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1. Toelichting 

Op basis van de synthesetekst werden een aantal discussiestellingen geformuleerd. Deze dienen niet 

gezien te worden als de mening van de werkgroepen, noch als de mening van de stuurgroep, maar 

dienden om het debat tijdens de provinciale toetsingsavond te faciliteren. Er werd gevraagd om voor elk 

van de stellingen aan te geven in welke mate u het hiermee eens was. De finale resultaten op basis van 

alle ontvangen antwoorden zijn terug te vinden in de bijlage bij dit verslag. In wat volgt wordt per stelling 

aangegeven welke reacties er gegeven werden. 

2. Reacties bij de stellingen 

Complexe chronische zorg vereist dat de persoon met een zorgnood zich aansluit bij een eerstelijnsnetwerk 

 In de synthesetekst wordt het eerstelijnsnetwerk gedefinieerd op het niveau van de wijk of de 

gemeente, met ongeveer 5.000 à 10.000 inwoners. Op dit niveau dienen zorg- en welzijnsverleners 

een netwerk te vormen, waarna ze verantwoordelijk zijn voor iedereen die zich in dit netwerk heeft 

ingeschreven. Een patiënt heeft wel steeds de keuzevrijheid om een zorg- of welzijnsverlener buiten 

het netwerk te kiezen, maar we dienen ons er van bewust te zijn dat het overleg dan net iets moeilijker 

zal zijn aangezien er in dat geval geen vaste samenwerkingsprotocollen bestaan. Er zijn voor dit 

eerstelijnsnetwerk ook afspraken nodig met de tweede lijn. 

 Het concept ‘eerstelijnsnetwerk’ werd naar voor geschoven in ‘Together we Change’, waarbij duidelijk 

wordt aangegeven dat er keuzevrijheid is gezien het gaat om een ruim netwerk. Het is ook een recht 

voor de patiënt, waarbij we garanderen dat er een team klaarstaat, dat er afspraken gemaakt worden 

en dat alles kwaliteitsvol verloopt. Bovendien ontstaat er ook een onderlinge competitie tussen de 

netwerken onderling. Als we daarentegen de patiënt zelf zijn netwerk zouden laten samenstellen, dan 

zou dat kunnen leiden tot veel onderlinge verschillen en sociale onrechtvaardigheid. 

 Een flexibel netwerk dat de patiënt zelf kan samenstellen, afhankelijk van zijn eigen zorgnood, sluit 

anderzijds mogelijks beter aan bij de huidige realiteit, waarbij patiënten op vandaag zowel zorg- als 

welzijnsverleners hebben in de buurt van hun woon- en werksituatie. Tot slot brengen complexe 

problemen doorgaans met zich mee dat er nood is aan een individuele aanpak, waarbij geografische 

grenzen vaak overschreden dienen te worden. 

 

 



 
 
Er dient een klachtrecht georganiseerd te worden op het niveau van de eerste lijn 

 Naast klachtrecht hebben we ook nood aan een ruimere signaalfunctie. 

 We zouden klachtrecht moeten verruimen, waarbij ook uitspraken kunnen gedaan worden over de 

ervaringen binnen zorg en welzijn, ook voor appreciaties. 

Een cultuuromslag is nodig zodat iedereen beseft dat het hoe dan ook beter is als de persoon met een 

zorgnood aan het stuur zit. 

 Heel veel patiënten, zeker deze waarbij de zorgnood het grootst is, zijn het niet gewoon om aan het 

stuur te zitten. Om deze cultuuromslag mogelijk te maken, dienen we te investeren in 

gezondheidsvaardigheden en moeten we patiënten, ongeacht hun opleidingsachtergrond, helpen om 

hun gedachten te verwoorden. 

 We zouden meer kunnen inzetten op burgerparticipatie en zouden nieuwe vormen kunnen 

onderzoeken en hiermee experimenteren. We dienen echter te beseffen dat de politiek verkozenen 

de uiteindelijke beslissingen zullen nemen.  

