elkaar bij te scholen. 

Zo wordt een breder beeld ontwikkeld bij de individuele casemanagers.  

Happy gezondheidsprofessionals 

Casemanagers ervaren zich als meer deskundig na overleg en intervisie. Er wordt een betere 

kennisontwikkeling beschikbaar gesteld.   

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

Na de vorming- of intervisiemomenten zal meteen een (mondelinge) evaluatie afgenomen worden bij de 

participerende casemanagers. Zo kan er onmiddellijk kennis genomen worden over de positieve- en 

groeipunten.  
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6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 

 Te verzamelen data: 

o Informatie aan de hand van evaluatiemomenten na ieder vorming- of 

intervisiemoment. 

 De te gebruiken instrumenten om deze data te verzamelen: 

o Korte schriftelijke bevraging; 

o Uitgebreid diepte-interview. 

 De betrokken actoren: 

o De casemanagers. 

 Verantwoordelijken: 

o De projectcoördinator. 

 Timing en frequentie: 

o Na oprichting van de poule zal er een eerste kennismaking voorzien worden tussen de 

casemanagers. Nadien worden er jaarlijks twee vormings- en intervisiemomenten 

georganiseerd.  

7. WANNEER? 

Intervisiemomenten kunnen georganiseerd worden na de uitvoering van de vorige actie, namelijk de 

opstart van een poule. Indien deze poule werkzaam is, kan er twee maal per jaar een contactmoment 

georganiseerd worden. Uiteraard kunnen deze personen elkaar ook ontmoeten op andere 

vormingsmomenten, en zo (in)formele contacten onderhouden.  

Planning: 

 Voorbereidingsfase: mei 2018 – juni 2018; 

 Informatiefase:   mei 2018 – juli 2018; 

 Uitvoeringsfase: juli 2018 – december 2021; 

 Evaluatiefase: juli 2018 – december 2021. 

 

Werkpakket 6: ICT 

WP6 - Actie 1: Gegevensdeling (chronisch zieke centraal) 

Er wordt gebruik gemaakt van het COZO patiëntenplatform om hen zoveel als mogelijk te betrekken bij 

hun zorgplan. Indien de chronisch zieke dit toelaat, kunnen de andere zorgverleners, die deel uitmaken 

van het zorgteam, ook inzage hebben in documenten van de anderen. 

Ook andere hulpverleners hebben via deze weg toegang tot het individuele zorgplan van de chronisch 

zieke 

Gelinkt aan strategische doelstelling 1 en 5 

Gelinkt aan operationele doelstelling 1.1, 1.2, 1.3, 5.1 en 5.2 

Gelinkt aan werkpakket 1 (IA 1.2) 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) is een digitaal samenwerkingsplatform dat chronisch zieken, 

zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens uit te wisselen en te delen.  

Om de chronisch zieke de best mogelijke behandeling te kunnen bieden , is het essentieel dat alle 

betrokken zorgverleners een volledig beeld hebben van de gezondheidstoestand en de medische 
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voorgeschiedenis. Die gegevens zitten vaak verspreid bij de verschillende zorgverleners en 

zorginstellingen die de chronisch zieke behandelen .Deze gegevens kan de chronisch zieke delen met zijn 

zorgverleners door z’n toestemming te geven. Daardoor kunnen de zorgverleners de chronisch zieke 

sneller én beter behandelen. 

Het is ook veiliger voor de chronisch zieke: medicatie-interacties, eventuele allergieën en andere cruciale 

gegevens worden immers meteen gedeeld. Bovendien vergemakkelijkt de gegevensuitwisseling de 

samenwerking en communicatie tussen de betrokken zorgverleners. Het delen van medische gegevens 

gebeurt uiteraard beveiligd en met respect voor de rechten van de chronisch zieke. 

 Opstellen Site 

 CoZo platform  

o Reeds besproken functionaliteiten (vanuit brainstormsessies); 

 Communicatiemiddel tussen chronisch zieke en zorgmedewerkers; 

 Communicatiemiddel tussen zorgmedewerkers onderling; 

 Opvolging medicatie (medicatieschema & optie voor chronisch zieke. Om aan 

te geven indien dit niet meer klopt  communicatie met (huis)arts/apotheker; 

 Gericht aanbieden van informatie /educatie (zoals infobrochures over 

pathologie van de chronisch zieke); 

 Contactmogelijkheden met chronisch zieke met zelfde pathologie; 

 Enz. 

1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

De chronisch zieke kan zijn persoonlijk zorgplan raadplegen thuis. Hij/zij kan zijn afspraken regelen, zijn 

dossier inkijken , zijn therapeutische relaties beheren, resultaten opvragen en bekijken, zijn persoonlijk 

zorgplan bekijken, enz. 

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 

 Met de andere zorgverleners: iedereen die betrokken is bij de zorg van de chronisch zieke kan 

het zorgplan raadplegen; 

 Met de sociale sector: ook de hulpverleners zonder RIZIVnr. Hebben toegang tot het zorgplan 

 Communicatiemiddel van de app. 

* Of op niveau van change management.  

 Zorgverleners en hulpverleners: delen van hun gegevens; 

 Chronisch zieke: consent geven en toelaten dat zijn/haar gegevens worden gedeeld tussen het 

zorgteam; 

 Chronisch zieke: heeft de mogelijkheid om in communicatie te treden met arts, bijvoorbeeld dat 

medicatieschema niet klopt; 

 Snel beschikbaar (iPad/smartphone). 

1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

 Op vandaag is het echt zoeken naar een geschikt platform waarbij de chronisch zieke echt 

betrokken wordt bij zijn zorg. Initiatieven zoals Cubigo zijn heel goed maar laten op vandaag nog 

niet toe wat het CoZo patiëntenplatform kan. Zeker niet wat medische gegevens betreft. Het 

CoZo-patiëntenplatform is een digitale communicatietool voor alle geïncludeerde chronisch 

zieken binnen de Koepel; 

 De betrokkenheid van de chronisch zieke en zijn mantelzorger. 

1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 



170 

 

 Neen; 

 Privacy-regels na te zien; 

 Verschillende software-pakketten zijn niet (goed) compatibel met CoZo/recip-e (voor 

medicatieschema’s)  Er zou moeten beslist worden om de chronisch zieke uit te sluiten o.b.v. 

van het softwarepakket dat de huisarts gebruikt. 

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

 Menselijke : 

o Opzetten van een CoZo-patiëntenplatform voor De Koepel; 

o Educatie van de zorgverstrekkers, hulpverleners en chronisch zieken om het CoZo 

platform te gebruiken 

 Financiële : 

o Lidmaatschap CoZo om de template van het CoZo platform te mogen gebruiken; 

o Educatie. 

2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

Elke geïncludeerde chronisch zieke . 

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 

Bij de opstart wordt een brochure meegegeven hoe ze het CoZo platform moeten gebruiken ( zie website 

CoZo). 

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

De Koepel 

3.b. De betrokken partners bij de actie 

De chronisch zieke en zijn zorgteam 

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

Dit zal niet van toepassing zijn bij deze operationele doelstelling. 

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

Dit zal niet van toepassing zijn bij deze operationele doelstelling. 

5. IMPACT 

5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

 Empowerment van de patiënt : de chronisch zieke heeft inzage in zijn zorgplan; 

 Ondersteuning van de mantelzorgers : een huisarts of een arts die een actieve behandelrelatie 

heeft met de chronisch zieke, kan voor de mantelzorger van die chronisch zieke een volmacht 

registreren in CoZo; 

 Preventie : door een betere communicatie met en over de chronisch zieke kunnen onnodige 

behandelingen worden vermeden; 
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 Overleg en coördinatie : doordat alles verloopt via hetzelfde portaal is het hele zorgteam, 

inclusief de chronisch zieke, veel sneller op de hoogte van veranderingen waardoor de 

coördinatie veel vlotter verloopt; 

 Intra- en transmurale zorgcontinuïteit : de ziekenhuizen maken op vandaag reeds gebruik van 

het CoZo platform. De uitdaging zal zijn om de 1ste lijn daar ook toegang tot te geven; 

 Change management : door alle betrokken partners. 

 

5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers:  

Chronisch zieke en mantelzorger worden veel meer betrokken in de behandeling. 

Impact op algemene gezondheid voor bevolking: 

Deze actie is gericht op informeren wat bijdraagt tot een betere samenleving waarin ieder krijgt waar hij 

nood en recht op heeft. 

Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken):  

Door de goede communicatie zullen de innovatieve acties van de Koepel op een efficiënte manier 

kunnen worden uitgevoerd waardoor er op lange termijn efficiëntie winsten kunnen worden behaald. 

Equity: 

Hier moet extra aandacht worden besteed aan opleiding en zorgen voor digitale hardware aan de 

kansarmen. 

Happy gezondheidsprofessionals: 

Door een betere samenwerking, meer voldoening van hun werk..   

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

Meten van het gebruik van het CoZo-portaal via login 

6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 

 Te verzamelen data: 

o Percentage gebruikers van het platform t.ov. totaal geïncludeerde chronisch zieken. 

 De te gebruiken instrumenten om deze data te verzamelen: 

o Deze van CoZo. 

 De betrokken actoren: 

o CoZo. 

 Verantwoordelijken: 

o CoZo. 

 Timing en frequentie 

o Op kwartaalbasis. 

7. WANNEER? 

Intervisiemomenten kunnen georganiseerd worden na de uitvoering van de vorige actie, namelijk de 

opstart van een poule. Indien deze poule werkzaam is, kan er twee maal per jaar een contactmoment 
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georganiseerd worden. Uiteraard kunnen deze personen elkaar ook ontmoeten op andere 

vormingsmomenten, en zo (in)formele contacten onderhouden.  

Er wordt beoogd om minimaal volgend aantal personen te bereiken: 

 1
ste

 jaar: / 

 2
de

 jaar: ongeveer 30% van de 6975 te includeren personen; 

 3
de

 jaar: ongeveer 30% van de 13 950 te includeren personen; 

 4
de

 jaar: ongeveer 30% van de 23 251 te includeren personen. 

Planning: 

 Voorbereidingsfase: januari 2018 – augustus 2018; 

o Opzetten van platform binnen CoZo; 

o Opleiding CoZo. 

 Informatiefase:   augustus 2018 – oktober 2018; 

 Uitvoeringsfase: september 2018 – december 2021; 

 Evaluatiefase: september 2018 – december 2021. 

WP6 - Actie 2: Creëren van een centrale website 

Gelinkt aan strategische doelstelling 1 en 5 

Gelinkt aan operationele doelstelling 1.1 en 5.1 

Gelinkt aan werkpakket 1 (IA 1.2) en werkpakket 5 (I.A. 5.2) 

1. WAT & HOE? 

1.a. Beschrijving van de actie 

Er wordt een website opgemaakt waar zowel zorg -en welzijnsactoren als de chronisch zieke en de 

omgeving informatie kunnen terugvinden over De Koepel en over de innovatieve acties. 

Hierbij kan eventueel ook een applicatie gemaakt worden voor op een smartphone of tablet, waarbij 

informatie eveneens gecentraliseerd wordt. Deze applicatie zou moeten gericht zijn op zowel de 

chronisch zieke als de zorgverleners. 

1.b. bijdrage tot meer integratie in de zorg 

* Op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau) 

De chronisch zieke kan sneller informatie terugvinden zorg -en welzijnsactoren. Daarnaast wordt alle 

informatie over De Koepel gecentraliseerd. 

* Op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-niveau) 

De zorg -en welzijnsactoren kunnen op een centrale plaats informatie terugvinden over het project De 

Koepel. Hierop worden ze geïnformeerd over de stand van zaken van het project, maar ook van de 

innovatieve acties. 

* Of op niveau van change management.  

Dit is niet van toepassing voor deze actie. 

1.c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van informatie uit de 

SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.) 

Gezien de omvang van het project en om zoveel mogelijk betrokkenen te bereiken, is het belangrijk om 

informatie op een centrale manier te delen. Een website kan een faciliterende rol spelen om innovatieve 

acties te promoten en om mensen geïnformeerd te houden. 
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Uit de kwalitatieve analyse blijkt ook dat zowel chronisch zieken en hun omgeving, als zorg -en 

welzijnsactoren vragende partij zijn voor een centraal informatiepunt. Een website kan hierop inspelen 

door informatie te centraliseren of op de website linken te plaatsen naar de juiste bronnen waar 

personen terecht kunnen voor informatie. 

Met deze actie willen we voldoen aan de vraag voor informatieverstrekking. 

1.d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

Dit is niet van toepassing bij deze innovatieve actie. 

1.e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

Volgende middelen zijn nodig voor opstart van deze actie 

 Opstart website; 

 Onderhoud website; 

 Bekendmaking website; 

 Up-to-date houden van de website; 

 Promotiemateriaal; 

 Enz. 

