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1. Update Geïntegreerd Breed Onthaal

● Marleen Stautemas maakt geen deel uit van de stuurgroep als administratieve

ondersteuning, maar als inhoudelijk partner, als vertegenwoordiger vanuit het team ELZ

Dender om zo de brug te kunnen maken naar andere acties, prioriteiten en werkgroepen.

● Stad Dendermonde heeft rechtenverkenner gelanceerd is gerealiseerd met specifieke

subsidie die Dendermonde heeft verkregen wordt geagendeerd op volgend overleg om

uitrol naar onze hele ELZ te bekijken

● Intrafamiliaal geweld:

- Binnen optimalisatie van volledige proces moet zeker ook opvolging van de klacht zelf

verzekerd worden

- Link naar gezondheidsvaardigheden onze burgers moeten weten hoe en waar zij

hiermee terecht kunnen

- 3 jaar terug was er reeds een project vanuit de justitiehuizen ketenaanpak nu alweer

een nieuw project ?  betrokkenheid justitiehuizen ?

- Covid-gebeuren heeft probleem uiteraard meer nadrukkelijk op de agenda geplaatst

- Combinatie van federale en Vlaamse materie

- Besluit:

✔ beide projecten worden besproken op een extra stuurgroep GBO die zo snel

mogelijk zal bij elkaar geroepen worden

✔ stuurgroep wordt hiervoor uitgebreid met vertegenwoordiger huisartsen,

apothekers, jusitiehuis en projectmedewerkers van project Domus Medica
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✔ vraag aan Marleen S. om hiervoor initiatief te nemen

2. Stand van zaken boekjaar 2021

● Boekhoudpakket werd in gebruik genomen

● Is het een optie om toelichting op AV door boekhouder te laten gebeuren? boekhouder is

op dit moment te weinig mee met de eigenheid van een Eerstelijnszone, met

zij-subsidie-instromen voor Covid, voor vaccinatiecentra, … beter zelf opnemen

● Huidig saldo geeft geen goed beeld, gezien de saldo’s die moeten teruggestort worden

moet maximaal zichtbaar gemaakt worden in boekhouding door voorziening liever te

negatief inschatten dan te positief

● Uitnodiging AV is nog niet vertrokken enerzijds omdat boekhoudkundig verhaal nog niet

rond is, anderzijds omdat inhoudelijk deel nog niet vastligt AV zal uitgesteld worden

meer info volgt

3. Vernieuwde bestuurswerking

● Nota wordt goedgekeurd

● Wat nog een beetje gemist wordt, is het aspect rond beleidsvorming: waar willen we over 5

jaar staan waar gaan we dit gesprek voeren? zie ook traject rond slagkrachtige en

efficiënte eerstelijnszones, waarin onder meer spanningsveld tussen opdrachten van bovenaf

vs. lokale prioriteiten en opdrachten op de agenda staat

● Verdere aanpak

✔ Leden Zorgraad kunnen zich kandidaat stellen voor DB bij voorzitter, Annelies Merckx,

ten laatste tegen maandag 07/02

✔ Op DB van 10/02 zullen de kandidaturen bekeken worden verdeling clusters, link

met algemene werkgroepen, …

✔ Op 14/02 is er een extra DB met de nieuwe leden waar verdere afspraken en een

planning 2022 zal opgesteld worden

✔ Zorgraad februari (23/02 – 16u-18u) = laatste Zorgraad volgens oude werking

4. Traject “Slagkrachtige en efficiënte eerstelijnszones”

● Meer info volgt wanneer traject wordt opgestart

● Dirk volgt mee op vanuit Vivel

5. Actieplan medicatiegebruik 2022-2023

● Actieplan is OK, maar wel een aantal inhoudelijke aandachtspunten, bv.:

✔ Wie zal schema’s up to date houden?  Huisarts of apotheek ?
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✔ Wie zal gele doos up to date houden ?

✔ Ervaring met up to date houden van thuiszorgdossiers meenemen in dit verhaal

● Wie inhoudelijk wil meedenken is welkom in de bijhorende werkgroep Marleen zal eerste

uitnodiging verspreiden van zodra deze er is

6. Personeelsnieuws

● Dankwoord t.a.v. Marleen na aankondiging van vervroegd pensioen dank- en

afscheidsmoment zal uiteraard later nog ingepland worden

● Oproep om vacature zo breed mogelijk mee te verspreiden

7. Signalen

● Geen nieuwe of bijkomende signalen

8. Nieuws uit het werkveld

● Oproep om vooraf te melden, zodat dit mee voorzien kan worden in timing agenda

9. Lexicon

● Geen aanvullingen

10. Varia

● Tijdelijke vervanging Ann Boterberg zal vanuit Sociaal Huis Dendermonde worden voorzien

tegen volgende zorgraad

● Op 1 april komt een Nederlandse zorgdelegatie langs bij ELZ Dender DB zal verder

voorbereiden

● Vanuit WG Gezondheidsvaardigheden – Patiënt Empowerment zal een subsidiedossier

worden ingediend bij KBS m.b.t. gezondheidsvaardige organisatie

● Werkgroep Vorming voorziet netwerkdag op 19 mei en zal nog een oproep verspreiden om

vormingsplannen te verzamelen

● Nieuwe telefooncentrale ELZ Dender werd in gebruik genomen vanaf nu bereikbaar op

052690328 met achterliggend de verschillende medewerkers die via GSM zullen opnemen (is

niet gelinkt aan onze Teamsomgeving)

Volgende Zorgraad
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● Woe 23/2 – 16:00 - 18:00
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