 Patiënten willen op vandaag vaak op een andere manier communiceren, bv. online hulp, waarbij we 

vaststellen dat zorg- en welzijnsverleners nog heel behoedzaam zijn hieromtrent en onvoldoende snel 

mee evolueren. 

 Het gevaar bestaat dat we aan de patiënt ook verantwoordelijkheden gaan geven. 

Elke zorgverlener moet zorgcoördinator kunnen zijn 

Een case-manager werkt neutraal en onafhankelijk en staat buiten het zorgteam 

 In de werkgroep werd vertrokken van het plan geïntegreerde zorg voor chronisch zieken waar case-

management naar voor wordt geschoven. Daarnaast zijn er ook nog veel andere termen in omloop 

zoals bv. overlegcoördinator, zorgcoach, zorgbemiddelaar,... wat het voor de patiënt zeer complex 

kan maken. In het kader van de eerstelijnsconferentie is er daarom nood aan duidelijke definities die 

nadien consequent toegepast worden, vandaar dat ook een lexicon zal opgemaakt worden.  

 Het dient duidelijk te zijn welke verantwoordelijkheden er bij elke rol worden neergelegd en welke 

competenties nodig zijn om deze rol te kunnen opnemen. Als er daarnaast geen werktijd of 

financiering aan gekoppeld wordt, dan zal er in de praktijk niets gerealiseerd kunnen worden. 

Er moeten veel meer gegevens gedeeld worden, ook met de persoon met een zorgnood. 

 De vraag stelt zich of je als patiënt wel toegang wil tot alle vaak complexe gegevens. 



 
 

 Als patiënt zou je telkens moeten weten wat er gedeeld wordt, gezien sommige diagnoses een stigma 

met zich mee kunnen brengen wat kan leiden tot voorbarige conclusies bij andere zorgverleners.  

 Het verhaal van gegevensdeling is evolutief, waarbij we uiteindelijk zouden kunnen komen tot een 

visie waarbij de patiënt eigenaar is van de data en enkel de door hem gekozen personen gegevens 

kunnen lezen, toevoegen en aanpassen. De randvoorwaarden om dit te realiseren op technisch vlak 

zijn echter nog niet vervuld. 

Enkel het kleinstedelijk niveau kan de zorgverlener ondersteunen 

 In de werkgroep werd eerst nagedacht over welke taken er nodig zijn en op welk niveau deze best 

worden uitgevoerd. Hierbij was er over een heel aantal taken eensgezindheid waaruit bleek dat er 

zowel taken zijn op kleinstedelijk – als regionaal-stedelijk niveau. Daarna werd nagedacht over waar 

de ondersteunende structuur diende neergelegd te worden. In de synthesetekst worden hiervoor 

twee visies naar voor geschoven, waarbij er telkens een strategische zorg- en ondersteuningsraad is 

op kleinstedelijk niveau. Deze zorgt voor het in kaart brengen van de lokale noden en behoeften en 

het formuleren van voorstellen om de zorg- en welzijnsverlening verder uit te werken. Om deze raad 

te ondersteunen wordt er ofwel een structuur voorzien op kleinstedelijk niveau ofwel op regionaal-

stedelijk niveau, maar hieromtrent werd in de werkgroep geen consensus bereikt. 

 Het is een complex verhaal waarbij er best zo weinig mogelijk niveaus zijn, liefst zo dicht mogelijk bij 

de patiënt, gezien er op die manier nog een gezicht aan kan gekoppeld worden. Uiteraard heeft het 

regionaal-stedelijk niveau ook een rol, maar eerder aansturend, om er mee voor te zorgen dat we de 

Vlamingen gezonder maken en kwaliteitsvoller laten leven. 

 De keuze van de ondersteuningsstructuur is zeer belangrijk, gezien het aantal beschikbare middelen 

beperkt is, namelijk 230 VTE. We kunnen deze best inzetten op kleinstedelijk niveau in wat we een 

eerstelijnszone zouden kunnen noemen. Voor bepaalde gespecialiseerde zaken kan men zich op een 

hoger niveau organiseren, maar enkel met een pooling van middelen van onderuit. 