 

2. VOOR WIE? 

2.a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of subgroepen van 

de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

Iedereen: zorg -en welzijnsactoren, partners van het consortium, actoren die niet tot het consortium 

behoren, chronisch zieken, de algemene bevolking, enz. 

2.b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in deze specifieke 

actie? 

De website wordt bekend gemaakt via bestaande communicatiekanalen van de consortiumpartners, via 

social media, via de folder over het project, enz. 

3. DOOR WIE? 

3.a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de uitvoering van deze actie 

Werkgroep ICT en Werkgroep Communicatie onder begeleiding van de projectcoördinator. 

3.b. De betrokken partners bij de actie 

Ondersteuning voor de website vanuit de werkgroep ICT. Ondersteuning voor de communicatie op de 

website vanuit de werkgroep Communicatie. 

Informatie voor op de website o.a. aangeleverd door de consortiumpartners, de werkgroepen, enz. 

Alle betrokken consortiumpartners spelen een rol in de bekendmaking van de website. 

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  

4.a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en motiveer. 

Dit is niet van toepassing voor deze actie 

4.b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de rechthebbende. 

Dit is niet van toepassing voor deze actie 
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5. IMPACT 

5.a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een onmiddellijke impact 

heeft en motiveer. 

 Empowerment van de patiënt : de chronisch zieke kan zelf actief op zoek gaan naar de juiste 

informatie en/of ondersteuning; 

 Ondersteuning van de mantelzorgers : de chronisch zieke kan zelf actief op zoek gaan naar de 

juiste informatie en/of ondersteuning; 

 Preventie : de chronisch zieke en de mantelzorgers worden op een centrale manier 

geïnformeerd over het project en de innovatieve acties. Op die manier kan dit een rol spelen in 

hun beslissing om in het project mee te stappen of niet. 

 

5.b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en jobtevredenheid) 

op de welke het initiatief gericht is en motiveer.  

Impact op zorgervaring patiënten en mantelzorgers 

Minder onzekerheid en frustratie om toegang te vinden naar de juiste hulpverlening door een centraal 

informatiepunt over het project De Koepel en een link naar relevante informatiebronnen. 

Impact op algemene gezondheid voor bevolking 

Snellere en adequatere toegang tot de juiste hulpverlening door een centraal informatiepunt over het 

project De Koepel en een link naar relevante informatiebronnen. 

Financiële impact (kosten, efficiëntiewinsten; probeer dit concreet uit te werken, geef voorbeelden van 

onderzoeken, probeer kwantitatief te werken) 

 € 20 000; 

 Luik voor de zorgprofessional en luik voor de chronisch zieke/mantelzorger; 

 1
ste

 fase: functionaliteit voor nieuws + sharen social media; 

 2
de

 fase: functionaliteit voor e-nieuwsbrief & agenda/kalender functionaliteit. 
 

Equity 

Het betreft een openbare website die voor iedereen toegankelijk is. 

Happy gezondheidsprofessionals 

Hogere jobtevredenheid door het snel en gemakkelijk terugvinden van informatie op een centrale plaats. 

6. ZELF-EVALUATIE 

6.a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- of 

uitkomstindicatoren) 

 Aantal bezoeken aan de website; 

 Aantal links op de website; 

 Aantal berichten op de website; 

 Gebruikservaring van zorg -en welzijnsactoren; 

 Gebruikservaring van chronisch zieken en de bevolking. 
6.b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 

 Te verzamelen data: 
o Aantal bezoeken aan de website; 

o Aantal links op de website; 

o Aantal berichten op de website; 
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o Gebruikservaring van zorg -en welzijnsactoren; 

o Gebruikservaring van chronisch zieken en de bevolking. 

 De te gebruiken instrumenten om deze data te verzamelen: 
o Web statistics/enquête/kwalitatieve bevraging.  

 De betrokken actoren: 
o De Koepel. 

 Verantwoordelijken: 
o Projectcoördinator van De Koepel. 

 Timing en frequentie 
o Per kwartaal. 

7. WANNEER? 

Planning: 

 Voorbereidingsfase: januari 2018 – februari 2018; 

 Informatiefase:   februari 2018 – mei 2018; 

 Uitvoeringsfase: maart 2018 – december 2021; 

 Evaluatiefase: maart 2018 – december 2021. 

 

 

DE TE BEANTWOORDEN VRAGEN PER ACTIE: 

1. WAT & HOE 

a. Beschrijving actie: wat gaan jullie doen?  

b. Beschrijf op welk niveau deze actie bijdraagt tot meer integratie van de zorg:  

i. op niveau van de relatie met chronisch zieken/personen (micro-niveau); 

ii. op niveau van de manieren van samenwerking tussen actoren (meso-

niveau); 

iii. of op niveau van change management.  

c. Geef de reden waarom jullie deze actie willen implementeren? (bv. op basis van 

informatie uit de SWOT-analyse van de regio, op basis van literatuurstudie, enz.)  

d. Zijn er wettelijke bepalingen die in de weg staan voor de uitvoering van deze actie? 

e. Geef de middelen die ingezet zullen worden (menselijke, financiële, structurele, …). 

 

2. VOOR WIE  

a. De begunstigden: de populatie, de mantelzorgers van de doelgroep, de doelgroep of 

subgroepen van de doelgroep geïdentificeerd tijdens de risicostratificatie, … 

b. Indien actie op micro-niveau: Hoe worden de mensen geïnformeerd/geïncludeerd in 

deze specifieke actie?  

 

3. DOOR WIE  

a. De verantwoordelijke partner, die een leidinggevende rol opneemt voor de 

uitvoering van deze actie 

b. De betrokken partners bij de actie  

 

 

4. ALTERNATIEVE VERSTREKKINGEN/DIENSTEN  
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Voor acties waarbij het gaat om een rechtstreekse verstrekking voor rechthebbenden 

waarvoor vandaag geen regelgeving bestaat (via nomenclatuur of andere) en waarvoor u 

een financiële bijdrage van de rechthebbende verwacht:  

a. Geef het voorgestelde bedrag van de financiële bijdrage van de rechthebbende en 

motiveer.  

b. Toon aan dat dit niet leidt tot een verhoogde globale kost ten laste van de 

rechthebbende. 

Indien geen bedrag wordt voorgesteld in het kandidaatsdossier als financiële bijdrage van 

de rechthebbende, zal worden aangenomen dat geen enkele financiële bijdrage aan de 

rechthebbenden zal worden gevraagd. 

 

5. IMPACT  

a. Beschrijf op welke component(en) van geïntegreerde zorg het initiatief een 

onmiddellijke impact heeft en motiveer.7  

b. Beschrijf de doelstellingen van het plan geïntegreerde zorg (Triple Aim, equity en 

jobtevredenheid) op de welke het initiatief gericht is en motiveer8: 

 De verwachte impact op vlak van de zorgervaring van de patiënten en de 

mantelzorgers  

 De verwachte financiële impact: schatting van kosten die gepaard gaan met 

deze actie en schattingen van efficiëntiewinsten (+ geef de oplijsting van 

verstrekkingen of diensten op dewelke verwacht wordt dat de actie een 

impact zal hebben die zal leiden tot efficiëntiewinsten) 

 De verwachte impact op vlak van de algemene gezondheid voor de 

bevolking  

 De verwachte impact op vlak van equity  

 De verwachte impact op vlak van de levenskwaliteit van de 

gezondheidsprofessionals  

 

6. ZELF-EVALUATIE 

 Dit onderdeel wordt tijdens de implementatie nog verder uitgewerkt in samenwerking 

met de wetenschappelijke equipe. Er wordt wel gevraagd om per actie eerste denkpistes 

weer te geven over indicatoren en de nodige datacollectie hiervoor.  

a. De indicatoren om de impact en realisatie van de actie te meten (structuur, proces- 

of uitkomstindicatoren)9 

b. De vastgelegde procedure voor de data-verzameling hiervoor: 

 te verzamelen data  

 het gebruik van instrumenten om deze data te verzamelen  

 de betrokken actoren 

 verantwoordelijken 

 timing & frequentie 

                                                           
7
 Éénzelfde actie kan tegelijkertijd beantwoorden aan meerdere componenten.  

8
 Niet elke actie hoeft tegelijkertijd op alle doelstellingen gericht te zijn.  

9
 Soms is een bepaalde impact moeilijk meetbaar, dit mag echter niet leiden tot het vermijden van deze actie. 

Ook zullen sommige indicatoren van toepassing zijn bij meerdere acties, deze indicatoren dienen dan ook bij 
elk van deze acties vermeld te worden.  
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7. WANNEER - De timing van de uitvoering (horizon van 4 jaar met opschalingsplan).  

Bij de fasering van de verschillende acties moet men onder andere rekening houden met:  

 Prioritaire behoeften geïdentificeerd bij de risicostratificatie van de populatie.  

 De betrokken partners: vermijden van het gelijktijdig opstarten van meerdere acties 

voor dezelfde partners en/of het te laat opstarten of betrekken van bepaalde partners. 

 De financiële haalbaarheid: eerst enkele quick wins opstarten om dan later de 

vrijgemaakte middelen te kunnen heralloceren in initiatieven die een meerkost met zich 

meebrengen. 

 Afhankelijkheden van de acties ten opzichte van elkaar (als de ene actie te laat kan 

opgestart worden bijvoorbeeld, wat betekent dat dan voor de andere acties?).   

 

33. Geef alle acties overzichtelijk weer op een Gantt chart van vier jaar (uitvoeringsfase) en voeg dit 

als bijlage (Excel-document) toe bij het kandidaatsdossier.  

 

34.  Welke prestatiegroepen van de lijst van 40 groepen van geneeskundige verstrekkingen (zie KB 

bijlage 2)  worden in rekening gebracht voor de berekening van de budgetgarantie? 

Opmerkingen:  

 Budgetgarantie = De garantie dat tijdens de looptijd van de overeenkomst de pilootprojecten de 

middelen ontvangen die bepaald worden op basis van de verwachte kost en de reële kost. Voor 

meer informatie over het systeem van budgetgarantie, zie art. 17-27 van het KB. 

 De budgetgarantie wordt minstens berekend op 16 aangeduide groepen van geneeskundige 

verstrekkingen uit de lijst van 40 (zie bijlage 2 van het KB).  

 U kan als project hier nog groepen aan toevoegen en eventueel  alle groepen van verstrekkingen in 

de budgetgarantie brengen. Zo is het logisch om  prestatiegroepen mee te nemen waar uw project 

een impact op zal hebben door de implementatie van het projectplan (zoals aangegeven in de 

verschillende acties) en waarvan U verwacht efficiëntiewinsten te kunnen bekomen.   

Vanaf de inclusie van de patiënten (begin 2018) nemen we als prestatiegroepen de 16 verplichte groepen 

van verstrekkingen mee voor de berekening van de budgetgarantie. Als blijkt uit de evaluatie van het 

project tijdens de looptijd, dat het zinvol kan zijn, gezondheid- economisch, om bijkomende 

prestatiegroepen te includeren zal dit voorgelegd worden aan de raad van bestuur, die hierover zal 

beslissen.  

Concreet komt dit overeen met volgende prestatiegroepen: Honoraria van artsen (klinische biologie, 

medische beeldvorming, raadplegingen, bezoeken en adviezen, toezicht); farmaceutische verstrekkingen 

(farmaceutische specialiteiten  (specialiteiten afgeleverd aan niet-gehospitaliseerde rechthebbenden in 

de officina’s, specialiteiten afkomstig van de ziekenhuisofficina, en afgeleverd aan niet ter verpleging 

opgenomen rechthebbenden, specialiteiten afgeleverd aan gehospitaliseerde rechthebbenden) en 

andere (magistrale bereidingen, diverse honoraria, medische hulpmiddelen); honoraria van 

verpleegkundigen; verzorging door kinesitherapeuten; verpleegdagprijs (exclusief zesde 

staatshervorming); forfaitaire dagprijzen in algemene ziekenhuizen; logopedie en medische huizen. 
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3. FINANCIEEL PLAN 

Opmerkingen:  

 Uw financieel plan betreft de financiële zijde van uw projectplan en dient dus volledig afgestemd te 

zijn op uw projectplan. Uw financieel plan zal duiden in welke mate uw geplande acties financieel 

haalbaar zijn, het is bijgevolg belangrijk (ook voor alle betrokken projectpartners) om een 

realistisch financieel plan op te stellen.  

 Acties voor de ontwikkeling van component 12 “Aanpassing van de financieringssystemen” dienen 

bij het onderdeel D.2. Projectplan beschreven worden en niet bij het financieel plan. Het financieel 

plan gaat over het financieren van het projectplan en het gezamenlijk beheer van verwachte 

efficiëntiewinsten.  

  

35. Geef een globaal beeld (schatting) van de efficiëntiewinsten door de acties van het projectplan te 

implementeren. Geef eveneens aan wanneer welke efficiëntiewinsten verwacht worden 

gedurende de uitvoeringsfase.  

