
 

Pilootproject Vlaamse Ardennen 
Focusgroepen voor Patiënten  
 

Uitnodiging voor een gesprek over uw Zorgbehoefte. 

 
Beste patiënt, 
 
Regio Vlaamse Ardennen is geselecteerd door de overheid om mee na te denken over de 
Zorg van de Toekomst. 
 
Een ruim consortium van partners zal het Plan “Geïntegreerde Zorg voor een betere 
gezondheid” samen uitwerken, in de periode 2017-2020. 
 
In deze samenwerking zitten onder meer Apothekers, CAW, CGC, Gezinszorg, 
Huisartsenkringen, LMN, LOGO, OCMW’s, Patiëntenverenigingen, RWO, SEL, 
Thuisverpleging, Thuiszorg, Verenigingen mantelzorgers, WZC’s, Ziekenfondsen, 
Ziekenhuizen en ZP3 projecten. 
 
De patiënt staat centraal in de vernieuwing van de geïntegreerde zorg. 
Daarom willen we eerst en vooral luisteren naar wat u te zeggen heeft. 
We nodigen u dan ook graag uit voor een interview in een focusgroep. 
 
In het interview zullen we peilen naar uw zorgbehoefte:  
Hoe ervaart u uw zorg vandaag? Bent u voldoende betrokken bij uw behandeling? Hoe 
ervaart u de samenwerking van uw zorgverleners? Wat kan beter? Hoe zou u het 
aanpakken? 
 
U bent welkom op een locatie naar keuze, van 14 tot 16u: 
 
-Oudenaarde: maandag 12 december: Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde, 
Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde, België 
 
-Zottegem: donderdag 15 december: Lokaal dienstencentrum Egmont - Deinsbekestraat 
23, 9620 Zottegem 
 
-Ronse: maandag 19 december: Algemeen Ziekenhuis Glorieux, Stefaan-Modest 
Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse, België 



 

 
Hoe zal het gesprek verlopen? 
Een moderator zal het gesprek begeleiden, zodat elke patiënt ruim aan het woord kan 
komen. We werken met kleine groepjes, waardoor een open en ontspannen kringgesprek 
mogelijk is. 
We voorzien koffie, frisdrank en versnaperingen. 
 
Kunnen minder mobiele patiënten ook deelnemen? 
Mochten u problemen ondervinden om u te verplaatsen, dan zoeken wij een geschikte 
oplossing om u te laten ophalen en terug te brengen. 
 
Is dit een eenmalige bijeenkomst? 
Door deel te nemen aan een Focusgroep, bent u verder tot niets verplicht. 
Als u dat wenst, kan u uiteraard aangeven dat u verder betrokken wil worden in het vervolg 
van het Pilootproject. 
 
Waarom ontvangt u deze oproep? Wat wordt van u verwacht? 
Wij rekenen op u om samen de zorg te vernieuwen! 
Samen creëren we een draagvlak voor de innovatie van de zorg en samen plaatsen we 
regio Vlaamse Ardennen op de kaart van de zorgvernieuwing. 
 
Aan wie kan ik mijn deelname doorgeven? 
Waar kan ik terecht met verdere vragen, opmerkingen,...? 
De eerste Focusgroep voor Patiënten is al binnen 12 dagen, grijp dus nu uw kans. 
 
U kunt zich registreren via 
pilootprojectvlaamseardennen@gmail.com 
of bellen naar 0474 40 80 41 
met vermelding van uw naam, uw telefoon en uw locatie (Oudenaarde, Ronse, Zottegem). 
 
Na registratie bellen we elke patiënt op om de afspraak te bevestigen en om te antwoorden 
op eventuele vragen. 
 
 
 
Graag tot binnenkort, op een Focusgroep ! 
 
Met veel dank, 
Pieter Clompen, namens het Pilootproject Vlaamse Ardennen 
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