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Voorstellingsronde aanwezigen
Historiek & stand van zaken Regionaal Zorgplatform Kempen
Toekomstige opdrachten Regionaal Zorgplatform Kempen
o Bespreking feedback partners
o Hoe gaan we verder ?
Toekomst Regionaal Zorgplatform Kempen
o Wat na onze piloot die loopt tot en met 31 maart 2021
o Bespreking nota ‘ Naar een regionaal samenwerkingsmodel in de Kempen ‘
Varia

Verslag:
1. Voorstellingsronde
Aangezien de vorige vergadering dateert van oktober 2020, starten we met een
voorstellingsronde en wat historiek.
2. Korte historiek en stand van zaken : zie ppt in bijlage
Het AZG heeft nog eens aangedrongen dat de meerwaarde moet aangetoond worden, tov de
eerstelijnszones en het Vlaamse niveau
3. Opdrachten regionaal zorgplatform
zie tekst in bijlage
•

Er is brede feedback van de partners op voorstel opdrachten vanuit de stuurgroep:

-4 eerstelijnszones
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-4 regionale partners
-ziekenhuisnetwerk
•

Vanuit de feedback worden een aantal tendensen duidelijk:

-belangrijke principes uit de missie blijven een aandachtspunt (subsidiariteit, efficiëntie,
erkenning autonomie, focus op samenwerking)
-strategische doelstellingen niet in vraag gesteld: operationele doelstellingen nog onderling af te
stemmen
-noden niet overal gelijk, bv ondersteuning PZON niet wenselijk voor elke ELZ
- veel partners zien een opportuniteit in dit regionale samenwerkingsverband
Deze goedgekeurde strategische doelstellingen worden op 25 oktober voorgesteld aan het
Vlaamse lerend netwerk, met de andere piloten. Hier zal worden beslist welke de finale
doelstellingen worden in het BVR, en zal er verder worden uitgediept. Terugkoppeling volgt.
De laatste pijler in de opdracht van de piloten is de uitwerking van de structuur (naast missie en
opdrachten). Hiervoor is er op 9 november nog een online sessie met juridische toelichting
voorzien door het AZG, waarna er vanuit de stuurgroep kan gewerkt worden aan een gedragen
voorstel. Op 22 november wordt dit dan teruggekoppeld naar het AZG, waar terug wordt gewerkt
naar een gezamenlijk en gedragen voorstel.
4. Toekomst regionaal zorgplatform Kempen
Tussen het einde van de piloot en de start van het BVR zal wellicht een jaar lacune zijn. Het zou
jammer zijn moest dit regionaal initiatief stilvallen, zeker omdat heel wat partners de
meerwaarde zien en de contacten wensen te behouden.
We stellen vast dat er verwarring is: om dit te verduidelijken geven we even de tijdslijn mee:

Ongeveer 1 jaar

Piloot: input
leveren voor BVR

Tussenfase
(uitwerking BVR)

Erkenning op
basis van BVR

(2020-2022)

(2022-2023)

(vanaf 2023)
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Wat zijn opties om budget te vinden om de samenwerking in de tussenperiode toch te laten
voortbestaan? Adhv dit budget kan dan bv. een coördinator worden vergoed om de coördinatie
te doen.
Is er mogelijkheid om andere subsidie te vinden obv nota ‘Naar een regionaal
samenwerkingsmodel in de Kempen’ (zie bijlage) : tekst die door kerngroep werd geschreven op
basis van de gegevens uit het voorbereidend dossier voor het Sofina project dat niet is
doorgegaan. Focus op brede, integrale zorgafstemming
•

zelf vanuit de partners investeren (in middelen of mankracht)?

•

zoeken naar een concreet voorbeeld om echt mee aan de slag te gaan, ev gebaseerd op
voorbeelden in de nota (samenwerking rond e-health, psychologische ondersteuning,
medicatie,…)?

Feedback deelnemers:
•

Rudi Van Ballaer: vanuit de federale overheid is er een project HOST ( Pilootproject
"Hospital Outbreak Support Teams" (HOST) | Volksgezondheid (belgie.be) ) gelanceerd
waarbij de netwerken ziekenhuizen zijn aangeschreven voor een aantal opdrachten, bv
met collectiviteiten. De Kempense ziekenhuizen hebben hier een kandidatuur ingediend,
die is weerhouden. In het team zitten ondermeer een arts, VPK-ziekenhuishygiënist,
coördinator, ziekenhuisapotheker met specialisatie klinische farmacologie. Contacten
met WZC gebeuren al per ziekenhuis. Kan dit een mogelijkheid zijn om de partners van
het RZZ te betrekken?

•

Eric Nysmans: beperkte middelen worden gevraagd in de nota. De reorganisatie in de
eerstelijn krijgt in het algemeen te weinig budget, in vergelijking met VIVEL. Om een
goede werking te kunnen uitbouwen op regionaal niveau met ondersteuning van alle
partners, is een equipe van 3 -4 mensen nodig. Dit moet duidelijk in het toekomstig
rapport worden opgenomen. Er mag hierover evenwel geen concurrentie bestaan tussen
regionaal en lokaal niveau. Elk niveau moet over voldoende mankracht kunnen
beschikken. Moet zeker mee worden opgenomen in de nota

•

Wim Wouters: kunnen we intern binnen VIVEL de mensen aanspreken vanuit onze eigen
sector? Samenstelling huidige RVB te bekijken www.vivel.be
Voor Domus Medica kan Stefan Teughels ook aangesproken worden.

•

Paul Brijs: is er optimalisatie mogelijk door middelen te bundelen die nu naar de
verschillende organisaties gaan?

5. Varia
•

Het ziekenhuis netwerk is ook aan de slag met een regionaal zorgstrategisch plan, in te
dienen vanaf 1 april 2022. Goedkeuring is belangrijk om nadien per ziekenhuis de
zorgstrategische plannen te kunnen maken, nodig om een dossier in te dienen bij VIPA
om extra middelen te bekomen voor verdere uitbouw van de ziekenhuizen. Dit is ook een
pilootproject binnen de Kempen. In het plan is ook afstemming met de andere actoren
van de regio nodig. Kan er begin 2022 een meeting worden gepland met het RZP om dit
regionaal zorgstrategisch plan te evalueren? Ev aanvullend op de stuurgroep van 11
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januari? Rudi zal navragen of deze datum haalbaar is, en nadien terugkoppelen. Het RZP
is hier in elk geval toe bereid.
•

Tinne Peeters vraagt aan het ziekenhuis naar de mogelijkheid om de werkgroepen uit te
breiden met de sociale diensten van de ziekenhuizen. Dit is zeker mogelijk, en de vraag
kan via Rudi verspreid worden.

•

Data voor volgende bijeenkomsten worden vastgelegd :

Data platformvergaderingen
• Dinsdag 1 februari 2022 van 10u tot 12u
• Dinsdag 22 maart 2022 – namiddagsessie met receptie ( feestelijke afsluiter en blik
op toekomst RZP Kempen )
Data stuurgroep
• Dinsdag 16 november (10 u)
• Dinsdag 11 januari (10 u) ipv 21 december (Vl)

Verslag : Marleen Dethier
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