
Wellicht heb je al iets vernomen over de eerstelijnszones, die momenteel overal in Vlaanderen 
opgericht worden. Momenteel zijn er al 50 eerstelijnszones goedgekeurd door de Vlaamse overheid; 
er zullen nog een tiental andere volgen. Binnen de eerstelijnszones dienen alle zorgverleners die 
werkzaam zijn op de eerste lijn (huisartsen, apothekers, thuiszorgdiensten, mutualiteiten, 
woonzorgcentra, diensten geestelijke gezondheidszorg, mantelzorgverenigingen, …) samen te 
werken met 1 doel voor ogen: een betere zorg voor de patiënt (en zijn mantelzorgers). Om deze 
samenwerking te versterken, zal binnenkort in de eerstelijnszones aan de slag gegaan worden met 
een oefening rond een gezamenlijke visie/missie, de kernopdrachten binnen elke zone, … Hiervoor 
werd op een aantal plaatsen reeds een veranderteam en -forum opgericht. Het veranderteam doet 
het voorbereidende werk en hun voorstellen worden nadien afgetoetst binnen het ruimere 
veranderforum. 
 
Ik zit in naam van de mantelzorgers en zorggebruikers in het veranderteam en -forum van de 
eerstelijnszone Gent-Oost. Deze zone omvat de gemeenten Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, 
Merelbeke, Wachtebeke, Wetteren en Wichelen (en hun deelgemeenten). We hebben tijdens de 
eerste bijeenkomst van het veranderteam vastgesteld dat bepaalde groepen momenteel niet 
vertegenwoordigd of ondervertegenwoordigd zijn in het veranderforum. Zo willen we ook de 
patiënten meer betrekken. Hieronder bezorg ik je een overzicht van de data waarop het 
veranderforum van de ELZ Gent-Oost zal plaatsvinden. De locatie wisselt regelmatig en het is nog 
niet bepaald op welke locatie de verschillende veranderfora zullen plaatsvinden. Ik zal dit doorgeven 
van zodra hierover meer duidelijkheid is.  
 
Veranderforum ELZ Gent-Oost: 

• dinsdag 12/06/2018 van 12u00 tot 14u00 

• donderdag 4/10/2018 van 12u00 tot 14u00 

• dinsdag 11/12/2018 van 12u00 tot 14u00 

• donderdag 14/03/2019 van 12u00 tot 14u00 

• dinsdag 4/06/2019 van 12u00 tot 14u00 
 
 
Als jij of de verenigingen vragen zouden hebben, mogen ze mij steeds contacteren.  
 
Alvast vriendelijk bedankt. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Mario Schelfhout 
Stafmedewerker 
vzw Liever Thuis LM 
Livornostraat 25 – 1050 Brussel 
Tel.: 02/542 87 09 
Fax: 02/542 86 99 
lieverthuis@lm.be – www.lieverthuislm.be  
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