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Actieplan 2022 ELZ Demerland 
 

Dit actieplan gaat er van uit dat ook in 2022 nog heel wat energie aan Covid-gerelateerde 
acties zal besteed worden. Voor het eerste jaargedeelte is dit alvast met zekerheid het geval. 
Enerzijds omvat dit de gekende peilers, vaccinatie, testen en contact- en bronopsporing. 
Anderzijds zal vermoedelijk het vaccinatiedistributiesysteem met behulp van de HUB-
apotheken georganiseerd moeten worden en zien we een uitdaging om de niet bereikte 
inwoners opnieuw zorgvuldig in kaart te brengen en met gerichte acties tot vaccinatie 
proberen te overtuigen. Niet alleen voor covid is dit belangrijk maar ook voor andere vormen 
van ondergebruik van gezondheids- en welzijnsdiensten, die vaak bij dezelfde doelgroepen 
tot gezondheidsongelijkheid leiden. 

Naast Covid-acties worden de andere acties van het actieplan van 2021 hernomen. De keuze 
voor actie 3 en 4 kwam tot stand na besprekingen in een werkgroep en op de 
bestuursvergaderingen. 

De volgende acties worden toegevoegd, enerzijds omdat het momentum zich zo aandient 
door wijzigingen in de zorgmogelijkheden, anderzijds omdat de interne voorbereidingen 
zodanig gevorderd zijn dat er volgende stappen gezet kunnen worden 

- Operationalisering van de eerstelijnspsychologische zorg en OUD-reach 
- Introductie van de gele doos 
-  

We denken hiermee een haalbare ambitie vast te leggen voor 2022, maar zullen, zoals 
steeds, klaar zijn voor de onverwachte opdrachten en opportuniteiten.  

 

1. Bestaande covid-19-gerelateerde acties 

- het triagecentrum 

- de lokale bron- en contactopsporing 

- de vaccinatiecentra 

- het covid-19-team 

- het afstemmen van vraag en aanbod in de ELZ 

- netwerkvorming en netwerkaanpak van covid-19 optimaliseren 

De meetbare indicatoren voor de Covid-gerelateerde opdrachten zijn outputgerelateerd: het 
aantal afgenomen testen, de bestede contactopsporingstijd, het aantal uitgevoerde 
vaccinaties, het aantal overlegmomenten van het covid-19-team en het aantal betrokken 
zorgverleners in de covid-19-gerelateerde acties. 
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2. Nieuwe covid-19-gerelateerde acties 

2.1. Opstart netwerk HUB-apotheken 
 

Dankzij de deelname van ELZ Demerland aan het pilootproject HUB-apotheken werd een 
eerste ervaring opgedaan met een distributiesysteem van de Covd-19 vials, waarvan de 
apotheken de spil vormen. Twee apotheken van de ELZ Demerland namen deel aan dit 
pilootproject en bouwden een eerste ervaring met deze werkwijze op. Bovendien wordt 
getracht om zoveel mogelijk apothekers ervaring op te laten doen. Ook een kerngroep 
van 8 huisartsen zorgde mee voor de opvolging en goede werking van deze werkwijze. 
Dit laat toe om in de mogelijke / vermoedelijke tussenperiode 

  
2.2. Opsporen van de niet-gevaccineerde inwoners om hun vaccinatie mogelijk maken 
 

Ondanks de diverse initiatieven om zoveel mogelijk inwoners te overtuigen en de hoge 
vaccinatiegraad zien we toch nog een uitdaging om nog een bijkomend initiatief te 
nemen voor de nog niet-gevaccineerde inwoners. Het hoofddoel is uiteraard de 
bescherming tegen Convi-19 te optimaliseren. In tweede instantie wordt beoogd om een 
basis te leggen in het benaderen van de minder goed bereikbare inwoners in functie van 
andere gezondheidsinitiatieven en daardoor de gezondheidsongelijkheid te remediëren.   

 
 

3.  Acties van het actieplan 2021 die hernomen worden 

 

3.1. Het betrekken bij de werking van alle patiënten- en mantelzorgverenigingen, die 
actief zijn in de ELZ 

Als eerste stap werden alle patiënten- en mantelzorgverenigingen die actief zijn in ELZ 
Demerland geinventariseerd. Al die verenigingen zullen dan gecontacteerd worden voor een 
wederzijdse kennismaking. Bij die kennismaking zullen we navragen of ze willen opgenomen 
worden in het adressenbestand van de ELZ, zodat ze nieuwsbrieven en uitnodigingen 
ontvangen. Een lidmaatschap van de ELZ kan een volgende stap zijn, net als participeren in 
een werkgroep of project. 

