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Hoe het begon…

Eerstelijnsconferentie 2017 Ontstaan ELZ
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traject pilootprojecten

• 4 pilootprojecten weerhouden waaronder RZP Kempen (eind 2019)
(naast Halle- Vilvoorde , Oost Limburg en Waas en Dender)

• trekkers / indieners
• Logo Kempen – PNAT – (WZK) – samen met transitiecoach (= kerngroep)

• oorspronkelijke looptijd : 1 jaar – input voor het schrijven van een 
BVR rond missie, opdrachten en structuur

• afgerond in maart 2022 : nota aan kabinet
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Structuur in de Kempen

• gewerkt met een stuurgroep en een platformvergadering in 
regio Kempen

• Stuurgroep
• verplichte partners (Logo, ECD Tandem, Netwerk GGZ,  palliatief netwerk, 

vertegenwoordigers mantelzorg en PZON)
• + vertegenwoordigers van de 4 ELZ
• + Welzijnszorg Kempen, SEL Kempen en CAW De Kempen

• Platformvergadering
• uitbreiding met organisaties die hetzelfde werkingsgebied (arrondissement 

Turnhout) bestrijken o.a. huisartsenkringen, Ziekenhuisnetwerk Kempen, 
SPAAK, CGG Kempen, ... niet limitatief
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Voorstel gemeenschappelijk missie 

Het regionaal zorgplatform streeft naar een betere gezondheid en algemeen 
welzijn voor elke burger uit de regionale zorgzone. Door netwerking, 
samenwerking en kennisdeling met personen met zorg- en 
ondersteuningsnood en hun (in)formeel netwerk, professionele 
zorgaanbieders, organisaties uit het beleidsdomein van welzijn en 
volksgezondheid en van andere beleidsdomeinen en hun netwerken 
realiseren wij een gezamenlijke aanpak op maat van de regionale zorgzone.

De acties van het regionaal zorgplatform bevorderen een kwalitatieve, 
geïntegreerde en op elkaar afgestemde organisatie van het zorgcontinuüm
preventie/cure/care/palliatie op niveau van de regionale zorgzone, 
complementair aan het niveau van de eerstelijnszone.

Het regionaal zorgplatform legt de klemtoon ook op zorg- en 
welzijnsvraagstukken en -opportuniteiten die de eerstelijnszones en/of 
sectoren overschrijden of kenmerkend zijn voor de hele regio en dit met 
bijzondere aandacht voor gezondheidsgelijkheid en wetenschappelijke 
onderbouwing.
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Geclusterde missie = visie Kempen 

De Regionale Zorgzone Kempen staat als netwerk garant voor een breed aanbod van zorg 
en welzijn aan alle personen in zijn werkingsgebied. We vertrekken hierbij van de noden 
van de PZON, en dragen bij aan diens participatie. Als basisprincipe hanteren we het 
subsidiariteitsbeginsel.

Als Regionale Zorgzone verbinden we al onze partners vanuit hun autonomie met het oog 
op samenwerking. 

We beogen hierbij winst te boeken op vlak van efficiëntie in zorg en welzijn, tijd en 
middelen door overlappende of dubbele werking te vermijden. Performante interne en 
externe communicatie zijn hierbij het uitgangspunt. 

Om optimale zorg te bieden, fungeren we als een lerend netwerk voor al onze partners 
door het delen van kennis en expertise. 

De Regionale Zorgzone Kempen wil naar buiten komen als een sterk merk voor de regio, 
zowel voor de burgers als voor het beleid. 
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opdrachten voor regionale zorgplatform

• realiseren van zorgcontinuïteit 
door faciliteren tussen actoren, juiste partners 
samenbrengen, uitwerken van draaiboeken, …. ‘naadloze 
samenwerking’

• programmamanagement
vraagstukken en uitdagingen op een hoger populatieniveau

• dataverzameling en interpretatie 
signalen opvangen, verbinden met de data, met kennis en 
expertise interpreteren, tendensen verbinden met de nodige 
acties. Dus signaalfunctie naar lokale en Vlaamse niveau

• regionale zorgstrategische planning 
integreren van afzonderlijke zorgstrategische planningen       
(van o.a. zorgraden en ziekenhuisnetwerken,….) in de regio : 
zowel voor het gezondheidsaanbod als voor het welzijnsaanbod
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Nota aan kabinet   : mei 2022

• inhoudelijk ok : missie, visie en opdrachten 

• aanzet tot structuur : leidinggevende principes

• visie op volgende stappen : teleurstellend voor RZP Kempen : 
implementatie 3 tot 5 jaar

• verschillende processen lopen – “landschap in beweging”…
• afstemming van werkingsgebieden : regio-afbakening?
• onderzoeksopdracht werking LOGO’s
• herbekijken organisatie, structuur en financiering PZ (Möbius)
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Stuurgroep RZP begin september

• dynamiek ontstaan binnen netwerkorganisaties niet laten verloren gaan

• afstemming van regionale organisaties met ELZ : expertise (preventie, 
dementie en palliatie) op regionaal niveau ter beschikking stellen van ELZ

• belang van onderlinge communicatie : www.rzpkempen.be

• belang van regionale werking : regelmatig blijven samenkomen – zorg en 
welzijnsaanbod op maat van de regio : “Kempen als model” ?!

• mogelijkheden van het bundelen van krachten – intensievere 
samenwerking verder blijven bekijken

http://www.rzpkempen.be/
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Dank voor uw aandacht

We kijken uit naar de netwerktafels…
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