
elke Gentenaar toegang heeft tot de eerstelijnwelzijns- en gezondheidsvoorzieningen
elke Gentenaar continuïteit van zorg ervaart over lijnen en sectoren heen
geen enkele Gentenaar ongelijkheid ervaart binnen de hulp- en zorgverlening, maar 
waarbij we - uitgaand van het principe van proportioneel universalisme -                  
meer aandacht geven aan mensen met een kwetsbare sociaal economische positie
de levensdoelen van elke Gentenaar de basis vormen om keuzes te maken en prioriteiten 
te stellen binnen de zorg.

 
Binnen dit gezondheids- en welzijnsbeleid is preventie een belangrijk fundament met 
aandacht voor de volledige levensloop van elk individu, van jong tot oud. 
 
Zo ontwikkelt ELZ Gent een gedragen, gemeenschapsgericht gezondheids- en welzijnsbeleid 
over de verschillende lokale beleidsdomeinen heen. Daarbij definieert ELZ Gent strategische 
gezondheids- en welzijnsdoelen op niveau van de Gentse bevolking wat leidt tot een 
concreet actieplan.
 
ELZ Gent vormt een lerend netwerk waardoor we samen een antwoord bieden op 
uitdagingen zoals multimorbiditeit, vergrijzing, diversiteit, work-lifebalance van 
professionals, toenemende aandacht voor kwaliteit van hulpverlening, toenemende 
vermarkting van de zorg, toename van de gezondheidskloof,…
 
We nemen als professionals niet enkel de zorg op voor onze eigen patiënten/cliënten maar 
zien het ook als onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor alle Gentenaars 
(dubbele verantwoordelijkheid)

ONZE VISIE GEANALYSEERD

Er is specifieke aandacht voor kinderen en 
jongeren omdat investeren in preventie 
op jonge leeftijd gezondheidswinst op 
latere leeftijd met zich meebrengt. Verder 
willen we de muur die bestaat tussen 
jeugd- en volwassenzorg wegwerken.

Burgers, hulpverleners en beleidsmakers participeren samen aan het gezondheids- en 
welzijnsbeleid door o.a. overleg, vorming, informatieverstrekking en concrete acties zodat:

We willen een lerend netwerk vormen 
dat door kritisch denken niet alleen 
aanzet tot leren maar ook effectief 
aanzet tot verandering.

“Proportioneel universalisme is het 
basisprincipe van een universele 
dienstverlening voor iedereen, die varieert 
in schaal, intensiteit en specificiteit 
naargelang de noden, met als doel het 
verminderen van gezondheids- en 
welzijnsongelijkheden.”

In het kader van maatschappelijk 
verantwoorde zorg moet het aanbieden 
van kwaliteitsvolle, performante, sociaal 
rechtvaardige, relevante en toegankelijke 
zorg het uitgangspunt zijn voor alle 
zorg- en hulpaanbieders.(visienota 
SARWGG)
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