De doelstelling is om een volledige en up-to-date lijst te hebben van alle patiënten- en 
mantelzorgverenigingen die actief zijn in ELZ Demerland, om minstens 75% van hem op de 
mailinglijst van de ELZ te kunnen zetten, en om in 2021 minstens 25% van hen actief te 
betrekken (deelname aan een netwerkavond, participatie in een werkgroep of project,…). 

Een concreet intiatief van de cluster PZON, een welzijnsevenement, werd voorbereid en zal in 
2022 georganiseerd worden. 

 

3.2. Het uitrollen van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) over de hele ELZ 

Het GBO-verhaal in ELZ Demerland is gestart in het pilootproject in Diest en Scherpenheuvel-
Zichem. De kernpartners hebben de tijd genomen om elkaars werking te leren kennen, en er 
werden goede afspraken gemaakt over de samenwerking binnen GBO. Er werd een 
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stuurgroep opgericht met de kernpartners (CAW, OCMW’s en DMW’s van de mutualiteiten) 
en de coördinator van LMN Hageland. De verschillende partners kenden elkaar uiteraard al 
langer en waren ook allemaal betrokken bij de voorbereidingen voor de oprichting van de 
ELZ. Nadat de stuurgroep eerder al werd uitgebreid met Aarschot werden de OCMW’s van 
Begijnendijk, Bekkevoort en Tielt-Winge actief mee betrokken in 2021.  

De doelstelling op korte termijn zal er in bestaan dat alle lokale besturen van de ELZ op de 
hoogte zijn van GBO als methodiek en de manier van werken in de ELZ. De andere 
kernpartners (CAW Oost-Brabant en de DMW’s van de mutualiteiten) blijven dezelfde, maar 
ook voor hen is het een duidelijk pluspunt als er in de hele eerstelijnszone op dezelfde 
manier en vanuit dezelfde visie gewerkt wordt (en als er slechts 1 stuurgroep bestaat in 
plaats van allemaal aparte overlegmomenten). Concreet willen we bereiken dat de GBO-
stuurgroepvergaderingen worden bijgewoond door vertegenwoordigers uit elk van de 6 
lokale besturen, met actieve participatie van elk van de leden van de stuurgroep. Als de 
planning het toelaat om terug een netwerkmoment voor de basiswerkers te organiseren 
hopen we daar deelnemers van elk van de lokale besturen te mogen verwelkomen. 

Een resultaat op langere termijn is dat de samenwerking niet enkel tussen de kernpartners 
zal verbeteren, maar ook tussen de lokale besturen onderling en ook met de andere partners 
in de ELZ (met als eerste focus de mogelijke doorverwijzers). Dit zal in 2021 nog niet 
meetbaar zijn, maar weerspiegelt zich op een later tijdstip hopelijk in een sterk 
gediversifieerde lijst van aanmelders (met meldingen door huisartsen en andere 
zorgaanbieders, maar ook vanuit een ziekenhuis, vanuit projecten zoals 1 Gezin 1 Plan, vanuit 
gemeentelijke diensten,…). Via de contacten die in 2021 zullen gelegd worden met de 
patiënten- en mantelzorgverenigingen hopen we ook vanuit die hoek input te krijgen voor 
de verdere uitwerking en implementatie van GBO en een verbeterde samenwerking in dat 
kader in de hele ELZ.  

 

4.  Nieuwe acties actieplan 2022 

 

4.1. Operationaliseren van de eerstelijnspsychologische hulp 

Het versterken, versnellen en beter afstemmen van de psychologische zorg op de 
zorgbehoefte zijn de belangrijke doelstellingen van dit project. Vroegdetectie en 
vroegremediëring, getrapte zorg en een snellere opstart van de zorg bij de personen met 
een psychische zorgbehoefte zijn hierbij de belangrijke principes. 

Specifiek voor de doelgroep van de 65 plussers biedt het OUD-reach project de 
mogelijkheid tot het realiseren van voorgaande principes voor deze specifieke 
doelgroep. 

Hiervoor wordt samengewerkt met de Diletti- en het Yuniconetwerk en de verschillende 
zorg- en welzijnspartners. 

4.2. Het project de gele doos 

De gele doos is een hulpmiddel, dat ingeval van een acute zorgnood, belangrijke 
informatie voor hulpverleners bevat.  
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Het project omvat een voorbereidende fase in de eerste jaarhelft en een invoeringsfase 
in de tweede jaarhelft. De intentie is om dit project gezamenlijk met zoveel mogelijk 
lokale besturen van de ELZ te realiseren. 

 

 