Om een globaal beeld te bekomen van een schatting van de mogelijke efficiëntiewinsten  werd per actie 

een efficiëntie winst percentage vooropgesteld. Deze percentages zijn afhankelijk van de gekozen acties.  

Het percentage van deze efficiëntiewinsten werd bepaald tussen een cijfer van 1% tot 5 %.  Deze 

percentages werden, onder andere, gekozen aan de hand van beschikbare literatuur en de daarin 

beschreven winsten. Om tot een schatting te komen werd er gekozen voor 3 niveaus (laag (1%), midden 

(3%) , hoog (5%)).  

Om de waarden van deze percentages te bepalen werden de kosten van de vastgestelde consumptie van 

verstrekkingen (de 16 verplichte groepen) in kaart gebracht. Hierin werd een onderscheid gemaakt in de 

eerste twee jaren en vervolgend de jaren drie en vier van de looptijd van de uitvoeringsfase, dit omwille 

van (vermoedelijke) wijziging van de (administratieve) doelgroep. 
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De totaalsom, uitgezonderd de supplementen, werd weerhouden om à rato van het aantal personen per 

administratieve doelgroep een schatting te doen van de kost per doelgroep individu. 

Jaar 1 en jaar 2: administratieve doelgroep (volgens de cijfers ter beschikking gesteld door IMA): 17271 

  Totaal: 105.257.406,8 + 9.085.148,73 = 114.342.555,53  / 17271 geeft: 6620,49 euro. 

Jaar 3 en jaar 4: administratieve doelgroep (volgens de cijfers ter beschikking gesteld door IMA): 26347 

  Totaal: 139.248.517,59 + 13.440.006,12 = 152.688.523,71  / 26347 geeft: 5795,29 euro 

Via deze verkregen cijfers per rechthebbende in de doelgroep, werden volgende percentages geschat: 

2018 en 2019 Geschatte efficiëntie 
winst per individu 

2020 

en 

2021 

Geschatte efficiëntie 
winst per individu 

1% €                       66,20 1% €                       57,95 

3% €                     198,61 3% €                     173,86 

5% €                     331,02 5% €                     289,76 

Via deze berekening bekomen we volgende schatting van de efficiëntie winst per jaar: 

efficiëntie 
winsten 2018 2019 2020 2021 

  
 €     
359.452,90  

 €      
1.339.565,14  

 €      
2.248.319,14  

 €      
3.515.696,16  

In detail komen deze efficiëntie winsten uit volgende acties: 
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36. Beschrijf de modaliteiten/overeenkomsten voor het beheer van de verwachte efficiëntiewinsten.   

De vzw De Koepel voorziet in een systeem van voorwaardelijke risicogarantie op de gedane investeringen 

inzake de innovatieve acties binnen het locoregionale actieplan.  De hieronder beschreven risicogarantie 

geldt enkel in de mate waarin efficiëntiewinsten worden behaald die door de overheid worden vergoed. 

Indien de efficiëntiewinst voldoende groot is wordt bovendien een vergoeding voorzien voor verlies aan 

omzet. 

Concreet garandeert de vzw De Koepel aan haar leden dat voor de innovatieve acties opgezet binnen de 

looptijd van het project waarvoor, hetzij door individuele organisaties/leden hetzij door het consortium 

zelf, middelen [financieel, personeel, infrastructuur] werden geïnvesteerd, maximaal 80% van de 

efficiëntiewinsten worden uitgekeerd aan wie investeert,  dit met een overdraagbaarheid van risico op 

de volledige looptijd van het project (vb. kosten die in jaar x niet kunnen gerecupereerd worden wegens 
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gebrek aan voldoende efficiëntiewinsten, worden overgedragen naar jaar x+1).  De uitkering bedraagt 

maximaal 100% van de initiële investering. 

De terugbetaling van kosten voor een bepaalde actie is onafhankelijk van de efficiëntiewinst gerealiseerd 

ten gevolge van die specifieke actie.  De kosten van alle acties worden vergeleken met de totale 

efficiëntiewinst van alle acties. 

Indien er een batig saldo is tussen de door de overheid vergoede efficiëntiewinsten en de terugbetaalde 

kosten, zal de raad van bestuur, volgens de instructies bepaald in de algemene vergadering, beslissen of 

een bepaalde innovatieve actie (die gefinancierd zal worden met efficiëntiewinsten) opgestart kan 

worden. 

Indien er nadien nog een batig saldo is , zal  het saldo (eventueel in de tijd afnemend %) prorata verdeeld 

worden over de partners die ten gevolge van de acties netto verlies leden.  Het verlies aan omzet zal 

bepaald worden per categorie van zorgverstrekkers op basis van de cijfers van het IMA voor het 

betreffende jaar en zal voor verstrekkers van goederen (medicijnen, verbandmaterialen, …) verminderd 

worden met een percentage voor verminderde kosten (bv. minder omzet geneesmiddelen, maar ook 

minder aankopen van geneesmiddelen).  Na verdeling onder de categorieën van zorgverstrekkers zal elke 

categorie voor zijn leden de verdeling bepalen op basis van een vooraf, binnen de beroepsgroep, 

afgesproken verdeelsleutel. 

In geval van ontbinding van het consortium voorzien we dat met het resterend vermogen de 

openstaande schuld bij de investeerders maximaal wordt ingelost. 

Vooropgestelde principes: 

 Deze werkwijze geldt voor alle nieuwe innovatieve acties vervat in het locoregionaal 

meerjarenplan van vzw De Koepel. 

 De gemaakte kosten voor het voorbije jaar worden steeds voor 28/02 ingediend bij de Raad van 

Bestuur.  De financiële waardering van de ingezette investering wordt geëvalueerd door de Raad 

van Bestuur.  Bij goedkeuring worden deze kosten mee opgenomen in het overzicht van kosten 

voor jaar x.  Alle gemaakte kosten van de volledige duur van het project worden bijgehouden, 

alsook de efficiëntiewinsten.  De Raad van Bestuur ziet erop toe dat alle investerende partners 

over de duur van het project een gelijk deel van de goedgekeurde kosten recupereert. 

 Het percentage aankoopkosten voor verstrekkers van goederen wordt vooraf bepaald op basis 

van de normaal gehanteerde marge tussen aan- en verkoopprijs voor de beroepsgroep. 

 De volledige berekeningsmethode wordt aan het begin van het project vastgelegd in een 

rekenblad dat goedgekeurd wordt door de Raad van Bestuur. 

 Deze werkwijze geldt voor de duur van het project Geïntegreerde Zorg voor een betere 

Gezondheid zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 18/08/2017 of voor de afgesproken tijd. 

 Uitbetaling van efficiëntiewinsten gebeurt steeds na afloop van een kalenderjaar en na 

ontvangst van de vergoeding vanwege de overheid. 

37. Beschrijf voor welke nieuw te realiseren acties de verwachte efficiëntiewinsten zullen gebruikt 

worden met het oog op de ontwikkeling van de componenten van geïntegreerde zorg en het 

behalen van de doelstellingen Triple Aim, equity en jobtevredenheid.  

Binnen de vzw worden de gerealiseerde efficiëntiewinsten gebruikt volgens het afgesproken model 

(zoals in bovenstaande vraag beschreven).  De winsten zullen aangewend worden om acties (beschreven 

in het projectplan) te financieren die geïntegreerde zorg mogelijk maken, rekening houdende met de 

realisatie van de 14 componenten. Het integratieteam zal advies geven aan de raad van bestuur rekening 

houdende met deze componenten en de doelstellingen van Triple Aim, Equity en Jobtevredenheid. De 

verkregen efficiëntiewinsten moeten ook effectief ingezet worden.   Er kan wel een beperkte reserve 

aangelegd worden om acties te financieren die opgestart worden in de volgende jaren of om alternatieve 
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vormen van tenlastenneming van de rechthebbende te implementeren.   Deze reserve is echter beperkt 

mogelijk tot 30 % van de jaarlijks verkregen winsten en kan maximaal in reserve gehouden worden tot 

jaar +2. 

 

38.  Geef een globaal beeld (schatting) van de menselijke en overige middelen die nodig zijn om de 

acties van het projectplan te implementeren.  

Zoals uit de Excel-template blijkt worden de voor de acties benodigde middelen voor de eerste vier 

projectjaren geraamd op  7.112.744,11 euro (exclusief kosten integratiemanagement).  Deze kost wordt 

opgedeeld in ongeveer 85% loonkosten (incl. overhead) en 15% voor diverse kosten zoals het aantrekken 

van sprekers voor opleidingen, kosten voor communicatie en educatie,  kosten van het jobcentrum voor 

herintegratie van mensen uit de doelgroep in het arbeidscircuit enz.… 

Wij benadrukken hierbij dat het gaat om een voorlopige inschatting van de kosten gebaseerd op het 

uitrollen van alle voorziene acties volgens de momenteel vooropgestelde tijdsbalk.  In de loop van het 

project zullen de kosten ongetwijfeld bijgestuurd worden op basis van de verdere uitwerking van de 

concrete acties en de beslissingen die de Raad van Bestuur daaromtrent zal nemen. 

Er is in ieder geval voorzien dat de financiering van  de op te starten innovatieve acties geen meerkost 

voor de rechthebbende zal geven enerzijds, anderzijds dat er middelen voorzien zullen worden zodat de 

patiënt, zonder financiële belemmering, toegang kan krijgen tot deze acties.  
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39. Beschrijf de middelen die gepoold worden in het begin van het project per type middel (personeel, 

facilitaire diensten, …).  

In de opstartfase van het project zullen binnen de Raad van Bestuur afspraken moeten gemaakt worden 

over het voorschieten van personeels- en andere kosten voor de periode tussen de opstart van de eerste 

acties en de recuperatie van de eerste efficiëntiewinsten die uit het project voortvloeien.  

Hierbij wordt eraan gedacht om in de mate van het haalbare een gedeelde inbreng van alle partners 

volgens draagkracht/omzet te bewerkstelligen.  Een gedeelde inbreng zal immers de motivatie om 

efficiëntiewinsten te realiseren versterken, gezien recuperatie van de kosten pas gegarandeerd wordt 

indien er ook daadwerkelijk efficiëntiewinsten behaald worden. 
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Concreet, uitgebreid in een Excel document beschreven en besproken op verschillende 

overlegmomenten, kan vermeld worden dat in jaar 1 voor een bedrag van 271.812,82 euro zal gepoold 

worden (exclusief het integratie managementteam) door de actoren. Tijdens jaar 2 zal dit bedrag al 

oplopen tot 1.553.762,12 dat eveneens via de actoren in de pool zal gebracht worden. Reden hiervoor is 

dat we gefaseerd in tijd starten met de innovatie acties. 

Op die manier zal in totaal voor de 4 jaar een personeelskost nodig zijn van meer dan 6 miljoen euro 

(zonder het budget voor het integratiemanagement). 

Van zodra er efficiëntie winsten zijn, dus ten vroegste vanaf werkingsjaar 2, zal volgens de hierboven 

beschreven methode de aanwending gebeuren (zie modaliteiten voor het beheer van de verwachte 

efficiëntie winsten). 

Verder voorzien we ook o.a. de gepoolde kost van onder andere facilitaire elementen (zoals bv. 

vervoerskost nachtzorg).

40. Beschrijf de wijze waarop het extra budget voor integratiemanagement dat door de overheid aan 

het project wordt toegekend, zal worden gebruikt (150.000 euro per kalenderjaar).   

Onderstaande tabel geeft weer hoe het integratiebudget kan aangewend worden. 

 

 

 

 

  

Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Subtotaal

 €     150.000,00  €     150.000,00  €     150.000,00  €             150.000,00  €        600.000,00 

 €                             -    €                             -    €                             -    €                                    -   

 €        70.000,00  €        70.000,00  €        70.000,00  €                70.000,00  €        280.000,00 

 €        25.000,00  €        25.000,00  €        25.000,00  €                25.000,00  €        100.000,00 

 €        20.000,00  €           2.000,00  €           2.000,00  €                   2.000,00  €           26.000,00 

 €        22.000,00  €        40.000,00  €        40.000,00  €                40.000,00  €        142.000,00 

 €        13.000,00  €        13.000,00  €        13.000,00  €                13.000,00  €           52.000,00 diversen (huur bureel, laptop, …)

Website + hosting

kost ( o.a. personeel ev. Deels via jobcenter, dataanalyse, 

boekhoudkundig)

Forfait drukwerk, communicatie … 

Integratiemanagement

Loonkost projectcoördinator uitvoeringsfase
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4. ZELF-EVALUATIE  

Opmerkingen:  

 Enerzijds dient de impact en realisatie van de acties gemeten te worden. De indicatoren en het 

proces van data-verzameling voor deze evaluatie worden bevraagd per actie bij onderdeel ‘D.2. 

