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Een geïntegreerde zorg in de 
eerste lijn

Persoon met een zorg- en ondersteuningsnood centraal
Regie in eigen handen (integraal, vaardigheden, 
zelfmanagement)
Informele zorg (bijzondere plaats voor mantelzorg)
Zorg- en ondersteuningsdoelen
Rol van alle eerstelijnsactoren in preventie
Wegwijzers in de zorg (GBO-
Zorg in de buurt
Actoren



Een geïntegreerde zorg in de 
eerste lijn

Ondersteuning zorgaanbieders
Eerstelijnszone, Regionale zone, VIVEL

Randvoorwaarden
Basisopleiding en permanente vorming
Zorgcapaciteit
Ondersteuning eerstelijnspraktijkvormen
Digitaal
Innovatie en ondernemerschap
Kwaliteitsbeleid



13 projecten 
reorganisatieprogramma

1. Vorming en opstart werking van de eerstelijnszones

2. Vorming en opstart werking van de regionale zorgzones

3. Oprichting Vlaams Instituut voor de Eerste lijn

4. Ondersteuning eerstelijnspraktijkvormen en werken aan meer zorgcapaciteit in de eerste lijn

5. Zorgcoördinatie en casemanagement in relatie tot financiering multidisciplinair overleg 

6. Naar een digitale eerste lijn 

7. Vormgeven kwaliteitsbeleid en klachtenbeleid 

8. Uitbouw geïntegreerd breed onthaal 

9. Mantelzorg als volwaardige partner in de eerstelijnszorg 

10. Verzekeren basisopleiding en permanente vorming 

11. Communicatie over reorganisatieproces en zorg in Vlaanderen

12. Zorggeletterdheid en patiëntenparticipatie

13. De sociale kaart



3 projecten nog in opstart

➢ Vorming en opstart werking van de regionale zorgzones
➢ We onderzoeken momenteel de verschillende betrokken 

afbakeningen (ELZ, ZHN, logo-regio’s, …)
➢ Vormgeving kwaliteitsbeleid en klachtenbeleid

➢ Oprichting VIVEL afwachten
➢ Mee te nemen in interactie tss Agentschap, VIKZ en VIVEL

➢ Verzekeren basisopleiding en permanente vorming
➢ Start op 01/2019



Vormgeving en opstart ELZ 

60 ELZ goedgekeurd
Subsidie (in schijven) 12.000 euro toegekend
Regelgeving: decreet eerstelijn en 
uitvoeringsbesluit

Voorontwerp 09/2018



VIVEL

Kennis en expertise om de brede eerstelijn te
ondersteunen
Sterke band met Vlaamse en federale overheid en
onderzoeks- en kenniscentra
Afstemming met:

SAM: Steunpunt mens en samenleving
Steunpunt Geestelijke Gezondheid

Samenstelling en oprichting



VIVEL - Hoofdopdrachten
Het ontsluiten en samenbrengen van informatie en data en die op 

een actieve manier ter beschikking stellen aan alle actoren in de 
eerste lijn

Ontwikkelen van evidence based strategieën, methodieken en 
implementatietools voor de ondersteuning (van de organisatie) van 
de eerstelijnszorg

Advisering, coaching, vorming en sensibilisering
Stimuleren van innovatie
Creëren en opvolgen van toegankelijkheid en kwaliteit van de 

eerstelijnszorg in Vlaanderen
Advisering van de Vlaamse overheid



Ondersteuning eerstelijnspraktijk/zorgcapaciteit

Doelstellingen

Ondersteuning voor multidisciplinaire samenwerkings-
verbanden in prioritaire zones. (impulsfonds)
Samenwerkingsverbanden in prioritaire zones monitoren 
(i.s.m. SOKA)
De zorgcapaciteit en de kwaliteitsvolle zorg bevorderen
In Brussel Nederlandskundige zorgverleners ondersteunen





Digitale eerste lijn 

agenda

DZOP

zorgteam
Levens-
doelen

DIGITAAL ZORG –EN ONDERSTEUNINGSPLAN

agenda

DZOP

zorgteam
Levens-
doelen

zorgplan

workflow

communicatie



Geïntegreerd Breed Onthaal

11 projecten
Onderzoek: wat werkt voor wie in welke omstandigheden
Kader in BVR – nu bij Raad van State
Middelen voor ontwikkeling op basis van concrete trajecten

Periode 2019 – 2025
Activiteiten
Pro-actief en outreachend

Andere
Niet-toeleidbaar VDAB
Vlaamse zorgkas
BUSO schoolverlaters



Link naar eerstelijnszones

GBO sluit aan bij lokaal sociaal beleid
Kansen op niveau eerstelijnszone

Expertise delen
Vinger aan de pols
Goede praktijken ontwikkelen
Afstemmen zorg – welzijn (link met zorgcoördinatie)



Mantelzorg als volwaardige partner in de 

eerstelijnszorg
Binnen projecten zijn alle relevante ontwerpdecreten

(woonzorg/eerste lijn/GGZ) gescreend op de mate waarin ze in lijn
zijn met de uitgewerkte visie op mantelzorg (in Vlaams
mantelzorgplan)

Website http://www.expertisepuntmantelzorg.be gelanceerd
Inventaris van de actiepunten in Vlaams mantelzorgplan die 

relevant zijn voor eerste lijn is opgemaakt
Op dit ogenblik: opvolging implementatie actiepunten

http://www.expertisepuntmantelzorg.be


Communicatie over reorganisatie eerste lijn 

in Vlaanderen

Nieuwsbrieven – nieuwsflash’s
Infosessies in Vlaams Parlement
Infomateriaal opstarten vorming ELZ
Update van de FAQ’s
Website : www.eerstelijnszone.be

http://www.eerstelijnszone.be


Zorggeletterdheid (Fonds Daniël
De Coninck)

Onderzoek best practices (afgerond)
Oproep Vlaamse projecten (november)
Projecten ondersteunen
Digitaal uitwisselingsplatform bouwen

Bedoeling is dat enkele ELZ hun schouders zetten onder 1 project
Valoriseren van de projectresultaten naar VIVEL en ELZ



Patiëntenparticipatie
(VPP/Trefpunt Zelfhulp)

Doelstellingen
Implementeren van patiëntenperspectief in eerstelijnszone
Project analyseren, documenteren, bijsturen, …
Ontwikkelen van good practices 

Concrete resultaten:
Rapport en een overzicht van do’ en dont’s 

VIVEL wordt ingelicht over de concepten en methodieken om 
patiëntenparticipatie in de stijgers te zetten in Vlaanderen

Infomoment voor alle eerstelijnszones in Vlaanderen



De Sociale Kaart

Verbetertraject
Opname zorgverstrekkers
Beheer sociale kaart

Brede publieke bekendmaking


