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1. Inleiding
In de “Richtlijnen voor de samenstelling van voorlopige Zorgraden van de eerstelijnszones” wordt
aan de eerstelijnszones (ELZ) gevraagd om werk te maken van het oprichten en samenstellen van
voorlopige zorgraden met een diverse en pluralistische samenstelling met het oog op het indienen
van een formeel erkenningsdossier tegen 31/12/2019.
Vanuit het veranderteam voor de ELZ Scheldekracht werd tijdens de maand november werk
gemaakt van een stappenplan voor de oprichting van een zorgraad voor de ELZ Scheldekracht. Dit
stappenplan wordt op dinsdag 11/12/2018 afgetoetst bij het veranderforum.
2. Wie doet voorstellen?
M.b.t. de vorming van een zorgraad is er een orgaan nodig dat voorstellen doet (m.b.t. de algemene
principes, de organen waarmee gewerkt wordt, enz.). Het veranderteam van de ELZ Scheldekracht
(dat een heel diverse samenstelling kent, die werd goedgekeurd door het veranderforum) stelt voor
om deze voorstellen vanuit het veranderteam te laten komen. Hiertoe wordt op 29/01/2019 een
denkdag voor het veranderteam georganiseerd.
3. Wie neemt beslissingen (en hoe)?
-

De besluitvorming ligt bij het veranderforum en dit tot de start van de zorgraad of tot
het Agentschap hier een andere beslissing in neemt.
Het veranderforum beslist zoveel als mogelijk volgens consensus.
Als dit niet mogelijk blijkt, dan zal hiervoor in eerste instantie tijd gecreëerd worden om
nieuwe mogelijkheden of pistes te verkennen.
Als dit niet mogelijk blijkt, dan zal er overgegaan worden tot stemming met 2/3e
meerderheid.
Stemrecht wordt gegeven aan de verplichte partners (17 stemmen) en de optionele
partners (3) op basis van de indeling die gemaakt werd in de oproep voor de vorming
van de eerstelijnszones:

Verplichte partners
Openbare besturen

Beroepsbeoefenaars

Samenstelling op basis van de oproep
voor de vorming van de eerstelijnszone.
Alle gemeentebesturen uit de zone
Kringen of organisaties van medische en
paramedische beroepen. Indien geen
lokale kring of organisatie actief is in de
eerstelijnszone, wordt het engagement
van de Vlaamse beroepsvereniging(en)
gevraagd.
•
huisartsen

Stemrecht (telkens over de 8

gemeenten heen)

1 stem
1 stem huisartsen
1 stem thuisverpleegkundigen
1 stem kinesitherapeuten
1 stem tandartsen
1 stem apothekers
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Geestelijke gezondheidszorg

Diensten of centra indien
aanwezig in de eerstelijnszone

Erkende verenigingen van
gebruikers en mantelzorgers,
indien aanwezig in de
eerstelijnszone
Totaal
Optionele partners
Optionele partners

Totaal

•
thuisverpleegkundigen
•
kinesitherapeuten
•
tandartsen
•
apothekers
Psychologen (Indien geen lokale kring of
organisatie actief is in de
eerstelijnszone, wordt het engagement
van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch
Psychologen gevraagd.)
Eerstelijnspsychologische functie (indien
gefinancierd in de zone)
GGZ-partners actief in de functie 1 van
de netwerken volwassenen artikel 107 en
activiteitenprogramma 1 van de
netwerken geestelijke gezondheid
kinderen en jongeren
De woonzorgcentra (incl.
dagverzorgingscentra en kortverblijf)
Diensten gezinszorg en aanvullende
thuiszorg
De lokale dienstencentra
De diensten maatschappelijk werk van
de ziekenfondsen
De centra voor algemeen welzijnswerk
Diensten oppashulp
Huizen van het Kind
de door Zorg en Gezondheid erkende
verenigingen van gebruikers en
mantelzorgers die een werking hebben
in de eerstelijnszone

1 stem

1 stem
1 stem

1 stem
1 stem
1 stem
1 stem
1
1
1
1

stem
stem
stem
stem

17 stemmen
Samenstelling op basis van de oproep
voor de vorming van eerstelijnszones
• Andere kringen of vertegenwoordigers
van vroedvrouwen, diëtisten,
ergotherapeuten, …
• Vertegenwoordiging van
vrijwilligerswerk, patiëntenverenigingen,
zelfhulpgroepen, buurtinitiatieven, …
• Centra voor Leerlingenbegeleiding
• Andere zorgaanbieders die actief zijn
in het werkgebied van een
eerstelijnszone.

Stemrecht
3 stemmen waarvan 1 stem
voorbehouden voor de nieterkende patiënten- en/of
mantelzorgverenigingen.

3 stemmen waarvan 1 stem
voorbehouden voor de nieterkende patiënten- en/of
mantelzorgverenigingen.
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