
Brug tussen zorg & welzijn 



INTRODUCTIE

Maatschappelijke uitdagingen 
Nieuwe organisatievormen in de zorg
Bruggen slaan tussen zorg en welzijn 



CASUS

Selma Pegasi (28 jaar) is een alleenstaande moeder van 3 kinderen en
woont op een appartementje in 2060. Ze heeft momenteel geen huisarts
en gaat regelmatig ten rade bij haar apotheker. Tijdens een openhartig
gesprek met haar apotheker vertelt Selma dat ze het de laatste tijd heel
moeilijk heeft met de opvoeding van haar kinderen en ze hierin wel
ondersteuning kan gebruiken. 

Het feit dat ze al een aantal maanden zonder job zit baart haar ook
steeds meer zorgen. Ze geeft aan dat ze door al deze bezorgdheden ook
met slaapproblemen kampt en het gevoel heeft al een tijdje 



VRAGEN 

 Naar waar zou je in eerste instantie doorverwijzen? 
 Hoe zou je contact opnemen met hen of doorverwijzen? 
 Wat zijn de drempels die jullie ervaren om door te verwijzen?

1.
2.
3.



ANTWOORDEN VRAAG 1

Huis van het kind
(eerstelijnspsycholoog,
opvoedingsondersteuning,
speelbabbel)
1 gezin 1 plan 
School
CKG

Mentaal welzijn -
slaapproblemen

Algemeen

Opvoeding Werk

Dienst voor maatschappelijk werk
mutualiteitenEerstelijnspsychologische zorg 

CAW
Kruispunten 

Saamo
VDAB
Werkloket stad Antwerpen 
OCMW (beperkt inkomen)
Inloophuis

Vraagverheldering
Prioriteiten stellen o.b.v. wat
Selma zelf belangrijk vindt
Brede oriëntatie



ANTWOORDEN VRAAG 2

Doorverwijzen via Zipster
Via de community health worker 
Concrete gegevens geven en meegeven



ANTWOORDEN VRAAG 3

Alleen moeten gaan 
Verschillende keren haar verhaal moeten doen 
Meervoudige problematiek 
Personeelswissels (drempel om te contacteren verhoogt)
Versnippering
Digitale drempels
Beperkte hulpverleningstermijnen
Patiëntenstops



Connecting the dots

PWO KdG
Sophie Albrecht, Aaron Van Steenlandt, Jasmina Van
Eeckhout, Maja Lopez Hartmann
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Inhoudstafel

Wat hebben we onderzocht?
Wat was het resultaat?
Hoe gaan we verder?

1.
2.
3.
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Wat hebben we
onderzocht?



Vertrekpunt: hoe kunnen we in de wijk, professionelen
beter interprofessioneel laten samenwerken?
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Wat was het
resultaat?
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Voor het project startte:
We…
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Tijdens en na afloop van het project:
We…
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Opbouw E-book?

Deel 1: de bouwstenen (methodiek)
Deel 2: uitwerking stap voor stap
 sessie 1: de basis, inleven in de situatie
 sessie 2: diagnosticeren en definiëren van het probleem dat zal 
   aangepakt worden
 sessie 3: plannen van de actie
 sessie 4: actie ondernemen
 sessie 5: laatste check van de actie(s)
 sessie 6: evaluatie van het geheel
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Hoe gaan we
verder?



Output van het onderzoek

Tool: 
hoe buurtgericht is jouw organisatie?

E-book: 
praktische handleiding om zelf aan de slag te gaan

Trainingsmodule: 
teamgids, hoe begeleid je de omslag naar interprofessioneel samenwerken? 
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Praktisch binnen de casus:

Wie ken je in je buurt die je zou inschakelen?
Wat kan je exact verwachten van de organisatie?
Waar vullen jullie elkaar aan?
Welke interne afspraken hebben jullie om de samenwerking aan te gaan?
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Uitrol binnen andere wijken
ELZAC?
Contacteer ons!
Sophie.albrecht@kdg.be 
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mailto:Sophie.albrecht@kdg.be


Doorverwijzing Casus

https://demo.zipster.care/


Hoe vraag ik een login aan op
                           ?

https://www.zipster.care/elz-antwerpen-centrum/

anke@elzacentrum.be

Wat is Zipster? Zipster is een digitaal doorverwijzingsplatform dat zorgverleners helpt bij het doorverwijzen
van patiënten naar lokale welzijnsactoren.  

Interesse om te registeren op het platform Zipster? Registreer dan via de link / scan de QR-code 

Heb je nog vragen? 

Herbekijk de online infosessie via: https://www.youtube.com/watch?v=zequDCcplYo

Neem contact op met de medewerkers van uw zone.

https://www.youtube.com/watch?v=zequDCcplYo


Wat heb jij nodig om een brug te bouwen
van zorg naar welzijn?



Antwoorden op de blokjes


