
Beste partner binnen de cluster persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, 
  
Graag nodigen wij u uit op het clusteroverleg persoon met een zorg- en ondersteuningsnood dat 
doorgaat op woensdag 22 mei 2019 om 14u in het Sint-Vincentius Ziekenhuis (Schutterijstraat 34), 
9800 Deinze.  
  
Dit clusteroverleg wordt georganiseerd in het kader van de Eerstelijnszone Schelde-Leie. Eind 
oktober 2019 moeten we bij de Vlaamse Overheid een erkenningsdossier indienen voor een 
voorlopige zorgraad. Deze zorgraad zal de ELZ Schelde-Leie aansturen. De bedoeling is dat het 
huidige veranderteam op termijn zal verdwijnen gezien dit enkel tot doel had de ELZ mee op te 
starten.  

Om deze voorlopige zorgraad vorm te geven, baseren we ons op de Vlaamse richtlijnen. De zorgraad 
mag maximum 24 leden tellen en moet samengesteld zijn uit vier verplichte clusters en 1 optionele 
cluster.  

 cluster gezondheidszorg (max 6) 
 cluster Welzijn (max 6) 
 cluster lokale besturen (max 6)  
 cluster persoon met zorg- en ondersteuningsnood (max 2)  
 Optionele partners (max 4) 

  
Elke cluster vaardigt personen af die in de zorgraad zullen zetelen. U behoort tot cluster persoon met 
een zorg- en ondersteuningsnood.  
  
Op het veranderforum van 27 maart werd een eerste voorstel voor de zorgraad besproken. Op basis 
van de feedback werd dit voorstel aangepast voor verdere bespreking binnen de clusters. Dit 
voorstel is terug te vinden achter deze link. Dit gaat louter om een voorstel. Hoe jullie jullie cluster 
willen indelen beslissen jullie als cluster zelf! 
  
Om tot een gedragen samenstelling te komen, is het belangrijk dat zoveel mogelijk actoren 
vertegenwoordigd zijn op dit clusteroverleg. Verspreid deze uitnodiging dus zeker verder binnen uw 
eigen clusterpartners. 
  
Wij hopen alvast ook u te mogen verwelkomen! 

Inschrijven kan via deze link!  
 
Hebben jullie in tussentijd al zelf afgestemd binnen jullie cluster?  
Breng ons daar dan zeker van op de hoogte!  
 
Met vriendelijke groetjes,  
Dokter Matthijs en Julie Vanbleu 
Gsm Dr. Matthijs: 0472/33.36.80 
Gsm Julie: 0488/57.35.01 
E-Mail: info@elzscheldeleie.be      

 

Denk aan het milieu alvorens u deze e-mail uitprint 
 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/richtlijnen-en-procedure-voor-de-samenstelling-van-voorlopige-zorgraden-van-de-eerstelijnszones
https://www.selgent.be/sites/default/files/Samenstelling%20zorgraad%20voorstel.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehdEsMjtaPxzpXeTTcF3M1g8-IRKtcIqwvXqacLj1VbZpeIg/viewform?usp=sf_link
mailto:info@elzscheldeleie.be