Projectplan’.  

 Anderzijds dient de realisatie van de doelstellingen van het Plan Geïntegreerde zorg (triple aim, 

equity en tevredenheid van de zorgactoren) gemeten te worden. De indicatoren en het proces van 

data-verzameling voor deze metingen zijn transversaal voor alle projecten en worden verder 

uitgewerkt met de wetenschappelijke equipe in de uitvoeringsfase.  

 De onderdelen ‘D.4.I. DATA-ANALYSE’ en ‘D.4.II. VERBETERING IMPLEMENTEREN OP BASIS VAN 

ZELF-EVALUATIE’ hebben betrekking op zowel de metingen op niveau van de acties als de 

metingen op niveau van de doelstellingen van het Plan Geïntegreerde zorg. Ook deze onderdelen 

worden in de uitvoeringsfase verder uitgewerkt, maar eerste ideeën en denkpistes worden wel 

gevraagd in het kandidaatsdossier.   

I. DATA-ANALYSE 

41. Beschrijf de vastgelegde procedure voor de analyse van de data:  

 de aanpak 

 de betrokken actoren 

 verantwoordelijken 

 timing & frequentie 

Om de kwaliteitsbevordering optimaal te laten verlopen is er per actie de aanpak van zelfevaluatie 

bepaald. Hoe de acties geëvalueerd zullen worden staat steeds beschreven in het projectplan, deelvraag 

6. Zelf-evaluatie. Dit kan gebeuren door o.a. het bevragen van de chronisch zieke of de zorgactoren. 

Om tot zelf-evaluatie te komen wordt er bepaald welke indicatoren men kan opvolgen, de nodige data 

worden verzameld, deze data worden geanalyseerd en mogelijke verbeterpunten of problemen worden 

vastgesteld. Aan hand van de resultaten worden de acties aangepast. Dit proces moet elke actie 

doorlopen om zichzelf te evalueren. Tijdens de uitvoering van het project zullen we hier verder vorm aan 

geven.  

De proces- en outcome indicatoren voor de diverse acties worden samen opgemaakt met FAITH. Zo kan 

er een dashboard samengesteld worden met een overzicht van welke data door wie en volgens welke 

timing geanalyseerd zullen worden. Op basis van de geanalyseerde indicatoren zal er feedback gegeven 

worden aan de betrokken actoren. Zo kunnen de verbeteracties worden samengesteld om de kwaliteit te 

bevorderen en de tevredenheid van de actoren te verhogen.  

De betrokken actoren en verantwoordelijken zijn afhankelijk per actie. De betrokken stakeholders die 

verantwoordelijk zijn voor een actie, het consortium en de projectcoördinator moeten de analyses 

opvolgen voor interne kwaliteitsbevordering. De leden van de wetenschappelijke equipe staan in voor 

het verzamelen van gegevens voor de externe transversale evaluatie.  

Per actie zijn de timing en frequentie bepaald. Een voorlopige planning van de periodiciteit kan 

teruggevonden worden per actie in het projectplan, deelvraag 6. Zelf-evaluatie. De evaluatie zal minstens 

op jaarlijkse basis plaatsvinden, bij voorkeur per kwartaal.  

Het doorlichten gebeurt regelmatig en systematisch. 

De initiatieven/acties worden minstens jaarlijks aangepast. Dit gebeurt op basis van de resultaten in de 

analyse en feedbackrapporten. We zien dit als een continu proces om de kwaliteit van zorg te verbeteren 

voor alle zorgactoren. Door de frequente zelfevaluatie kunnen we snel ingrijpen wanneer we vaststellen 
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dat bijsturing nodig is. Omdat we de processen regelmatig opvolgen zal dit ten voordele zijn van de 

kosten. Inefficiënties zullen vlugger gedetecteerd worden en worden aangepakt. 

Om bepaalde delen van onze template op te maken hebben we gebruik gemaakt van patiënten 

interviews. Dit willen we opnieuw doen tijdens de uitvoeringsfase van ons project. We doen dit omdat 

we op regelmatige basis willen polsen naar hun bevindingen over onze acties. De patiënten interviews 

zullen bestaan uit de vragen die we vorige keer gebruikten en uit nieuwe vragen omtrent de Quality of 

Life. 

 

 

II. VERBETERING IMPLEMENTEREN OP BASIS VAN ZELF-EVALUATIE  

42. Vastgelegde strategie voor het handelen naar de bevindingen uit de zelf-evaluatie: 

 aanpak opzetten verbeteringsacties op basis van de PDCA (plan-do-check-act) 

 communicatie naar de betrokken actoren omtrent resultaten en verbeteringsacties  

Kwaliteitsvolle verbeteracties worden gemaakt op basis van de PDCA-cyclus, idealiter worden deze 

opgemaakt aan de hand van de SMART-doelstellingen. Om de verbeteracties te realiseren zal de 

coördinator op regelmatige tijdstippen feedback geven aan de werkgroepen. Deze feedbackrapporten 

worden gebaseerd op de verzamelde en geanalyseerde data. Dankzij deze rapporten kunnen strategische 

keuzes gemaakt worden en kunnen initiatieven worden bijgestuurd. De desbetreffende werkgroep zal 

verantwoordelijk zijn voor het opstellen van de verbeteracties op basis van de PDCA-cyclus. De 

verbeteracties worden opgezet en uitgevoerd. Deze voorstellen worden via de bepaalde indicatoren 

gecheckt. Het overzicht hiervan kan teruggevonden worden bij FAITH. Na de evaluatie zullen de acties 

worden bijgestuurd.  

Het toepassen van de PDCA-cyclus zorgt ervoor dat we de acties beter kunnen opvolgen en zo efficiënter 

te werk gaan met als doel een continue kwaliteitsverbetering van de zorgverlening.  

Resultaten zullen enkel worden meegedeeld aan de daartoe gemachtigde actoren. Wanneer de 

verbeteracties opgesteld zijn zullen deze worden voorgedragen bij de Raad van Bestuur. Deze 

verbeteracties moeten ook voorgesteld worden aan de leden van de algemene vergadering. Ook de 

zorgverleners krijgen inzage in deze voorstellen. De Koepel wil een duidelijke communicatie 

vertegenwoordigen zodat de zorgverleners open staan en actief meewerken aan de zelf-evaluatie. Wij 

sturen naar een transparante communicatie met alle betrokken actoren.  

De nodige resultaten en verbeteracties zullen worden gecommuniceerd via reeds bestaande 

structuren/middelen. De concrete invulling omtrent communicatie staat verder uitgewerkt in het 

communicatieplan.  

Onze resultaten en verbeteracties zullen worden voorgelegd aan de experten. Met hun expertise kunnen 

ze aanbevelingen communiceren naar de projectcoördinator om de verbeteracties zo efficiënt mogelijk 

te maken. 

We zullen polsen naar de motivatie van de andere pilootprojecten om een overleg te plannen. Zo kunnen 

we over de projecten heen de ‘best practices’ uitwisselen. Dit overleg wensen wij te realiseren om 

optimale zorg en welzijn te kunnen verlenen aan de chronisch zieke, om de communicatie tussen 

zorgverleners en chronisch zieken te optimaliseren, enz. 
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5. GOVERNANCE VAN HET PROJECT  

I. MODALITEITEN VAN SAMENWERKING TUSSEN DE PARTNERS  

43. Beschrijf de rechtspersoon die geen winstoogmerk beoogt, die optreedt voor het pilootproject en 

waarmee het Verzekeringscomité een overeenkomst afsluit bij aanvang van de uitvoeringsfase.  

 De rechtspersoon kan het consortium zijn onder de vorm van een juridische structuur met 

rechtspersoonlijkheid. Gelieve de juridische structuur te beschrijven. 

 De rechtspersoon kan ook één van de partners zijn van het project met rechtspersoonlijkheid die 

gemachtigd wordt door de andere partners om de overeenkomst te sluiten bij aanvang van de 

uitvoeringsfase. In dit geval hoeft het consortium geen juridische structuur met 

rechtspersoonlijkheid op te richten. Indien men voor deze optie kiest en er toch een juridische 

structuur wordt opgericht, gelieve deze dan te beschrijven.  

Het consortium van het pilootproject De Koepel zal tegen eind 2017 een vereniging zonder 

winstoogmerk oprichten. 

 

44. Beschrijf de acties die ondernomen werden of gepland worden om de rollen van de verschillende 

betrokken partners te verduidelijken ten opzichte van elkaar.  

Van bij de start van het project, met de interesseverklaring, zijn veel actoren uit onze regio bij elkaar 

gebracht. Dit was een intens proces waarbij in eerste instantie gezocht werd naar optimalisatie van het 

noodzakelijke vertrouwen tussen de partners. Verder werden (in verschillende projectgroep- 

vergaderingen en meer dan 5 stuurgroep vergaderingen) de krijtlijnen van het projectplan en de 

governance duidelijker omschreven. Telkenmale werd bijgestuurd volgens de geventileerde 

bezorgdheden van de stakeholders. Een veertiental dagen voor de indiening van het kandidaatsdossier 

werd in de stuurgroep het op dat moment beschikbare ontwerp van huishoudelijk reglement 

goedgekeurd. Hierin staat heel duidelijk het gewenste gedrag bij de operationele werking van de 

bestuursorganen vermeld.  

Tijdens de maanden oktober 2017 en november 2017 zullen diverse overlegmomenten georganiseerd 

worden om de juridische structuur, met inbegrip van de bevoegdheden en waarderingsregels, verder te 

finaliseren. Het spreekt voor zich dat, zoals altijd onder de consortiumpartners werd besproken, dit in 

een sfeer van cocreatie zal gebeuren. Het is een doelstelling om de op te richten VZW De Koepel te laten 

opstarten vanaf goedkeuring van het project, zodat de overheid met die vzw effectief een contract tot 

uitvoering van het plan kan afsluiten. 

Op maandag 4 september was er een overleg tussen de drie West-Vlaamse projecten (De Brug, De 

Koepel & Empact). Dit in kader van enkele zaken binnen het kandidaatsdossier provinciaal af te 

stemmen. Naar de toekomst toe is het de bedoeling om, met de drie West-Vlaamse projecten, een 

overlegstructuur in te bouwen. Een van de redenen hiervoor is zodat partners die actief zijn binnen het 

werkingsgebied van de drie projecten, niet op drie verschillende manieren te werk moeten gaan. 

Daarnaast past het opzetten van een dergelijke overlegstructuur binnen het idee van cocreatie, wat het 

pilootproject geïntegreerde zorg ook uitdraagt. 

 

45.  Beschrijf de afstemming (methodologie, planning) van het project met externe initiatieven, met 

minstens:  

 de samenwerkingsmodaliteiten met bestaande wachtstructuren (of andere initiatieven om 

permanentie te voorzien)  
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 de samenwerkingsmodaliteiten met lopende innovatieprojecten die binnen de geografische zone 

zorg aanbieden aan de doelgroep van het pilootproject, zoals bv. Mobile Health, art. 107 projecten, 

zorgvernieuwingsprojecten protocol 3, B4 overeenkomsten met ziekenhuizen (zie 

www.integreo.be)  

1. Samenwerking met wachtstructuren 

a. Samenwerking met huisartsenwachtposten 

Tussen het az West en de Huisartsenkring Ijzerstreek en Westkust bestaat er een 

samenwerkingsverband dat streeft naar een kwaliteitsvolle samenwerking en synergie 

tussen de huisartsenwachtposten en de spoeddiensten, vertrekkende vanuit een 

principe van gelijkwaardigheid tussen beide actoren. Zo kan de beste zorg door de 

beste zorgverlener, op de beste plaats en op het beste moment, op basis van de 

zorgnood van de patiënt worden verleend. Deze doelstelling houdt rekening met de 

beschikbaarheid van de actoren op het terrein en de beschikbare middelen. Zo wordt 

de efficiëntie van het niet-planbare zorgsysteem buiten de normale openingsuren 

geoptimaliseerd.  

Daarnaast wil deze samenwerking nog beter beantwoorden aan de behoeften van de 

bevolking en de kwaliteit van de gezondheidszorg bevorderen. Deze doelstelling 

realiseert men door het organiseren van een huisartsenwachtdienst. Deze dienst wordt 

ondergebracht op een centrale locatie in blok O van het az West te Veurne.  

Dit samenwerkingsverband beoogt een optimalisatie van de samenwerking tussen de 

eerstelijns- en tweedelijnsgezondheidszorg om op een economisch verantwoorde 

manier de beste zorgen voor de patiënt te garanderen. Er wordt een klemtoon gelegd 

op de centrale rol van de huisarts. Het onnodig gebruik van de spoedgevallendienst 

wordt afgeremd. 

