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Presentatie 

 

1. DB 13/09 – 10/10 

 

• Verslag DB 13/09/2022 

• Agenda 
o Financieel 
o Update actie- en beleidsplan 2023 
o BOV 
o Personeel 
o Zipster 
o Jobbeurs 
o Oekraïne 
o Traject versterking zorgraden 
o BelRAI 
o Zorgstrategisch plan az Sint-Blasius 
o Update opname- en ontslagconvenant az Sint-Blasius 

• Verslag DB 10/10/2022 

• Agenda 
o Gesprekken DB-ZR 
o Opvolging Scirocco  
o GBO 
o Financieel  
o Lokale Fora  
o BOV  
o Oekraïne  
o Opstart Clusterwerking PZON – MZ – Vrijwilligers  
o Griepvaccin medewerkers  
o Traject versterking zorgraden  
o AZ Sint Blasius  
o Zorgraad 20/10  

Eerstelijnszone Dender vzw 

Gentsesteenweg 1, 9200 Dendermonde 

www.elzdender.be 

info@elzdender.be 

https://vivel.sharepoint.com/:p:/s/Dender/EbFc4VFdXCJLkA-aSUqMUSMB-pqzRR1WT2Fysd-uP4kyCg?e=CbuiIW
https://vivel.sharepoint.com/:p:/s/Dender/EbFc4VFdXCJLkA-aSUqMUSMB-pqzRR1WT2Fysd-uP4kyCg?e=CbuiIW
https://vivel.sharepoint.com/:w:/s/Dender/EdZlx-81FN9IkecGNDdGkBYBz0qBBHFWcxPAVZ2tFsWskQ?e=TBkrhK
https://vivel.sharepoint.com/:w:/s/Dender/ERzW_XtX63ZDkPxoe0FBM1sBfFxOygTzf65zcPDj-rGPbg?e=yKl3yu
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o Medicatietraject  
o Einde COVID-financiering – hervormingstraject – belangenvertegenwoordiging (mail 

VAZG)  
o Voorstel netwerkdagen moslimgemeenschap - Jehovah's Getuigen - Protestanten – 

Vrijzinnigen rond thema zorg 

• Luc Geeraerts: vertegenwoordiger van de cluster PZON/MZ/Vrijwilligers, maar niet vanuit 
OKRA  

• Locatie: Kroonveldlaan = oude adres ➔ nieuwe adres is Gentsesteenweg 1 ➔ zou moeten in 
orde zijn na laatste neerlegging notulen AV ➔  Als dit adres nog actueel ergens terug te 
vinden is: doorgeven, moet aangepast worden 

• Belfius: officieel schrijven van Annelies ➔ indien geen beterschap; mogelijks veranderen van 
bank 

• Gesprekken DB – ZR 
o Gesprekken van ongeveer halfuur om bij iedereen af te checken hoe DB en ZR loopt: 

November – december ➔ gesprek rond engagement en verwachtingen (methodiek 
vanuit Vivel) 

o Op volgend DB definitieve aanpak voorstellen (Annelies) 
o Cfr. Werkdag: leidende principes ➔ afwerking leidende principes: 2023 

 
 

2. Lokale Fora 
 

• Concept – leidraad lokaal forum 

o Welkom vanuit ELZ Dender én lokaal bestuur (samenwerking wordt in de kijker 

gezet, met link naar rol van beiden binnen omgevingsanalyse) (15’) 

o Voorstelling omgevingsanalyse (omgevingsanalyse o.b.v. levensloop model) (45’) 

o Interactieve oefening met de aanwezigen (ongeveer 60’) 

✓ De aanwezigen kunnen kiezen uit de meest opvallende bevindingen welke zij 

eerst wensen te bespreken  

✓ Binnen elk thema krijgen de aanwezigen 3 vragen voorgeschoten waarbij ze 

positie moeten innemen: 

- Hoe herkenbaar is deze bevinding in jouw dagdagelijkse werking/leven ?  

- Hoe problematisch vind jij deze bevinding ?  

- Vind jij dat er actie rond deze bevinding dient opgenomen te worden op 

lokaal niveau (gemeente), op ELZ niveau of bovenlokaal (of niet) ? 

• Waar en wanneer ? 

o Zele: maandagavond 28/11  

o Lebbeke: donderdagavond 01/12 – polyvalente zaal WZC – 19u30 

o Dendermonde: woensdagavond 07/12 – Belgica Bis - 18u00 

o Berlare: donderdagavond 08/12 – WZC Ter Meere 

o Buggenhout: eind november – begin december  

o Hamme: ? 

