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Projectsubsidiekanaal (ism KBS) dat antwoord wil bieden op de 
negatieve gevolgen van de wereldwijde Covid-19-pandemie.

Het Fonds zal initiatieven steunen die de klemtoon leggen op 
gezondheidspreventie en die de toegang tot eerstelijnszorg 
verbeteren. De meetbaarheid van de positieve impact is een 
sleutelcriterium binnen het beslissingsproces van gesponsorde 
initiatieven.

Op initiatief van het management team heeft Sofina zich verbonden om 
€20mln. uit te trekken – min 500K per project – gedurende een gerichte 
looptijd van twee jaar die eindigt medio 2022.

• Sofina Covid Solidarity Fund - Sofina (sofinagroup.com)

https://www.sofinagroup.com/nl/over-sofina/sofina-covid-solidarity-fund/
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Doelgroep

Bewoner van het woonzorgcentrum in de Kempen (53 WZC)

Regionaal overkoepeld door de regionale zorgzone Kempen, in een 
netwerk van:

-eerstelijnspartners (4 eerstelijnszones)
-regionale partners (betrokken in de piloot RZZ)
-ziekenhuisnetwerk Kempen (4 ziekenhuizen)
-patiënten/bewoners

DIT NETWERK IS EEN BLAUWDRUK VOOR ANDERE DOELGROEPEN EN 
SAMENWERKINGEN MET ANDERE PARTNERS IN DE TOEKOMST
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“De uitbouw van een regionaal geriatrisch zorgprogramma, als 
antwoord op de pijnpunten van de COVID-19 pandemie in de 
woonzorgcentra.”

Het woonzorgcentrum sluit een schriftelijke samenwerkingsovereenkomst met: 
1° een erkende geriatrische dienst van een of meer ziekenhuizen (Besluit van de Vlaamse 
Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling 
voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers dd
28/6/2019).

De externe liaison (vanuit het ziekenhuis) heeft als doel de geriatrische principes en de 
geriatrische pluridisciplinaire deskundigheid ter beschikking te stellen van de huisarts, de 
coördinerende en raadgevende arts en de zorgverstrekkers van de doelgroep buiten het 
ziekenhuis. Elk zorgprogramma gaat in het kader van de externe liaison van het 
zorgprogramma een formele samenwerking aan met ondermeer de WZC (Koninklijk besluit 
van 9 januari 2007).

HOOFDDOELSTELLING = operationalisering van geriatrisch zorgprogramma, 
vertrekkend vanuit bestaande wetgeving en mogelijkheden

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1032439&datum=&geannoteerd=false&print=false
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2007012955%2FN&caller=list&row_id=1&numero=16&rech=34&cn=2007012955&table_name=wet&nm=2007022208&la=N&ddfm=01&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27KONINKLIJK%27%26+%27BESLUIT%27+and+dd+between+date%272007-01-29%27+and+date%272007-01-29%27+and+actif+%3D+%27Y%27&ddda=2007&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&ddfa=2007&dddj=29&dddm=01&ddfj=29&imgcn.x=54&imgcn.y=14
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Hoe invulling geven aan dit geriatrisch 
zorgprogramma?

7 subdoelstellingen

1. Op welke vlakken kunnen we upgraden naar meer integrale en ontschotte zorg door 
dienstverlening binnen het woonzorgcentrum te versterken met medische tweedelijns 
ondersteuning? Hoe kan het ziekenhuis vanuit de externe liasonfunctie aan zijn rol als 
“community hospital” invulling geven, en de transitie naar een “hospital of the future” 
voorbereiden?

2. Welke methodieken van afstandsondersteuning en tele-consultaties met de CRA, zoals 
reeds voorzien in het akkoord artsen-ziekenfondsen, kunnen we inzetten? Waar kunnen  
mHealth toepassingen reeds worden aangewend? (reeds mogelijk gemaakt in het hoofdstuk 
telegeneeskunde in de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen)
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Hoe invulling geven aan dit geriatrisch 
zorgprogramma?

3. Hoe maken we de omschakeling van een woonZORGcentrum naar een WOONzorgcentrum
met aangepaste zorg op maat van langdurige care en met vroegtijdige zorgplanning? Op 
welke manier en met welke tools betrek je de rusthuisbewoner en diens familie hierin? Hoe 
realiseer je een kwaliteitsvol levenseinde? (Er bestaat reeds een door de Vlaamse regering 
goedgekeurd referentiekader voor vroegtijdige zorgplanning. Er verscheen ook een recente
richtlijn van de Belgische Vereniging Gerontontogie en Geriatrie en de diensten geriatrie van 
het UZ Leuven en het UZ Gent, omtrent besluitvorming rond behandeling/doorverwijzing van 
Covid-19-patiënten in woonzorgcentra)

4. Hoe kunnen we issues zoals medicalisering, ondervoeding en mondzorg door middel van 
overleg aanpakken, door in te zetten op meer secundaire en tertiaire preventie? 
(preventiecoaches en procesbegeleiding reeds mogelijk)

7 subdoelstellingen

https://geriatrie.be/media/2020/01/VAN-DEN-NOORTGATE_N.-PIERS_R._End-of-life-care-in-geriatric-medicine.pdf
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Hoe invulling geven aan dit geriatrisch 
zorgprogramma?

5. Hoe kunnen we de noden rond psychosociale ondersteuning capteren en aanpakken, zowel 
bij de bewoner als het zorgpersoneel? (In een omzendbrief vraagt de minister de Centra voor 
Geestelijke Gezondheid hun basiswerking uit te breiden, en een deel van de middelen 
specifiek in te zetten voor ouderen met een psychische kwetsbaarheid.)

6. Op welke manier, en met welke data vanuit ondermeer de vroegtijdige zorgplanning, kan een 
elektronisch patiënten dossier (EPD) vorm krijgen? (Hierrond zijn er in het verleden al het 
eTCS-project ( eTCS – elektronische Transmurale Communicatie en Samenwerking) opgestart 
in de regio Gent, wat als vertrekbasis kan dienen.)

7 subdoelstellingen

https://www.vlaamse-ouderenraad.be/sites/default/files/inline-files/omzendbrief_versterking_basiswerking_cgg.pdf
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Hoe invulling geven aan dit geriatrisch 
zorgprogramma?

7. Wat zijn de structurele randvoorwaarden in het opzet van een regionaal netwerk? Welke 
financiering is nodig om een dergelijk samenwerkingsconcept te doen slagen? (Op 6 april 
2019 verscheen het Decreet betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale 
zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders)

Dit alles ingebed in de reorganisatie van de zorg en evoluties naar de toekomst, mbt:

-eerstelijnszones

-regionale zorgzones

-ziekenhuisnetwerken

in de afgebakende regio van de Kempen.

7 subdoelstellingen



VISUELE WEERGAVE REGIONAAL NETWERK KEMPEN
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Next steps?

1. Goedkeuring voor GO vanuit stuurgroep en platform RZZ Kempen. 
Mits groen licht:
2. Voorleggen en bespreken voornaamste stakeholders:

Woonzorgcentra
Ziekenhuisnetwerk/individuele ziekenhuizen
CRA’s en andere betrokken eerstelijnswerkers
Regionale partners

3. Betrekken van academische partners
4. Schrijven en indienen van project
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Sofina project
Vragen of opmerkingen?
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