 

b. Samenwerking met noodcentrale (Wit-Gele Kruis) 

 

Het Wit-Gele Kruis beschikt over een telefonische permanentie die 24/24, 7/7 

beschikbaar is. Deze is momenteel beschikbaar voor patiënten van het Wit-Gele Kruis 

en voor klanten van de zorgcentrale. De klanten van de zorgcentrale hoeven geen Wit-

Gele Kruis patiënten te zijn. Ze hoeven zelfs nog geen professionele hulpverlening te 

ontvangen. 

De telefonische permanentie beschikt over informatie uit het verpleegkundig dossier 

voor de Wit-Gele Kruis patiënten en over de informatie die werd gegeven bij de intake. 

Hierdoor krijgt men een beeld van de situatie van de zorgvrager. Bij hen kan er, in geval 

van plotse zorgnood, door de verpleegkundige een telefonische screening gebeuren. In 

functie van de nood wordt er dan een mantelzorger/ verpleegkundige/ huisarts/ 112 

ingeschakeld. Als onderdeel van hun interventie wordt, wanneer nodig, de betrokken 

hulpverlener verwittigd en geïnformeerd alsook de huisarts en de eventuele 

mantelzorger. Daarna wordt het zorgcentrale/ verpleegkundig dossier aangevuld met 

een verslag van de situatie.  

In het kader van het pilootproject De Koepel is een samenwerking aangegaan met het 

Wit-Gele Kruis. De telefoonpermanentie van het Wit-Gele Kruis zal geïntegreerd 

worden in het pilootproject. Deze is van toepassing wanneer er een acute plotse 

situatie voorkomt waarbij de mantelzorger de zorg voor de patiënt niet meer kan 

opnemen.  
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De bijkomende benodigdheden die essentieel zijn voor de telefonische permanentie: 

een overzicht van een up-to-date beschikbare eerstelijnsactoren en eerstelijns-

opvangcapaciteit naar opvangmogelijkheden die onmiddellijk ter beschikking zijn.  

Deze telefonische permanentie willen we integreren omdat we zo een 

ziekenhuisopname kunnen vermijden en acute situaties kunnen opvangen door gebruik 

te maken van een crisiskamer en het crisisteam. Zo kunnen we tijd creëren om 

aangepaste opvang van de chronisch zieke te organiseren tot de mantelzorger dit terug 

kan opnemen of er een andere definitieve oplossing is. Deze permanentie staat in voor 

het registreren van de oproep, de registratie van de te ondernemen acties, het 

informeren van bestaande zorgverleners in functie van de nood aan informatie die ze 

hebben om de zorgcontinuïteit niet in het gedrang te brengen. 

 

2. Samenwerking met lopende innovatieprojecten 

De Christelijke Mutualiteit heeft een gelijkaardig project als dat van het Wit-Gele kruis. Vanaf 

half oktober wordt er voor hun klanten ook een permanentie voorzien. Deze telefonische 

permanentie heeft als doel binnen de 48 uur een oplossing te bieden in de thuissituatie van de 

patiënt. Wij zullen deze organisatie aanspreken om deel te nemen aan ons project en bepaalde 

acties te implementeren.  

Het ZP3-project dat lopende is in onze buurt, integreren wij ook in een actie. Het ZP3-project 

Zorg 24 Oostende werd opgericht in 2014 en wordt opgenomen in Werkpakket 4 actie 3. Het 

ZP3-project realiseert tevens de beoogde doelstelling door een residentiële opname van de 

chronisch zieke te vermijden of uit te stellen met gemiddeld 8 maanden. Deze resultaten die zij 

reeds boeken, willen wij verder in de toekomst realiseren.  

Wij willen ook inzetten op vroegtijdige zorgplanning. Het is belangrijk dat de zorg-en 

hulpverlener je informeert over dit initiatief. Wanneer er reeds de toekomstige zorgdoelen 

besproken en vastgelegd zijn kan de hulp, wanneer nodig, efficiënter worden opgestart. Men is 

dan reeds op de hoogte van de waarden en voorkeuren over de zorg van een patiënt. De 

huisarts, vertrouwde hulpverlener, enz. spelen een belangrijke rol in het verkondigen en 

uitvoeren van dit initiatief. 

 

3. Samenwerking met projecten rond de ziekenhuizen 

Artikel 107 maakt het mogelijk dat psychiatrische patiënten minder opgenomen worden in een 

PAAZ. Deze bedden worden buiten gebruik gesteld, maar behouden hun financiering die zij 

kunnen investeren voor nieuwe gemeenschapsgerichte zorgvormen. PAAZ Veurne en PAAZ 

Oostende vertegenwoordigen zich in de stuurgroep die de uitwerking van artikel 107 vorm 

geeft. Zij zijn intensief betrokken bij deze uitwerking. Recent zijn er 60 bedden buiten gebruik 

gesteld. Met deze financiering worden mobiele teams uitgerold in de regio Oostende, Veurne en 

Brugge. Dankzij deze mobiele teams blijft de patiënt langer in zijn thuismilieu en kan er bijgevolg 

een ziekenhuisopname vermeden worden.  

Dit zijn de minimale externe initiatieven die we willen betrekken in ons project. We willen wel 

benadrukken dat we steeds openstaan om samen te werken met nog andere initiatieven. We 

laten het aanbod open zodat iedereen ruimte krijgt. 

 

 

II. INTERNE ORGANOGRAM PROJECT MET SAMENSTELLING, BEVOEGDHEDEN 

EN FUNCTIONERING  
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46. Beschrijf de samenstelling, bevoegdheden en functionering van de verschillende structuren  die de 

verschillende processen beheren.  

 Wie is verantwoordelijk voor wat? 

 Dagelijks bestuur en eindverantwoordelijke  

 Minimum omtrent volgende processen: financieel beheer, communicatie, coördinatie, enz.  

 Geef aan in het organogram hoe de beslissingsprocessen verlopen. 

De leden van het consortium zullen een vzw (De Koepel) in het leven roepen met een algemene 
vergadering en een raad van bestuur. Het dagelijks bestuur zal in handen gegeven worden van het 
integratiemanagement, waarvan de projectcoördinator een centrale rol zal opnemen. Een aantal 
operationele en/of praktische uitwerkingen zullen toevertrouwd worden aan (themagerichte) 
(permanente of tijdelijke) werkgroepen. Tevens zal ook een adviesorgaan (klankbordgroep) opgericht 
worden. 

De Algemene Vergadering 

A. Wie 

 De algemene vergadering wordt opgericht door de leden van het consortium; 

 Alle leden van het consortium zijn vertegenwoordigd in de algemene vergadering; 

 Elke stakeholder voorziet een effectief en een plaatsvervangend lid.  

B. Profiel 

 Zijn ambassadeurs van het project en geloven bijgevolg voor 100% in het project; 

 Bezorgdheden worden gedeeld op het niveau van de algemene vergadering; 

 Hebben het mandaat om een (niet-vrijblijvende) beslissing te nemen en te 

bekrachtigen; 

 Nemen de juridische bevoegdheden op zich: statutenwijzigingen, kwijting bestuurders, 

goedkeuring van de begroting, enz. 

C. Bevoegdheden 

 Groepeert de leden van de vzw; 

 Bewaakt de overeenstemming van de visie, missie en waarden van het project; 

 Neemt beslissingen over: 

i. De kwijting van de bestuurders; 

ii. De goedkeuring van de begroting en de rekeningen; 

iii. De intentie tot ontbinding van de overeenkomst met het RIZIV; 

iv. De omzetting naar een andere rechtspersoonlijkheid, bv. bvba met sociaal 

oogmerk; 

v. Bevoegd om beslissingen te nemen over de toekenning van vergoedingen 

(aanwezigheden, kilometervergoeding,…) van de leden van de Raad van 

Bestuur en van de leden van de werkgroepen. 

D. Werking 

 De vergadering vindt minimum 1 maal per jaar plaats. Voorafgaand aan de effectieve 

Algemene Vergadering, vindt een voorbereiding plaats. Hierop worden alle 

agendapunten besproken en voorbereid. Na 1 maand wordt de effectieve Algemene 

Vergadering georganiseerd. Hierop worden enkel de agendapunten besproken uit de 

voorbereidende vergadering en wordt er een effectieve beslissing genomen; 

 Beslissingen worden bij voorkeur genomen in consensus. In geval van geen consensus 

zal een minimum van 2/3 meerderheid van de aanwezigen noodzakelijk zijn bij 

stemming; 

 De deelname aan de algemene vergadering is een onbezoldigd mandaat. 

Raad van Bestuur 

A. Wie 
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 De raad van bestuur zal bestaan uit effectieve en plaatsvervangende leden, 

voorgedragen en verkozen door de algemene vergadering; 

 De coördinator (integratiemanager) zal deelnemen aan de vergadering van de raad van 

bestuur zonder beslissingsbevoegdheid. Hierdoor kan een optimale neutraliteit van de 

projectcoördinator bekomen worden; 

 De raad van bestuur zal maximum bestaan uit 16 effectieve bestuurders en 16 

plaatsvervangers. Ten minste 2 vertegenwoordigers van de huisartsen(kring), 2 

vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen, 2 vertegenwoordigers van de 

apothekers, 2 vertegenwoordigers van de ziekenhuizen, 2 vertegenwoordigers van de 

ouderenzorg, 2 vertegenwoordigers van de diensten gezinszorg, 2 vertegenwoordigers 

van de ziekenfondsen, 2 vertegenwoordigers van de lokale besturen, 2 

vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen, 2 vertegenwoordigers van 

mantelzorgverenigingen, 2 vertegenwoordigers van netwerkorganisaties. Indien wordt 

vastgesteld dat deze samenstelling nog nood heeft aan expertise van een actor die nog 

niet betrokken is in de raad van bestuur kan deze nog toegevoegd worden in de 

uitvoeringsfase;  

 Zijn bereid om beslissingen te nemen omtrent bepaalde zaken, onder andere wijzigen 

van het financieringsmodel, enz.;  

 Verder kunnen op advies van de algemene vergadering gecoöpteerde leden 

toegevoegd worden met bijzondere expertise, bv. financieel- economisch. Dit indien 

bepaalde specifieke kennis niet of onvoldoende aanwezig is binnen de leden van de 

Raad van Bestuur; 

 Indien door omstandigheden een bepaalde groep van stakeholders niet aanwezig kan 

zijn, zullen hun plaatsen vrijgehouden worden voor deze groep van stakeholders. 

B. Profiel 

 Trekker en ambassadeur van het project gelooft 100% in het project; 

 Kan de impact van een geformuleerd voorstel volgens het triple aim op een correcte 

manier inschatten en is bereid om de triple aim ambities te realiseren; 

 Vertegenwoordiger van een groep van gelijkaardige stakeholders heeft het mandaat 

om niet-vrijblijvende beslissingen te nemen en te bekrachtigen; 

 Is bereid om de genomen beslissingen te verdedigen naar de collega’s stakeholders; 

 Is lid van een organisatie die met een betekenisvol aantal aanwezigheden actief 

participeert aan de werkgroepen; 

 Kan de eigen organisatie overstijgen en spreken in naam van alle organisaties binnen 

een bepaalde beroepsgroep. 

C. Bevoegdheden 

 Juridische bevoegdheden, die niet door de algemene vergadering worden opgenomen; 

 Goedkeuring i.v.m. het financieel beheer (volgens regels bepaald in financieel plan en 

afgesproken waarderingsregels); 

 Toezicht houden op de naleving van gemaakte afspraken; 

 Beslissingen i.v.m. de werking nemen of bekrachtigen; 

 Goedkeuren van de werkgroepthema’s en de leden van deze werkgroepen, op 

voordracht van de algemene vergadering en/of het integratiemanagement; 

 Personeelsaangelegenheden; 

 Goedkeuren van de boekhoudkundige voorbereidingen voor de algemene vergadering. 

D. Werking 

 De raad van bestuur komt in principe 6 maal per jaar samen. In de opstartfase van het 

project kan dit aantal verhoogd worden; 
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 Beslissingen worden bij voorkeur in consensus genomen. In geval van geen consensus 

zal het huishoudelijk reglement de stemmingsprocedure beschrijven; 

 De deelname aan de raad van bestuur kan zowel bezoldigd als onbezoldigd zijn. De 

eventuele bezoldiging zal afhangen van het ter beschikking gestelde budget. 

Het integratiemanagement 

A. Wie 

 De projectcoördinator (integratiemanager) is de spilfiguur van het 

integratiemanagement; 

 Een lid van de raad van bestuur zal toegewezen worden aan het 

integratiemanagement; 

 4 experten, eventueel leden van de verschillende werkgroepen, zullen toegevoegd 

worden aan het integratiemanagement; 

 De manier van deelname van de leden van het integratiemanagement zal beschreven 

worden in het huishoudelijk reglement; 

 Indien deze expertise onvoldoende aanwezig is, kan voor deze functies een externe 

vacature (deeltijds in loondienst) uitgeschreven worden. Eventueel kunnen bepaalde 

welomlijnde opdrachten toevertrouwd worden aan externen die over dergelijke 

expertise beschikken. Deze zullen dan tijdelijk toegevoegd kunnen worden aan het 

integratiemanagement. 

