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1. WAT VOORAF GING

In 2017 werd er vorm gegeven aan de ambitie een regionaal zorgstrategisch
plan 2017-2024 te schrijven over de grenzen van de lokale besturen heen.
Het project Samen Zorgkrachtig verenigt lokale besturen, plaatselijke en
regionale zorgactoren in een partnerschap om een geïntegreerde en
overkoepelende zorgstrategie uit te werken. De principes en de contouren
van de (zorg)strategische doelen werden beschreven en gekozen
strategische thema’s kregen een verdere uitdieping onder de vorm van een
werkgroep. De werkgroepen armoede, gezondheid, huisvesting&
woonbegeleiding en ouderen- & thuiszorg kregen zo hun bestaansreden.
Bedoeling was en is om in de werkgroepen op basis van het globale rapport
verdere inspiratie, verdieping en verruiming te ontwikkelen en concrete acties
te formuleren die de komende jaren kunnen worden gerealiseerd.
Elke deelnemer, elke organisatie die zich verder wil inzetten om mee
uitvoering te geven aan het plan, kan zelf leiderschap opnemen hoe de
principes in ‘Samen ZorgKrachtig’ vorm te geven binnen de eigen
organisatie.
Tijdens deze opstart werd ook de vorming van de eerstelijnszone met succes
gerealiseerd. De aanvraag voor oprichting van een eerstelijnszone
‘Noorderkempen’ werd op 22 februari 2018 door de Vlaamse overheid
goedgekeurd met felicitaties voor de geleverde inspanningen.

Visietekst werkgroep gezondheid

12/09/2018

P a g i n a |4

De stuurgroep ‘Reorganisatie eerstelijnszorg in Vlaanderen’ gaf aan de
initiatiefnemers de toelating om verder te werken aan deze eerstelijnszone.

Figuur 1: Erkenning van eerstelijnszones regio Antwerpen (situatie maart 2018)

Om de integratie ten volle te realiseren maken zowel SEL Amberes als LMN
Noorderkempen integraal deel uit van de stuurgroep van het regionaal
zorgstrategisch plan.
De stuurgroep bestaat momenteel uit de vijf lokale besturen
vertegenwoordigd door OCMW-voorzitters, verantwoordelijke medewerkers
voor het welzijnsbeleid binnen het lokaal bestuur en 5 regionale partners
(CAW Antwerpen, SEL Amberes, LMN Noorderkempen, AZ Klina en
Samenlevingsopbouw provincie Antwerpen).
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2.ROADSHOW

Tijdens de vorming van het regionaal zorgstrategisch plan werd een oproep
gelanceerd aan welzijn- en zorgorganisaties om hun interesse kenbaar te
maken voor participatie in de werkgroep gezondheid. Gelet op het grote
aantal en de diversiteit van geëngageerde personen en organisaties werd er
een roadshow in het leven geroepen.
In het streven naar co-creatie van visie door welzijn of zorg professional,
gemeente, zorgverzekeraar en patiëntenorganisatie werden er vier
mindmappingsmomenten georganiseerd voor al de betrokken partners
binnen de werkgroep gezondheid.

1. Welke
opportuniteiten
zien we?

4. Welke
hindernissen
verwachten
jullie

Gezondheids
initiatieven

2. Op welke
wijze?

3. Hoe kan mijn
organisatie hier
iets aan
bijdragen?

Figuur 2: mindmaps rond gezondheidsbeleid en gezondheidsbevorderende initiatieven voor
4 leeftijdscategorieën

De resultaten hebben de basis gevormd voor de huidige visietekst van de
werkgroep.
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3. KEUZES EN BELEID

Er wordt uitgegaan van de holistische visie op welzijn en zorg. In deze visie
wordt de bewoner van de zorgregio beschouwd als een psychosocialesomatische eenheid. Dat wil zeggen dat men weliswaar drie aspecten kan
onderscheiden (geestelijk, sociaal en lichamelijk), maar dat deze
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar voortdurend beïnvloeden.
Uitgangspunt is verder dat ieder mens uniek is en een eigen behoeftepatroon
heeft dat bovendien in de tijd kan variëren. Welzijn- en
gezondheidsactiviteiten en nieuwe initiatieven binnen de zorgregio probeert
men zo op elkaar af te stemmen dat er een samenhang ontstaat.
De maatschappelijke rol wordt gezien in het in kaart brengen van de noden
binnen de regio en de laagdrempeligheid van gezondheidsbevorderende
initiatieven met aandacht voor het kruispuntdenken rond de burger.

Figuur 3: Intersectioneel denken Handleiding voor professionelen die intersectionaliteit of
kruispuntdenken in de eigen organisatie willen toepassen Ella, 2015.

De keuzes die gemaakt worden komen tot stand in een duurzame
samenwerking tussen de verschillende betrokken actoren.
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4. GESTELDE DOELSTELLINGEN

De initiële opdracht is het in kaart brengen van bestaande initiatieven die
beschikbaar zijn binnen de regio. Anderzijds is het de doelstelling om rond
verschillende topics nieuwe initiatieven te nemen en te faciliteren ter
bevordering van de gezondheid van de burgers van de regio. De
mogelijkheid om de verschillende beleidsdomeinen te verbinden wordt ook
als een belangrijk streven vooropgesteld.
Preventie en laagdrempeligheid neemt een onmiskenbare rol in de
doelstellingen binnen de werkgroep gezondheid.
5. MEERJARENPLAN

Het realiseren van concrete uitdagingen is de betrachting vanuit de
werkgroep gezondheid. Een meerjarenplan wordt vooropgesteld waarbij de
verschillende projecten het resultaat zijn van de bevragingen van de
deelnemende partners tijdens de roadshows. De projecten dienen verdere
vorm te krijgen door hun uitwerking en uitdieping te realiseren met betrokken
actoren.
Aanvang en uitwerking van het eerste project wordt voorzien in 2018.
Wij nodigen u uit om met ons samen te werken of in gesprek te gaan over de
mogelijkheden rond nieuwe initiatieven om bij te dragen aan onze
gezamenlijke maatschappelijke uitdagingen.
6. VOOROPGESTELDE PROJECTEN

De eerste vijf projecten hebben reeds vorm gekregen en worden voorgesteld
om de komende jaren te realiseren binnen de regio. Naast deze vijf
projecten wordt er vanuit de werkgroep aandacht en uitwerking gevraagd
rond drie topics.
1. Noodzaak voor een gedeeld elektronisch platform voor welzijn- en
zorgprofessionals. Dit ter facilitatie van de onderlinge samenwerking en
kenbaarheid te geven aan de beschikbare actoren alsook de
terugkoppeling van de projecten binnen de regionale zorgzone.
2. Daarnaast is het voor de werkgroep een streven om een Geïntegreerd
Breed Onthaal te bewerkstelligen binnen de regio.
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3.

Belang van een goed vervoersnetwerk gekenmerkt door een
laagdrempelig en toegankelijk aanbod in overeenstemming met de
noden van de lokale bevolking.
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