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Verslag Stuurgroep Regionaal 
Zorgplatform Kempen - 11 januari 2022 
Datum & locatie:  11 januari 2022 , 11u-12u via Teams   

Aanwezig: 
Wim Woestenborghs, Guy Hannes, Ken Swolfs, Eric Nysmans, Ann Dingemans, Paul Brijs, 
Veerle Vansand, Jan Smolders, Ann Vanherck, Wim Wouters, Jef Hoet, Liesbeth Van Eynde, 
Marleen Dethier (verslag) 

 

Agenda 
Opvolging verslag vorige platformvergadering 19 oktober 2021 
Werd toen besproken: 

• stavaza mbt 3 pijlers (missie, opdrachten, governance) 
• toelichting opdrachten en verslag meeting met Impact op 9/11 
• vraag piloot ZH-netwerk mbt overleg zorgstrategische planning 

 

Stand van zaken piloot RZZ 
Omwille van COVID werd de geplande fysieke meeting mbt opdrachten en governance 
geannuleerd in het najaar 2021. Vanuit het programmamanagement werd een nieuwe timing 
vooropgesteld:  

Dit overleg wordt nu, opnieuw fysiek, gepland op 24 februari 2022. Dit gaat door in 
het Ellips, zaal 0.06, van 9u30 tot 17 ( Koning Albert II laan 35, Brussel ).  
Op 17 maart 2022 wordt dan nog een halve meeting gepland om het gemaakte werk 
te valideren, met nadien een afsluitende receptie. Dit gaat door van 14u tot 20u in VAC 
Leuven, zaal Kleine Spui; lokaal 00.00 ( Diestsepoort 6, Leuven)  

Er wordt opgeroepen om deze overlegmomenten zoveel als mogelijk bij te wonen om input 
te kunnen geven en mee na te denken. 

Vanuit de stuurgroep komen vragen naar de verhouding tot de lopende/aankomende 
projecten: 

• referentie-regio’s van minister Somers 
• positionering LOGO’s 
• positionering palliatief netwerk 
• samenwerking CAR-CGG 
• We zullen de uitkomst van deze oefeningen, en de synergie tussen alle 

projecten moeten afwachten om te kijken waar er finaal wordt geland. 
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In de toekomst, na maart 2022, willen we het platform RZP Kempen gebruiken om een stand 
van zaken uit te wisselen rond bovenstaande projecten. 

 

Dossier doelgerichte zorg 
Met als doel het levend houden van dit platform/samenwerking tussen de partners is er een 
project ingediend bij de KBS rond doelgerichte zorg. Na een brainstorm met een aantal 
betrokkenen werd de focus gelegd op de PZON, en hoe men deze brede groep kan betrekken 
in de uitbouw van zorg (wie, op welk niveau,…). 

Na uitschrijven van het concept door Ann Dingemans werd het dossier verfijnd en ingediend 
op 7 december. Basiswerking is gebaseerd op eerst een inventarisatie van PZON-organisaties 
in de Kempen, om daarna ze bij elkaar te brengen in een lerend netwerk en te bekijken welke 
ondersteuning nodig is om te komen tot een optimale betrokkenheid van de PZON. 

Het project wordt getrokken door het palliatief netwerk. Antwoord wordt verwacht eind 
januari-begin februari, om te starten op 1 april (direct na aflsuiting piloot RZZ) en dan te lopen 
tot eind maart 2023. 

Bedoeling is om het budget van de RZZ (12.000 euro) samen te brengen met de subsidie 
(25.000 euro) en hiermee personeelstijd alsook werkingsmiddelen te betalen om het project 
praktisch op te volgen. 

Er wordt gevraagd om de projectaanvraag mee te sturen met het verslag. 

Ann Vanherck geeft aan dat, indien de subsidie wordt binnengehaald, zij hun expertise rond 
patiëntparticpatie zeker wil delen. 

Paul Brijs geeft aan dat VIVEL ook aan een oefening is begonnen, en toegewezen aan Hefboom 
en de Artevelde Hogeschool. Het schema van hun aanpak is hieronder opgenomen. Hij heeft 
al meerdere keren contact genomen met Karel Hermans, verantwoordelijke binnen VIVEL, om 
de positionering en rol van de RZZ in de PZON-ondersteuning te beklemtonen. In verband de 
opdracht die Vivel aan Arteveldehogeschool en Hefboom vzw gaf, worden 
mantelzorgverenigingen – in zekere mate -  actief betrokken in dit onderzoek. 
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Overleg ziekenhuis-netwerk ivm zorgstrategische planning 
 

We voorzien voorlopig op de platformvergadering van 1 februari een uur tijd voor Rudi Van 
Ballaer om hun zorgstrategische planning te komen voorstellen. Zij moeten hun werk laten 
goedkeuren door de eerstelijnszones, en de RZZ wordt als platform gebruikt om iedereen 
samen te brengen. Een bredere delegatie van ondermeer de eerstelijnszones en de huisartsen 
is mogelijk om dit overleg bij te wonen. Hoe breed dit best wordt opgevat wordt nog 
afgetoetst bij Rudi zelf, alsook de bevestiging of deze datum past. 

Eric Nysmans stelt voor om op voorhand kennis te nemen van de tekst, opdat dit binnen 
sommige organisaties die dat wensen, nog intern kan besproken worden. Eventueel kunnen 
er ook vragen op voorhand worden bezorgd, om te komen tot brede gedragenheid rond 
eventuele bezorgdheden. 

Zodra er bevestiging is van Rudi, wordt dit gemeld en een link verstuurd. 
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Varia 
 

De volgende meetings zijn: 

• 1februari 2022, platformvergadering, 2u, digitaal van 10u tot 12u  
• 4 februari 2022, lerend netwerk, 9u30-17u, fysiek auditorium Ellipsgebouw, 

zaal 0.06 
• 8 maart 2022, stuurgroep, 15u-17u ( voorlopig digitaal )  
• 17 maart 2022, lerend netwerk en receptie, 14u-20u, fysiek, VAC Leuven, zaal 

Kleine Spui 
• 22 maart, platformvergadering en receptie, fysieke bijeenkomst, 14u tot 18u  

 
Alle vergaderverzoeken hiervoor worden rondgestuurd. 
 
 
Hierbij nog een warme oproep om uw agenda vrij te maken / houden voor deelname 
aan de Vlaamse bijeenkomsten op 24 februari en 17 maart.  
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