B. Profiel 

 Experten die faciliterende mogelijkheden hebben om de integratie van zorg en welzijn 

conform de principes van het nationaal plan voor geïntegreerde zorg te 

implementeren; 

 Communicatief naar overheden toe; 

 Beschikken over voldoende kennis van het regionaal zorg- en welzijnslandschap; 

 Sterk in bemiddelingstechnieken om tot een consensus te komen; 

 De functieomschrijving en het takenpakket zijn het voorwerp van een aparte 

overeenkomst met de vzw en de projectcoördinator (zie bijlage). 

C. Bevoegdheden 

 Het integratiemanagement fungeert als Dagelijks Bestuur; 

 Analyse en bijsturing van de innovatieve acties; 

 Informeert en inspireert alle partners met betrekking tot het project; 

 Informeert en adviseert de beheerstructuur, de Raad van Bestuur; 

 Informeert de Raad van Bestuur/de Algemene Vergadering over de voortgang van de 

acties en de evaluaties ervan; 

 Initieert en coördineert de verschillende initiatieven; 

 Beschikt over een helikopterview; 

 Verzamelt correcte en concrete gegevens; 

 Neemt deel aan overleg, vormings- en intervisiemomenten; 

 Heeft een verbindende rol tussen de werkgroepen en de raad van bestuur/algemene 

vergadering; 

 Coördineert de verschillende adviesorganen. 

D. Functionering 

 Vermits het integratiemanagement de dagelijkse leiding op zich neemt, is continuïteit 

noodzakelijk; 

 De operationele leiding zal waargenomen worden door de projectcoördinator die 

bijgestaan wordt door andere leden van het team; 
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 Bij voorkeur is de projectcoördinator de persoon die de communicatie naar de andere 

beleidsorganen overbrengt, maar deze kan bijgestaan worden door 1 of meerdere 

leden van het integratiemanagement; 

 De deelname aan het integratiemanagement kan zowel bezoldigd als onbezoldigd zijn. 

Aangezien de projectcoördinator, in loondienst, als voltijds equivalent zijn opdracht 

vervult, zal deze verloning voorzien worden via het ter beschikking gestelde 

integratiebudget door het RIZIV. 

Werkgroepen 

A. Wie 

 Werkgroepen zijn expertvertegenwoordigers rond bepaalde thema’s; 

 Ze vertegenwoordigen een evenwichtig deel van het zorg- en welzijnsaanbod van de 

regio; 

 We streven naar een inclusie van vertegenwoordigers van patiënten en mantelzorgers; 

 Het aantal werkgroepen en de daar behandelde zullen bepaald worden door de Raad 

van Bestuur. 

B. Profiel 

 Actieve participanten uit het zorg- en welzijnslandschap van het pilootproject; 

 Kan werken volgens het aangegeven en door de beleidsorganen goedgekeurde 

werkplan. 

C. Bevoegdheden (afhankelijk per werkgroep) 

 Uitwerken van modaliteiten in functie van de werking (bv. Boekhoudkundige, 

datamanagement, transmurale expertise, …) 

 Verfijnen de opgestelde acties; 

 Analyseren, signaleren, verfijnen en bijsturen van de huidige werking. Aangeven wat 

goed loopt, wat de werkpunten en knelpunten zijn; 

 Sturen het projectplan bij; 

 Organiseren regelmatig bijeenkomsten om de in het huishoudelijk reglement 

opgenomen bevoegdheden en werking te bewaken. 

D. Werking 

 Binnen de voorziene werkgroepen zal een voorzitter en secretaris gekozen worden, die 

respectievelijk de vergadering voorbereidt en voorzit, en die de notulen van de 

vergadering opstelt; 

 De leden van de werkgroepen nemen een duidelijk en actief participerend engagement 

op; 

 Afhankelijk van het thema en de timing in het actieplan zal de projectcoördinator in 

samenspraak met de voorzitter van de werkgroep samenkomsten organiseren; 

 De deelname aan een werkgroep kan zowel bezoldigd als onbezoldigd zijn. 

Klankbordgroep 

A. Wie 

 Ze vertegenwoordigen een evenwichtig deel van het zorg- en welzijnsaanbod van de 

regio; 

 Ze vertegenwoordigen een evenwichtig deel van de “zorg en welzijnsvragers” van de 

regio (kan via hun patiëntenverenigingen); 

 Zijn actieve participanten uit het zorg- en welzijnslandschap van het pilootproject; 

 De samenstelling van deze klankbordgroep zal via uitnodiging bepaald worden. 

B. Profiel 

 Actieve participanten uit het zorg- en welzijnslandschap van het pilootproject; 
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 Overleggroep met adviesfunctie rond bepaalde thema’s; 

C. Bevoegdheden (afhankelijk per thema) 

 Analyseren, signaleren, verfijnen en bijsturen van zeer specifieke elementen uit o.a. het 

actieplan. . Aangeven wat goed loopt, wat de werkpunten en knelpunten zijn; 

 Geven advies i.v.m. het bijsturen van het projectplan. 

D. Werking 

 Komen slechts beperkt in tijd samen; 

 Deelname aan deze klankbordgroepen is onbezoldigd. 

Figuur 17: Schematische voorstelling governance van vzw De Koepel 

 

 

47. Beschrijf de aanpak van het integratiemanagement van het project.  

 Geef aan welke expertise ter beschikking zal gesteld worden in een toegewijd team (waar de 

coördinator deel van uitmaakt) dat het integratiemanagement van het project op zich neemt en 

dus de werking van het project beheert, bv. expertise in boekhouding, expertise in 

datamanagement, enz. 

 Beschrijf het profiel en het takenpakket van de coördinator binnen het project.  

De operationele aanpak van het integratiemanagement wordt duidelijk en formeel vastgelegd in een 

overeenkomst tussen de partners, met inbegrip van duidelijke (operationele) bevoegdheden voor de 

coördinator. Het model van deze overeenkomst (inhoud van het takenpakket) die zal worden gesloten 

dient toegevoegd te worden als bijlage bij uw kandidatuursdossier.  

De dagelijkse leiding van vzw De Koepel zal waargenomen worden door het integratiemanagement. Dit 

integratiemanagement zal, onder leiding van de projectcoördinator, het epicentrum zijn van het project. 

De coördinator zal bijgestaan worden door een team van experten. Hierbij denken we aan expertise in 

boekhouding, datamanagement, communicatie, enz. 

Tevens zal in het integratiemanagement een afgevaardigde van de raad van bestuur zetelen. Deze 

afgevaardigde zal een “gedragen” figuur zijn binnen de raad van bestuur.  

De projectcoördinator is als integratiemanager verantwoordelijk voor het dagelijkse beleid van de 

organisatie. Hiervoor werd een specifiek profiel, taakinhoud en competenties beschreven:  
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A. Profiel: 

 Kennis van de pilootzone en het zorglandschap; 

 Kennis van de organisatie en financiering van zorg- en hulpsystemen; 

 Financieringstechnieken; 

 Kennis rond e-health en mobile health; 

 Projectmanagement; 

 Kwaliteitsevaluatie; 

 Equity en privacy; 

 Leiderschap; 

 Change management; 

 Presentatie- en vergadertechnieken; 

 Redactie van verslagen en rapporten; 

 Luister- en communicatievaardigheden; 

 Bemiddelingstechnieken om te komen tot een consensus; 

 Constructieve teamplayer die openstaat voor interdisciplinaire feedback. 
 

B. Bevoegdheden: 

 informeert en inspireert alle partners binnen en buiten het consortium m.b.t. de 
verschillende initiatieven; 

 zoekt actief naar bijkomende partners die tot de vzw willen toetreden; 

 informeert de beheersstructuur van het project over de voortgang van de acties en van 
de resultaten van de lokale evaluaties ervan; 

 initieert en coördineert binnen het pilootproject de verschillende initiatieven; 

 communiceert naar de doelgroep en de bevolking de verschillende initiatieven; 

 begeleidt en volgt de implementatie op van de voorgestelde interventies; 

 De coördinator vertegenwoordigt het project t.o.v. de overheden; 

 identificeert eventuele problemen en rapporteren naar de InterAdministratieve Cel 
Chronische Ziekten; 

 identificeert ”best practices” om de vooropgestelde interventies/processen te 
implementeren; rapporteert naar FAITH; 

 verzamelt correcte en complete gegevens m.b.t. de vastgelegde indicatoren; 

 neemt deel aan de nationale overleg-, vormings-, intervisiemomenten en maakt, indien 
gewenst, een beleidsplan op. 
 

Om een verregaande integratie van de werking te realiseren, werd er een model van overeenkomst 

uitgewerkt dat breder is dan enkel het takenpakket van de coördinator. In eerste instantie is dit 

zogenaamde voortraject al van cruciaal belang geweest om gedragenheid voor het traject te bekomen, 

namelijk door het gezamenlijk opmaken en goedkeuren van onze visie, met een transparante definitie 

van wat de integratievoordelen zijn en de concrete gemeenschappelijke doelstellingen (inclusief de 

beoogde timing). Zo werd er gepland om een gemeenschappelijk boekhouder aan te stellen om toezicht 

te houden op de facturatie, de ondersteunende taken te centraliseren bij één secretariaat van de 

deelnemende partners en het gemeenschappelijk toekomstig organogram goed te keuren. Door de 

activiteiten die nodig zijn om de voordelen te behalen, goed te plannen en duidelijk te formuleren kan de 

integratie niet alleen zorgvuldig gepland en beheerst worden, maar kunnen ook de verwachtingen van de 

partners gemanaged worden. Er komt immers zoveel op hen af en ze moeten ook nog hun 'normale' 

werk kunnen blijven doen. 

Om de slaagkans te vergroten, wordt de integratie niet ad hoc, maar projectmatig aangepakt. Het 

integratiemanagement volgt de voortgang van het project op met een opvolginstrument om de actieve 

opvolging doorheen het traject in te bedden. Er worden KPI’s opgesteld en een dashboard om de 

voortgang te volgen in de richting van de gestelde doelen en om bij te sturen waar nodig. Hiertoe wordt 

ad hoc de expertise ingezet van een Q&S projectmedewerker van de deelnemende partners. 
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48. Beschrijf hoe patiënten(verenigingen), mantelzorger(verenigingen) en ziekenfondsen op een 

betekenisvolle manier betrokken worden bij de besluitvorming van uw project.  

De patiënt en zijn mantelzorger verdienen een centrale plaats binnen het proces van geïntegreerde zorg. 

Om dit te waarborgen is er nood aan actieve vertegenwoordiging van deze in de bestuursorganen. Zowel 

patiënten(verenigingen), mantelzorgers(verenigingen) als ziekenfondsen zullen een actieve plaats 

krijgen, zowel binnen de algemene vergadering als de raad van bestuur. 

Tevens zal hen een uitnodiging verzonden worden telkenmale een ‘klankbordgroep’ zal georganiseerd 

worden, zodat ze ook in dat adviesorgaan een stem kunnen opnemen. 
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6. COMMUNICATIEPLAN 

Opmerking: Uw communicatieplan is een tweerichtingscommunicatie: van project naar de 

verschillende stakeholders en van de verschillende stakeholders naar het project.   

 

49. Beschrijf de communicatie met de bevolking (externe actoren, actoren niet opgenomen in het 

consortium), bv. (nog) niet-deelnemende gezondheidswerkers en welzijnsactoren, de bevolking in 

de regio, lokale overheden, enz.  

 Wie communiceert wat?  

 Naar wie?  

 Met welke reden? 

 Op welke manier?   

1. Inleiding 

Doeltreffende communicatie is per definitie tweerichtingsverkeer. Zonder feedback is er van 
echte communicatie geen sprake. Concreet wil dit zeggen dat we in De Koepel zoveel mogelijk 
zullen vermijden om aan ‘injectiecommunicatie’ of top-down communicatie/zendergerichte 
communicatie te doen. Dit geldt zowel voor de externe communicatie van De Koepel als voor de 
interne communicatie tussen de leden van het consortium. 

Om het tweerichtingsverkeer te bevorderen, hanteren we het principe van ‘ontvanger-gericht 
communiceren’. Dit wil zeggen dat we ons in onze communicatie vooral afvragen wat onze 
doelgroep wil weten en niét ‘wat willen wij vertellen’. Ontvangergericht communiceren is 
minder evident maar wél doeltreffender. Doeltreffende communicatie is uiteindelijk de 
doelstelling. 

Eén van de kernprincipes van het project van De Koepel is “de chronisch zieke staat centraal”. 
Dit principe trekken we door naar de communicatie: we gaan luisteren naar de chronisch zieke. 
Dit sluit aan bij het principe van ontvangergericht communiceren.  

