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5 prioritaire acties
Het actieplan 2022 van ELZ Zuiderkempen bestaat uit 5 prioritaire acties, deels opgebouwd uit reeds
geformuleerde actiepunten in vorige actieplan en nieuwe op te zetten acties:
1. ELZ Zuiderkempen creëert een platform waar partners uit de eerste lijn alsook andere echelons elkaar
vinden en samenwerken over de domeinen heen
2. Als draaischijf van informatiedeling communiceert en sensibiliseert ELZ Zuiderkempen naar haar
populatie en zorgaanbieders alsook naar andere beleidsniveaus
3. ELZ Zuiderkempen ondersteunt het (psychisch) welzijn van burgers en zorgprofessionals met
bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren
4. ELZ Zuiderkempen neemt initiatieven om de COVID-pandemie te bestrijden en de opgebouwde
expertise te borgen
5. ELZ Zuiderkempen ondersteunt nieuw project psychologische zorg in de eerste lijn

1. ELZ Zuiderkempen creëert een platform waar partners uit de eerste lijn alsook
andere echelons elkaar vinden en samenwerken over de domeinen heen
Nieuwe actie → Zie actiefiche

2. Als draaischijf van informatiedeling communiceert en sensibiliseert ELZ
Zuiderkempen naar haar populatie en zorgaanbieders alsook naar andere
beleidsniveaus
Waar de focus de voorbije periode in hoofdzaak lag op het sensibiliseren en communiceren rond COVID-19, zal
ELZ Zuiderkempen in 2022 de toepassing van deze actie verruimen.
In dit kader noteert ELZ Zuiderkempen voor het komende werkingsjaar als actiepunt het voortdurend en
eenduidig informeren en sensibiliseren van burgers - met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren en
specifieke risicogroepen - en van zorgprofessionals. Waar de focus van communicatie- en
sensibiliseringscampagnes precies op gericht moet zijn, is steeds in evolutie en past onze zone flexibel aan aan
de actuele noden en signalen opgepikt vanuit zowel burgers als professionals. Binnen de verschillende
overlegstructuren van onze ELZ (bv. bestuursorgaan) kunnen dergelijke (lokale) noden en signalen besproken
worden en waar nodig wordt een plan van aanpak uitgewerkt.
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Daarnaast neemt ELZ Zuiderkempen een belangrijke rol op in communicatieoverdracht van het Vlaamse naar
het lokale niveau. Onze ELZ verspreidt actuele informatie naar het brede werkveld of naar specifieke
doelgroepen. Ook koppelt de ELZ signalen die zij vanuit het werkveld / burger opvangt, gericht terug naar de
hogere overheden zodat deze richtlijnen kunnen uitstippelen die toegespitst zijn op de noden die lokaal leven.
ELZ Zuiderkempen zal naargelang de noden vormingen aanbieden of faciliteren. Deze vormingen kunnen zich
richten naar het brede werkveld of naar specifieke doelgroepen. Ook geven we vragen naar specifieke
ondersteuning en vorming van het werkveld mee aan het Agentschap en Vivel zodat zij hierrond webinars
kunnen opzetten of informeren.
Onze eerstelijnszone plant tweemaal per jaar een platformvergadering tijdens dewelke we een specifiek
thema belichten.

3. ELZ Zuiderkempen ondersteunt het (psychisch) welzijn van burgers en zorgprofessionals met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren
We formuleren dit actiepunt in het verlengde van het eerder geformuleerde actiepunt “Onderzoeken van
signalen en problemen die wijzen op een uitbraak en/of psychosociale problematiek”.
ELZ Zuiderkempen heeft extra aandacht voor het psychosociaal welzijn van haar burgers. Onze ambitie is een
volledig zorgcontinuüm te creëren door de contacten tussen de eerste lijn en andere echelons te verdiepen
met erkenning van elkaars expertise. In 2022 zullen we in dialoog gaan met partners uit VAPH en geestelijke
gezondheidszorg, met OPZ Geel als belangrijke actor, om te komen tot een goede samenwerking in onze regio.
Onze ELZ pikt signalen vanuit het werkveld op en zoekt voortdurend naar manieren en mogelijkheden om
kwetsbare doelgroepen te kunnen bereiken en ondersteunen. Specifieke noden aan ondersteuning worden
steeds voorgelegd aan partners binnen de regio. Samen gaan we op zoek naar mogelijke acties ter
ondersteuning van deze kwetsbare groepen en welke partner dit specifiek kan opnemen. In het bijzonder zijn
we alert voor psychische problematieken ontstaan door de coronacrisis.
ELZ Zuiderkempen staat achter de GBO-principes en stimuleert en ondersteunt de verdere ontwikkeling en
implementatie van deze principes binnen de zone.
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4. ELZ Zuiderkempen neemt initiatieven om de COVID-pandemie te bestrijden en de
opgebouwde expertise te borgen
We formuleren dit actiepunt opnieuw in het verlengde van het eerder geformuleerde actiepunt “Onderzoeken
van signalen en problemen die wijzen op een uitbraak en/of psychosociale problematiek”.
ELZ Zuiderkempen blijft inzetten op doeltreffende bestrijding van COVID-19 en neemt initiatieven om de
vaccinatiegraad hoog te houden door o.a. nieuwe 12-jarigen toe te leiden naar hun vaccin. De denkoefening
om de opgebouwde expertise, o.a. m.b.t. populatiemanagement, op ELZ-niveau te borgen zal verdergezet
worden in 2022. Dit moet ons in staat stellen om, indien nodig, snel te ageren bij nieuwe COVID-crisissen,
maar ook bij crisissen van een andere aard. Ervaring leert dat flexibiliteit en wendbaarheid van het
uitgebouwde systeem noodzakelijk zijn om te kunnen inspelen op nieuwe evoluties en veranderende
behoeften.
Om dit alles te doen slagen, is het uitermate belangrijk dat de Vlaamse overheid hiervoor voldoende middelen
voorziet.

5. ELZ Zuiderkempen ondersteunt nieuw project psychologische zorg in de eerste
lijn
Nieuwe actie → Zie actiefiche
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