De voorgestelde aanpassingen aan de zorgregio’s zijn niet nodig en bieden geen meerwaarde. 

 Het is niet evident om keuzes te maken als de gevolgen niet echt gekend zijn. Gaat het bv. enkel om 

een impact op de eerstelijnszorg, bv. huisartsenwachtposten, of ook over de tweede lijn? 

 



 
 
De burger mag zelf kwaliteit van zorg evalueren aan de hand van een booking.com systeem. 

 Op zorgkaart Nederland worden er genuanceerde, kwalitatieve bevragingen opgezet. 

 De vraag stelt zich wat er zal gebeuren met de resultaten en wat de mogelijke gevolgen zijn voor de 

zorg- en welzijnsverleners. Het is echter een evolutie waar we niet naast kunnen, waarbij nog al te 

vaak wordt opgemerkt dat vooral de zorg- en welzijnsverleners weerstand vertonen omdat ze vrezen 

dat patiënten de enquête niet zullen willen of kunnen invullen. 

 We dienen de betrokkenheid en participatie van de patiënt te verhogen, maar vanuit het Vlaams 

Patiëntenplatform is men geen voorstander van een booking.com systeem, gezien het gaat om 

subjectieve ervaringen en typisch vooral negatieve zaken naar voor worden gebracht. Er zijn 

daarnaast ook heel wat andere mogelijkheden om kwaliteit van zorg en welzijn te bevragen. Voor 

ziekenhuizen werd wel een Vlaamse Patiëntenpeiling opgesteld, maar op het niveau van het volledige 

zorgteam in plaats van de individuele zorg- of welzijnsverlener. 

 We dienen te vertrekken van wat er op vandaag reeds bestaat, bv. in de woonzorgcentra. 

 Het gevaar bestaat dat het zal leiden tot de tendens dat zorg koopwaar wordt. 

 Er is een Vlaams Instituut voor Kwaliteit in wording, waarbinnen de eerste lijn een pijler vormt. Op 

Europees vlak loopt Vlaanderen trouwens sterk achterop in het meten van kwaliteit. 

Er zijn te veel zuiver technologische innovaties en te weinig innovaties in zorgproces en werkorganisatie 

 We dienen sterker in te zetten op andere vormen van organiseren, bv. zelfsturende teams. De meest 

disruptieve innovatie is echter de fundamentele wijziging van de positie van de patiënt. 

 We zouden meer moeten redeneren vanuit de behoeften van de patiënt, bv. een degelijk instrument 

om noden en doelstellingen in kaart te brengen. 

 We onderschatten de technologische innovaties die op ons afkomen en de impact die ze zouden 

kunnen hebben op het huidige gezondheidszorgsysteem. 

 We zouden als zorg- en welzijnsverlener een uitspraak moeten kunnen doen over de verschillende 

apps die op vandaag bestaan. Daarnaast dienen we ook aandacht te hebben voor niet professionele 

kanalen, bv. geheime Facebookgroepen bij automutulatie. 

 

 

 

 



 
 
3. Andere algemene opmerkingen 

 Voor de werkgroepen ‘modellen voor integrale zorg’, ‘personen met een zorgnood centraal’, ‘kwaliteit 

en gegevensdeling’ en ‘innovatie en ondernemerschap’ willen we aan de hand van de provinciale 

toetsingsrondes bekijken voor welke zaken er draagvlak is, zodat we deze verder kunnen uitwerken 

en een concreet implementatieplan kunnen opmaken. Voor de werkgroepen ‘taakstelling en 

structuurintegratie’ en ‘geografische afbakening’ is er geen consensus bereikt maar zijn wel heel wat 

argumenten gecapteerd. Op beleidsniveau zullen hieromtrent nu knopen dienen doorgehakt te 

worden. 

 