Het is wetenschappelijk bewezen dat een betrokken patiënt therapietrouwer is (Schoonacker, 
2007). De chronisch zieke empoweren is een belangrijke doelstelling van het project. Dit wil o.a. 
zeggen dat er “aanlerend moet gewerkt worden”. We kunnen dit in de communicatie mee 
bewerkstelligen door ontvanger-gericht te werk te gaan. 
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1. Wie communiceert wat? 
Coherentie en consistentie is primordiaal in een doeltreffende communicatie. Daarom wordt de 
communicatie aangestuurd vanuit De Koepel. De Koepel waakt over de kernboodschap. De 
coördinator van De Koepel coördineert de externe communicatie.  

De Koepel bestaat uit vele leden/organisaties die elk beschikken over een waaier aan 
communicatiekanalen (websites, online en offline nieuwsbrieven, sociale mediakanalen…). Het 
is evident dat De Koepel hiervan gebruik zal maken. Met het oog op doeltreffende 
communicatie worden, in functie van de doelgroep en de over te brengen boodschap, deze 
kanalen ingezet. 

Omgekeerd: als de leden van het consortium communicatie plannen m.b.t. De Koepel, dan 
leggen zij dit voor aan de coördinator van De Koepel, zodat dit kan afgetoetst worden met de 
kernboodschap en de doelstellingen van De Koepel.  

De leden zullen vooral ingeschakeld worden als er naar een breed publiek, ‘de bevolking’ moet 
gecommuniceerd worden. 

Moet er gecommuniceerd worden naar lokale overheden, niet deelnemende 
gezondheidswerkers en welzijnsactoren, dan zal dit hoofdzakelijk rechtstreeks vanuit De Koepel 
gebeuren. 

De kernboodschap (=De Koepel biedt een platform aan dat patiëntgericht is en oplossingen voor 
de chronisch zieke aanreikt.) is naar elke doelgroep dezelfde, alleen zal het accent verschillen 
per doelgroep.  

2. Naar wie? 
De externe communicatie van De Koepel gebeurt naar 3 doelgroepen (de bevolking, 
professionele stakeholders zoals overheden en niet-deelnemende gezondheidswerkers en de 
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chronisch zieken). In deze rubriek behandelen we enkel de bevolking en de niet-deelnemende 
gezondheidswerkers/welzijnsactoren en lokale overheden (zoals aangegeven in figuur 17 
hieronder). 

Figuur 18 

 

3. Met welke reden? 
De hoofdboodschap die De Koepel wil uitdragen is ter ondersteuning van onze visie, namelijk: 
‘’We willen de levenskwaliteit en gezondheid voor chronisch zieken met polyfarmacie, multipele 
ziekenhuisopnames en/of kansarmoede, en hun omgeving meetbaar verbeteren.’ 

Onderstaande figuur 18 geeft een visuele voorstelling van onze visie. Hierin staat namelijk de 
persoon met zijn zorgnood centraal. Daarnaast willen we hierbij de nodige aandacht geven aan 
de empowerment en educatie van chronisch zieken. Hierbij mogen zeker hun mantelzorgers 
niet vergeten worden. In ons project geven we ook een specifieke aandacht aan het aspect 
kansarmoede. 

Alles wordt overkoepeld door een goede overlegstructuur en samenwerkingsverbanden. Dit 
tussen de actoren onderling, tussen actoren en chronisch zieken en/of mantelzorgers, enz. Bij 
een chronisch zieke die centraal staat is een correct afgestemde zorgcoördinatie en case-
management van groot belang. 

Om de levenskwaliteit van de chronisch zieke te verbeteren hebben we een aantal innovatieve 
acties ontwikkeld. Deze zijn terug te vinden in het projectplan van deze kandidatuur. In het 
schema hebben we dit voorgesteld als een viertal bouwstenen die chronisch zieke omringen, 
namelijk aan de hand van het optimaliseren van medicatie, sociale participatie – buurtwerking, 
wegwerken van overbodige opnames en gegevensdeling (EPD). 
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Zoals bij elk bouwwerk dient er een goede basis gelegd te worden, zodat het gebouw gedragen 
kan worden. In ons project gaat dit onder andere over een sterk uitgewerkte 
governancestructuur, een concreet en bruikbaar communicatieplan en een toepasbaar 
financieel plan. Daarnaast gaat het ook over een cocreatie met o.a. FAITH, eHealth en de 
overheid als partners. 

De outcome van het project zijn het Triple Aim principe. De chronisch zieke staat centraal, maar 
met als uitgangspunt dat er aandacht gegeven wordt aan de kwaliteit voor de individuen, de 
algemene gezondheid van de bevolking en het efficiënter toewenden van middelen. Wat hierbij 
niet mag ontbreken is de gelijkwaardigheid en de jobtevredenheid. 

Figuur 19: Schema De Koepel 

 

We willen overbrengen dat dit initiatief een win-win is voor de chronisch zieke maar ook voor 
alle betrokken actoren (zorgverstrekkers, overheden, …). Door betere samenwerking worden 
efficiënties gerealiseerd die de chronisch zieke alleen maar ten goede komen. M.a.w.: 
samenwerken loont! 

Met deze boodschap wil De Koepel ook de betrokken overheden inspireren om verder op dit 
ingeslagen pad te gaan. De specifieke karakteristieken van de regio/kust lenen zich als perfecte 
proefzone.  

Deze kernboodschap ondersteunt de doelstelling van het project van De Koepel, namelijk de 
chronisch zieke empoweren zodat hij zelf zijn zorgtraject mee organiseert. 

Deze accenten van de kernboodschap zullen uiteraard anders zijn afhankelijk van de doelgroep. 
Zo zullen professionele stakeholders voor hen relevante informatie krijgen die niet noodzakelijk 
voor de algemene bevolking interessant is. 

Om het algemeen publiek op de hoogte te brengen van de meerwaarde van dit project en hen 
ervoor warm te maken, werken we met verhalen van échte mensen. Op deze manier wordt een 
emotioneel verhaal verteld waarbij betrokkenheid voorop staat. Bovendien is het dan ook meer 
ontvangergericht. 
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Overheden en niet-deelnemende zorgverstrekkers hebben misschien minder nood aan verhalen 
van echte mensen, maar eerder aan harde cijfers die de kernboodschap ‘samenwerken loont’ 
ondersteunen. 

4. Op welke manier? 

 Website 
De Koepel zal voorzien in een website die als doel heeft zowel de chronisch zieke als de 
zorgprofessional te bereiken. De website bevat dus 2 luiken: één voor het algemeen 
publiek/de chronisch zieke en één voor zorgprofessionals. 

De website wordt gedurende het project progressief verder uitgebouwd met meer 
functionaliteiten: een kalender, een login-pagina, een online nieuwsbrief… naargelang de 
beschikbare budgetten en de noden. 
De website bevat in elk geval een nieuwsrubriek, contactgegevens, enz. 
 

 Sociale media: 
Sociale media zijn laagdrempelig (en bevorderen m.a.w. de informele dialoog) en 
bovendien is tweerichtingsverkeer inherent aan dit medium. Dit bevordert de efficiëntie 
van de communicatie. 
De Koepel focust zich voor de externe communicatie met sociale media in de eerste plaats 
op Facebook (met een Facebookpagina) en Twitter. Facebook wordt gebruikt voor 
laagdrempelige communicatie naar het algemene publiek en brengt ook een stuk het 
emotionele aspect van de boodschap om op deze manier betrokkenheid te creëren. Via de 
Facebookpagina kunnen chronisch zieken en mantelzorgers ook heel openlijk hun vragen, 
grieven, bedenkingen of misschien zelfs complimenten kwijt. Het is uiteraard de bedoeling 
dat er kort op de bal wordt gespeeld en dat De Koepel snel reageert op zaken die via de 
Facebookpagina gevraagd/opgemerkt worden. 
Twitter wordt gebruikt om te communiceren met en naar opinion leaders toe (lokale 
politici, journalisten, academici, influencers…). Hier worden standpunten ingenomen, 
nieuws gedeeld, enz. Emotie speelt minder een rol op dit medium. 
  

 Via de bestaande communicatiekanalen van de partners 
De verschillende partners van De Koepel beschikken elk in meer of mindere mate over een 
waaier aan communicatiekanalen. Het is de bedoeling dat De Koepel geïntegreerd 
communiceert en ook via deze kanalen (tijdschriften, nieuwsbrieven, sociale media, 
websites, enz. ) de algemene bevolking bereikt. 
De leden van het consortium communiceren echter alleen over De Koepel nadat de 
informatie inhoudelijk werd goedgekeurd of aangeleverd door De Koepel. 
 

 Gemeentebladen 
Vele gemeenten hebben een tijdschrift voor inwoners. De Koepel zou graag, in de mate van 
het mogelijke, samenwerken met de communicatiediensten van de betrokken gemeenten 
om indien nodig met de inwoners van die gemeenten te communiceren over het project. 
De ene gemeente staat hier al meer open voor dan de andere gemeente. Het is ook een 
manier om lokale overheden op de hoogte te brengen van het project en van het belang 
ervan voor hun inwoners. 
 

 Persrelaties 
Het onderhouden van goede persrelaties is belangrijk om een breder publiek te informeren 
over De Koepel en de win-win voor de burger/chronisch zieke. De bedoeling is om dankzij 
goede persrelaties aan bod te komen in de redactionele rubrieken van conventionele 
media. Immers, kranten of lokale TV hebben een zeer groot bereik. Een journalist 
overtuigen om te berichten over De Koepel kost niets. 
Emotie is voor de pers een belangrijke drijfveer. Daarom gaan we binnen De Koepel op zoek 
naar getuigenissen en verhalen van chronisch zieken en mantelzorgers die de 
kernboodschap ondersteunen: geïntegreerde zorg is een win-win voor iedereen.  
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Via persrelaties worden ook de specifieke uitdagingen van onze regio (een sterk vergrijsde 
bevolking zonder mantelzorgers in de buurt) toegelicht.  
Dit kan niet enkel via de verhalen van getuigenissen, maar ook via het gericht publiceren 
van opiniestukken. Deze opiniestukken haken in op de dagelijkse actualiteit of belichten 
dringende noden/uitdagingen/problemen die zich stellen. Opiniestukken dienen voor een 
stuk ook om de overheid te inspireren. Een opiniestuk kan geschreven worden door de 
coördinator van De Koepel of door de communicatieverantwoordelijke van één van de 
leden van het consortium, maar in naam van de coördinator. Op deze manier positioneert 
De Koepel zich mee als ‘opinion leader’ op vlak van geïntegreerde zorg aan chronisch 
zieken. 
 

 Aandachtspunten 
o Klare taal: in al onze communicatie zullen wij er op letten om laagdrempelige taal te 

gebruiken. Via taal willen we onze communicatie zo doeltreffend en optimaal 
mogelijk laten verlopen. Dit wil o.a. zeggen: vermijden van jargon, vermijden van 
passieve zinsconstructies, te lange zinnen, enz. Het wil ook zeggen dat we 
geschreven taal zoveel mogelijk willen ondersteunen met beeldtaal en vice versa 
om burgers, die minder geletterd zijn, te kunnen bereiken. 

o In het licht van de ontvanger-gerichte communicatie willen we onze communicatie 
zo concreet mogelijk maken omdat we ervan overtuigd zijn dat abstracte verhalen 
over structuren niet aanslaan. 

 

50. Beschrijf de communicatie binnen het consortium  

 Wie communiceert wat?  

 Naar wie?  

 Met welke reden? 

 Op welke manier?  

 

1. Wie communiceert wat? 
Coherentie en consistentie zijn primordiaal in een doeltreffende communicatie. Daarom wordt de 
externe én interne communicatie aangestuurd vanuit De Koepel. De Koepel waakt over de 
kernboodschap. De coördinator van De Koepel coördineert dus ook de interne communicatie. Met 
interne communicatie bedoelen we communicatie over het project naar alle leden van het 
consortium. 



207 

 

De coördinator zorgt er ook voor dat de externe communicatie is afgestemd op de interne 
communicatie en vice versa. 

De organisatie van De Koepel is opgedeeld in werkgroepen. De werkgroepen communiceren 
onderling met de door hen gekozen kanalen. Besluitvorming van de werkgroepen gaat naar de 
coördinator die dit op zijn beurt bundelt en overbrengt naar alle leden van het consortium.  

Dit zijn de werkgroepen: 

 Werkgroep Persoon met zorgnood en mantelzorger 

 Werkgroep Sociale participatie en buurtwerking 

 Werkgroep Optimaliseren medicatie 

 Werkgroep Opnames 

 Werkgroep Overleg en (zorg)ondersteuning 

 Werkgroep ICT en datamanagement 

 Werkgroep Communicatie 

 Werkgroep Financiële 
2. Naar wie? 