• Oproep leden bestuursorgaan Zorgraad 

o Lokale Fora mee verspreiden binnen (lokaal) netwerk 

o Elk bestuurslid neemt deel aan minimum 2 van de 6 lokale fora 

o Natascha en Bart zijn op eerste aanwezig. Nadien mogelijkheid tot aanpassingen 

o Presentatie: Reinout en Lien 

o Mieke: Zele en Dendermonde (+Hamme) 

o Annelies: Lebbeke en Dendermonde 
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o Luc: Berlare en Zele 

o Jirka: (Hamme) en Dendermonde 

o Christel: Dendermonde, Hamme, maar kan flexibel ingezet worden 

o Peter: nog te bekijken 

3. Zorgstrategisch plan az Sint-Blasius 
 

• Presentatie 

• 13 netwerken in Vlaanderen  
o Aaneensluitende netwerken: niet alle netwerken hebben even grote grootte 
o MIRA: Kleiner netwerk (2 ziekenhuizen) Blasius en Vitaz (fusie AZ Sint-Niklaas & 

Lokeren) ➔ geografisch bevattelijk 
o M.b.t. referentieregio ligt az Sint Blasius in het midden van heb bed ➔ tussen 

Sint-Niklaas (netwerk) en Aalst (referentieregio): blijven samenwerken met deze 
beide netwerken 

• Zorg strategisch plan: Vlaamse materie 
o VIPA-subsidies: Regionaal zorgstrategisch plan, dan pas met eigen ZH plan 

indienen 

• Federaal: Vandenbroucke: aantal zaken per netwerk / over de netwerken 

• Standpunt Zorgnet-icuro: 
o Grootste bezorgdheid: heel wat wetgeving nog niet aangepast 
o Uitwisseling personeel nog niet op punt 

• Quid MIRA: 
o An De Paepe (onafh. bestuurder) van het netwerk (deel bestuursorgaan) 
o Medische raad 
o Soms verlies van financiering omdat budget over 2 ZH’s  
o Nexus Health (EPD): zelfde in beide ZH, zelfs in de hele referentieregio 
o Uitwisselingen van artsen, maar niet specifiek door netwerk  

• Regionaal zorgstrat plan: situering en doelstelling 
o Blijven 2 volwaardige acute ziekenhuizen 

▪ Wel keuze om bepaalde pathologie in ene ZH en andere niet (indien 
gekoppeld aan zwaar medisch, technisch materiaal) 

▪ Indien beperktere materiële vereisten ➔ zo lokaal mogelijk aanbieden, 
door artsen op beide locaties in te zetten 

o Al veel in de regio gecentraliseerd 
o Belang van nabijheid van zorg, vandaar mobiliteit van artsen 
o Elektronisch patiëntendossier (zelfde systeem): 

▪ EPD wordt gedeeld in 20tal ziekenhuizen 
▪ Aalsterse regio ook 

• Krachtlijnen:  
o 2025: nog geen modellen om verder te projecteren 
o Hoogtechnologische diensten 
o Hiaten in erkenningsportfolio 
o (Luik: kwaliteit): hoe verder samenwerken 
o (luik: met welke entiteiten samenwerken) en hoe?  
o ➔ tegen 2025: daling tot onder de 900 (-117,4 bedden) 
o PAAZ zit niet mee vervat in evolutie bedden 
o Financieringsdruk, gebaseerd op gemiddelde ligduur 
o Spanningsveld tussen enerzijds erkenningsnorm en anderzijds afbouw van 

bedden 

https://vivel.sharepoint.com/:p:/s/Dender/EVxIOp_aFW1Hk3g3X-U_2e0BS1KBZjk3XIRdhkXWEF875A?e=QTCsUe
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o Afbouw van bedden, van gemiddelde ligduur, zorgt voor nog meer druk op de 
eerste lijn, waar die hervorming nog niet volledig voorbereid is, bv. door gebrek 
aan personeel 

• Samenwerking partners in de zorg 
o 2 overlegmomenten HA 

▪ Medisch inhoudelijk: erkenning ed 
o 2 overlegmomenten partners GGZ 
o Belangrijk om ook andere residentiële sectoren, zoals WZC, VAPH, mee te 

betrekken 
o Outreaching vanuit ZH naar residentiële sector en thuiszorg 

• Overleg met HA: 
o Communicatie verbeteren 
o Opleidingen  
o Toegankelijkheid en bereikbaarheid (gaat over 3 HA kringen) 

▪ Lokeren moet zich heroriënteren (geen ZH meer) 
o Tekort aan HA (organisatie en stroomlijning dringende geneeskundige HV) 
o Preventie (zorgpaden) ➔ ook een opdracht van andere eerstelijnsactoren en van 

de eerstelijnszone 
o EPD 

 Geen systematisch overleg met ELZ: wel met HA momenteel. Terugkoppeling naar ELZ 
gebeurt nergens op dit moment.  Kan vertegenwoordiger van ELZ mee in dit overleg 
betrokken worden. 