Partners van het consortium: 

 Rechtstreeks naar de betrokken zorgprofessionals 

 Ziekenhuizen 

 Huisartsenkringen => huisartsen 

 Zelfstandige thuisverpleegkundigen 

 Diensten thuisverpleging 

 Diensten thuis- en gezinszorg 

 Ziekenfondsen 

 Kinesitherapeuten 

 Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 

 Revalidatiecentra en herstelverblijven 

 Diensten thuisbegeleiding 

 OCMW/Sociaal Huis 

 Ouderenvoorzieningen (woonzorgcentra, kortverblijven, dagverzorgingscentra, enz.) 

 LMN 

 SEL 

 LOGO 

 Patiëntenverenigingen 

 Kennisinstellingen 

 IT-bedrijven 

 Enz. 
3. Met welke reden? 
Een goede interne communicatie over het project zorgt ervoor dat alle partners op één lijn zitten én 
betrokken zijn. 
Betrokkenheid en engagement creëren bij de partners is voor het welslagen van het project De 
Koepel heel belangrijk. 
Als er updates zijn, zoals nieuwe tools (infofiches voor chronisch zieken bijvoorbeeld) die aangereikt 
worden, dan moeten de zorgprofessionals op de hoogte zijn van het bestaan ervan. Zoniet zullen de 
infofiches de chronisch zieken veel moeilijker of niet bereiken.  
Maandelijks maakt De Koepel een dashboard met recente up-to-date data. Het is belangrijk dat alle 
partners hiervan op de hoogte worden gebracht. Ook deze informatie moet gemakkelijk 
doorstromen zodat de partners hiermee aan de slag kunnen en hun beleid waar nodig kunnen 
aanpassen op basis van deze data. 
 
4. Op welke manier? 
Ook binnen het consortium mag de communicatie niet enkel top-down verlopen. 
Tweerichtingsverkeer is essentieel om doeltreffend te zijn. Om deze doelstelling te bereiken werd 
gezocht naar tools die interactie bevorderen. 
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Aangezien alle partners van het consortium of zelfstandig zijn of werknemer van een grotere 
organisatie, is het praktisch niet mogelijk om bijvoorbeeld één intranet te creëren waarop 
documenten of ideeën laagdrempelig kunnen gedeeld worden. 

Daarom stellen wij voor om het online platform Slack (www.slack.com) te gebruiken als tool om 
informatie te delen tussen de leden van de verschillende werkgroepen van het consortium. Via Slack 
kunnen (niet-strikt vertrouwelijke) documenten gedeeld worden. Slack heeft bovendien een 
chatfunctie waarbij in groep kan gediscussieerd worden, maar ook one-to-one. Slack is bij uitstek een 
(gratis) platform om in twee richtingen te communiceren. Bij nieuwe berichten kunnen er 
desgewenst notificaties worden verkregen en door het opzetten van diverse kanalen binnen een 
groep wordt e-mailverkeer vermeden. Het is ook een tool die zich beter leent in een professionele 
omgeving dan bijvoorbeeld een gesloten facebookgroep gebruiken voor professionele doeleinden. 

Daarnaast zal er een online nieuwsbrief zijn die in de mailbox van de partners terecht komt.  

De Koepel zal ook infosessies en feedbacksessies organiseren waarbij chronisch zieken betrokken 
zijn (‘klankbordgroepen’) opdat zo De Koepel hun werking kan verbeteren. Deze klankbordgroepen 
zijn ook belangrijk voor het empoweren van de chronisch zieke. Hierover meer in het hoofdstuk 
hieronder.  

 

51. Beschrijf de communicatie met de doelgroep (zowel geïncludeerd als te includeren personen) 

 Wie communiceert wat?  

 Naar wie?  

 Met welke reden? 

 Op welke manier?    

 

1. Wie communiceert wat? 
De kernboodschap (=De Koepel biedt een platform aan dat patiëntgericht is en oplossingen 
voor de chronisch zieke aanreikt.) is zoals eerder gemeld naar elke doelgroep in essentie 
dezelfde, alleen zal het accent verschillen per doelgroep. Bij deze geïncludeerde chronisch 
zieke ligt de focus uiteraard op de concrete oplossingen die er voor hen zijn. Voor de te 
includeren chronisch zieke ligt de focus op hoe De Koepel hen mee in hun dagelijkse 
problemen kan begeleiden. 
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De communicatie gebeurt enerzijds rechtstreeks door De Koepel aan de chronisch 
zieke/cliënt/mantelzorger d.m.v. de website waarop instructiekaarten zullen worden 
voorzien. Anderzijds worden zorgverstrekkers ingeschakeld als tussenschakel om duiding te 
geven bij de communicatie. Bv. de huisarts of de thuisverpleegkundige die duiding geeft bij 
een instructiekaart. Om infofiches op een juiste manier aan te brengen bij de chronisch 
zieke en zijn mantelzorger worden infosessies georganiseerd om de medewerkers van de 
verschillende partners van het consortium op te leiden. 
Daarnaast willen we de geïncludeerde en te includeren chronisch zieken ook bereiken via 
een aantal betrokken patiëntenverenigingen en mutualiteiten. We doen dit door 
persoonlijke, échte verhalen te vertellen, maar ook door concrete oplossingen voor te 
stellen aan potentiële chronisch zieken. 
 

2. Naar wie? 
De geïncludeerde chronisch zieke is de chronisch zieke maar ook zijn mantelzorger. In het 
eerste jaar van het project gaat dit om een 2000-tal personen. Dit aantal wordt de jaren 
nadien gestaag uitgebreid tot we aan een totale groep van 23 251 chronisch zieken (10% 
van de totale populatie) komen. 
Chronisch zieken staan niet gelijk aan senioren. Doch, senioren maken wel een grote groep 
uit van onze populatie chronisch zieken. Het gaat om 22% van de regiopopulatie die het 
statuut chronisch ziek heeft en tussen de 70 en 90 jaar is. Ook veel mantelzorgers behoren 
tot de groep van de senioren: iets meer dan de helft van de inwonende mantelzorgers zijn 
bijvoorbeeld zélf ouder dan 70 (Cès, et al., 2016). Dit gegeven is toch een belangrijke factor 
om in het achterhoofd te houden, willen we doeltreffend met deze doelgroep 
communiceren. 
De te includeren chronisch zieken willen we o.a. bereiken via patiëntenverenigingen en 
mutualiteiten waar verschillende leden van het consortium een goede samenwerking mee 
hebben. 
 

3. Met welke reden? 
Belangrijk in het project van De Koepel is het empoweren van de chronisch zieke, m.a.w. 
zijn zelfredzaamheid verhogen. De chronisch zieke/mantelzorger heeft daarom nood aan 
heel concrete praktische informatie op maat waarmee zij aan de slag kan. Die op maat 
gemaakte informatie moet heel laagdrempelig bij de chronisch zieke en zijn mantelzorger 
terecht komen. 
Een andere manier om de chronisch zieke te empoweren is door zijn betrokkenheid in het 
zorgproces te vergroten, of althans de chronisch zieke de mogelijkheid geven zijn 
betrokkenheid te vergroten. Dit kan o.a. door deel te nemen aan klankbordgroepen (zie 
hieronder). 
 

4. Op welke manier? 

 Offline communicatie 
We communiceren in de eerste plaats mondeling met de geïncludeerde chronisch 
zieken en de te includeren chronisch zieken. Mondelinge communicatie is immers 
laagdrempelig en gaat gemakkelijk in twee richtingen. Mondelinge communicatie 
gebeurt tijdens een (huis)bezoek van/aan een thuisverpleegkundige, een huisarts of 
andere zorgverstrekker. 
De zorgverstrekkers ondersteunt zijn mondelinge boodschap met een 
infofiche/instructiekaart of een patiëntenbrochure op maat. Zo heeft de chronisch 
zieke nadien nog een geheugensteun van wat de zorgverstrekker met hem heeft 
besproken. De betrokken zorgverstrekkers krijgen van De Koepel trouwens de nodige 
opleiding om de infofiches als educatietool te leren gebruiken. 
In onze geïncludeerde patiëntengroep zitten nogal wat ‘aangespoelden’. Die 
‘aangespoelden’ zijn o.a. ook Franstalige Belgen (Walen en Brusselaars). Ook voor 
deze groep moet de communicatie doeltreffend zijn. Daarom zullen de actiekaarten 
vertaald worden naar het Frans. Helaas is het budgettair niet mogelijk om de 
actiekaarten naar nog meer talen te laten vertalen. Voorlopig beperken we ons voor 
vertalingen tot het Frans.  
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Daarnaast organiseert De Koepel jaarlijks een klankbordgroep die onder andere 
bestaat uit chronisch zieke. Daarin kunnen chronisch zieken lotgenoten ontmoeten en 
ervaringen delen, maar ook feedback geven op de organisatie van De Koepel. Ervaren 
zij het werk van De Koepel effectief als een toegevoegde waarde? Wat zijn de lessons 
learned, wat kan er beter in onze organisatie? 
Tot hiertoe focusten we ons vooral op de face-to-face communicatie. Het is niet de 
bedoeling dat De Koepel een tijdschrift voor chronisch zieken zal uitgeven. De 
chronisch zieken worden immers al genoeg overstelpt met informatie uit verschillende 
hoeken. Wat De Koepel wél wil bereiken, in de mate van het mogelijke, is om gebruik 
te maken van de communicatiedragers van leden van het consortium maar ook om 
bijv. gebruik te maken van redactionele ruimte in de gemeentebladen. Immers, 
gemeenten hebben er ook belang bij dat deze groep inwoners goed op de hoogte is 
van de mogelijkheden die de levenskwaliteit van deze groep inwoners te verhogen. 
Geïntegreerd communiceren wil ook zeggen dat we vanop platformen van onze 
partners verwijzen naar onze eigen communicatiekanalen: verwijzen naar websites, 
‘surf naar’, ‘volg ons op…’ 
Tenslotte zijn de persrelaties waarover we het in het eerste hoofdstuk ‘communicatie’ 
hadden, ook belangrijk om de geincludeerde chronisch zieken te bereiken. Bovendien 
hebben we deze geïncludeerde chronisch zieken nodig om indien nodig persaandacht 
te krijgen. Immers, getuigenissen van chronisch zieken en mantelzorgers in de pers 
maken het project heel tastbaar en concreet en kunnen te includeren chronisch zieken 
warm maken voor het project. 

 Online communicatie 
Omdat de senioren een aanzienlijk deel van onze doelgroep uitmaken, zijn we op zoek 
gegaan naar hun gebruik van online media. Online communiceren is immers snel en 
goedkoop en kan in principe ook heel laagdrempelig zijn (denk maar aan het gebruik 
van sociale media). Uit onderzoek van Mediawijs.be blijkt dat 3 op 4 65-plussers een 
eigen pc heeft , maar dat slechts 1 op 4 een internetverbinding heeft. Bovendien heeft 
de helft van de 65-plussers nog nooit internet gebruikt. Goed nieuws voor ons project 
is dat 65-plussers het internet vooral gebruiken voor communicatie en informatie. Van 
de senioren die online gaan, zoekt 53% zaken op over gezondheid! Slechts 30% onder 
hen heeft een facebookaccount (tegenover meer dan 80% van de totale bevolking) 
(Mediawijs). 
Desondanks zal De Koepel investeren in een performante website. Aanvankelijk zal de 
website enkel basisinformatie bevatten: contactgegevens en een plaats waar 
chronisch zieken, zorgverstrekkers en mantelzorgers brochures en actiekaarten 
kunnen downloaden. Geleidelijk aan wordt de website verder uitgebouwd met andere 
functionaliteiten zoals hierboven al werd aangegeven. 
Eén van de gemakkelijkste manieren om tweerichtingsverkeer online te 
bewerkstelligen met de doelgroep is het gebruik van sociale media. Sociale media 
werken immers per definitie in twee richtingen: er is conversatie nodig. Dit maakt dat 
de communicatie doeltreffend en dus ook laagdrempelig is. Via sociale media kan op 
een heel laagdrempelige manier met de doelgroep gecommuniceerd worden. 
Concreet zal De Koepel een eigen Facebookpagina hebben waarop nieuwsupdates 
zullen gedeeld worden en de mogelijkheid bestaat tot discussie en interactie. 

5. Budget 
Hoewel dit niet expliciet wordt gevraagd, geven we hier een raming van de kosten m.b.t. 
communicatie-acties. 

 Vertalingen naar het Frans 
o Kosteloos  

 Website 
o € 20.000 excl. BTW 
o Luik voor de zorgprofessional en luik voor de chronisch zieke/mantelzorger 
o 1

ste
 fase: functionaliteit voor nieuws + sharen social media 

o 2
de

 fase: functionaliteit voor e-nieuwsbrief & agenda/kalender functionaliteit 
o Grafische vormgeving: €55/uur
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