 Model dat nu voorligt vanuit oefening update opname- en ontslagconvenant biedt mogelijk 
een uitweg met overleg 4 keer per jaar 

 Zorgstrategisch plan: mogelijks terugkoppeling om met andere diensten samen te zitten 

• Overleg met GGZ: 
o Extra HIC (High intensive Care) 
o Transitieleeftijd uitbouwen 
o Inzet op liaison functie 
o Prospective aanbod rond eetstoornissen 
o Prospective aanbod voor doelgroep jongvolwassenen 
o Prospectie rond meer aanbod kinderpsychiatrie 
o Komen tot afspraken en afstemming in aanbod psychogeriatrie PZ/AZ  

 

4. Scirocco – Zelfregie en empoweren 
 

• Zie document consensusworkshop Scirocco   

 

5. Signalen 
 

• Signaal van VBZB m.b.t. vraag van thuisbegeleidingsdienst voor zorgen, die echter niet onder 

nomenclatuur vallen 

o Wat is het exacte signaal? 
o Hoe gaan we hier mee om?  
o Bekijken binnen WG signalen 

 

 

https://vivel.sharepoint.com/:w:/s/Dender/Ec5YIMtRzq1MgACU9SIIJ5EBvW7By_pwXmJXcGnLMD7QzA?e=7kOUeJ&CID=B1321FD4-CBFB-46C6-97C9-3755BAFE4B0B&wdLOR=c3983188B-3BA0-43E5-8F99-435F035B89AD
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6. Nieuws uit het werkveld 
 

• / 
 

7. Lexicon 
 

• / 

 

8. Varia  

 
• UBO-register ➔ aangepast na beide publicaties in Belgisch Staatsblad 

• Musical Sterrelicht en Appeltaart 

o opstartactiviteit cluster PZON-MZ-VRIJW 16/11/2022 

o opvolgactiviteit: Jouw inbreng is waardevol: 16/12 NM Zele – 19/12 AV Baasrode 

✓ “jouw inbreng is waardevol” 

✓ Vervolgactiviteiten: dieper ingaan na geprikkeld te zijn door musical  

✓ ➔ 2023 themagericht aan de slag gaan 

✓ 1. Oproep om breed te verspreiden (persoonlijk te verspreiden) 

✓ 2. Verduidelijking van verdere traject 

✓ Input vanuit publiek zal niet altijd input zijn die gewenst is: kan dynamiek 

teweeg brengen  

• Data ELZ Dender (link) 

o 25/10 – Lezing Portzky  

o 27/10 – Overleg Mantelzorgplan  

o 09/11 – OVL overleg bestuurders en medewerkers  

o 14/11 – WG Ziektepreventie en Gezondheidsbevordering  

o 15/11 – WG Vorming  

o 22/11 – Boterhammen en Soep “Doelgerichte Zorg / Clever”  

o 24/11 – Vorming Buurtzorg  

o 28/11 – Lokaal Forum Zele 

o 29/11 – OVL overleg bestuurders en medewerkers  

o 01/12 – Lokaal Forum Lebbeke 

o 06/12 – WG Beleid  

o 07/12 – Lokaal Forum Dendermonde 

o 08/12 – Lokaal Forum Berlare 

o 14/12 – Stuurgroep BOV  

o 15/12 – Boterhammen en Soep – Netwerk -  “Dementie”  

o 16/12 - Zorgraad  

o 16/12 – PZON – MZ – Vrijwilligers (NM – Zele) 

o 19/12 – PZON – MZ – Vrijwilligers (AV – Baasrode) 

• Project gezondheidsvaardige organisaties ➔ Bedoeling om vormingsplan te ontwikkelen 
volgend jaar. Aanbod kan nog, maar lijkt dan aanbod alsof niemand heeft ingevuld.  

• Input m.b.t. omgevingsanalyse / Update actieplan – beleidsplan 2023 

o Lien zal nog vragen opsturen ter verduidelijking 

https://vivel.sharepoint.com/:x:/s/Dender/ERv9GXeXX8NBhHCKnF3RVu8BnZEsWFtFFe-Lz0frX_Lwnw?e=XdtWA8
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o Actieplan – beleidsplan: OA, introspectiedocument (aanzet tot antwoord, graag 

nakijken), governance-structuur: al deel opgelijst DB  

o Tegen maandag nog feedback indien mogelijk 

• Aanzet: netwerkdag volgend jaar  

o 5 thema’s  

✓ Cultuursensitief handelen: aantal stemmen: 5 

✓ Innovatie zorg / digitalisering: 4 

✓ Familieparitcipatie / contextueel werken: 5 

✓ Grenzen aan de zorg / Commercialisering van de zorg: 2 

✓ Levenseinde en zorgplanning / zorgplanning: 6 

o Wie niet aanwezig was op zorgraad kan voorkeur ingeven via deze website ten 

laatste 14/11:  https://nl.surveymonkey.com/r/Q96BKZR 

 

9. Volgende zorgraad 

 
• 16/12 – 9u-12u 

 

https://nl.surveymonkey.com/r/Q96BKZR

