
REGIONAAL ZORGPLATFORM 
KEMPEN 

Platformvergadering 6 oktober 2020 



AGENDA 

• Voorstellingsronde aanwezigen

• Stand van zaken: periode platformvergadering 23 juni 2020 tot heden
• Personen met een zorg – en ondersteuningsnood ( PZON ) door Paul Brys

• Terugkoppeling lerend netwerk piloten Regionaal Zorgplatform 22 september 2020

o Planning & thema’s
• Toekomstige opdrachten ?

o Proeftuin Ouderenzorg

o Kon-Tact netwerk ouderenzorg
• Oproep tot participatie aan “ Werksessie Missie-Visie RZP Kempen 18/11/2020 ”

o Waar: Welzijnszorg Kempen

o Uur: 9u-12u

• Varia 
• Datum  volgende platformvergadering  



VOORSTELLINGSRONDE 

• ! Nieuwe leden platformvergadering

• Voor deze platformvergadering zijn de eerste keer ook de coördinatoren van de 
Kempense Eerstelijnszones uitgenodigd. 



STAND VAN ZAKEN: PERIODE PLATFORMVE RGADERIN G 23 
JUNI  2020 TOT HEDEN

• Juni 2020:  Brief vanuit RZP Kempen aan de Zorgraad met voorstel van bevraging. 

• Voorstel bevraging : datgene dat we in de coronacrisis hebben gezien en ervaren – samen met 
eerstelijnszones bekijken. Wat kan best opgenomen worden op welk niveau? Wat kan de meerwaarde 
zijn van Regionaal Zorgplatform? Een goede wisselwerking tussen de Eerstelijnszones en het RZP een 
cruciaal gegeven! 

3-tal vragen: 

• Er is zowel op het niveau van de ELZ als op niveau van het regionaal zorgplatform veel werk 
verricht : wat liep goed? Welke zijn de knelpunten? Waar kunnen we aan efficiëntie winnen?

• Op welke manier kan het regionaal zorgplatform de ELZ ondersteunen en een meerwaarde 
betekenen : wat gebeurt er best op welk niveau? Hoe kunnen we elkaar versterken?

• Op welke manier kunnen we de communicatie en informatiedoorstroming tussen ELZ en RZP 
optimaliseren?



STAND VAN ZAKEN: PERIODE PLATFORMVE RGADERIN G 23 
JUNI  2020 TOT HEDEN

• Zomer 2020: 

• Prioriteit Zorgraden was en is nog steeds beheersing Covid 19-crisis. Voorzitters zorgraden 
hebben laten weten dat momenteel er geen tijd & ruimte is voor bespreking van de vragen vanuit 
Regionaal Zorgplatform Kempen. 

• Toekenning extra opdrachten aan de Zorgraden in strijd Covid 19 

• Toekenning subsidie Koning Boudewijnstichting aan RZP Kempen 

• Tijdens de lockdown maart –juni 2020 werd vanuit RZP een online platform opgemaakt rond 
Covid 19 crisis in Kempen. Geen extra middelen voor gekregen, getrokken door Logo Kempen, 
PNAT en Welzijnszorg kempen.

• Ervaringen met dit platform vormen basis van ons subsidiedossier

• Midden juli 2020: goedkeuring subsidiedossier; 16.000€ 

• Ontwikkeling online platform RZP Kempen 

• Uitwerking in handen van kleine werkgroep ( PNAT, Logo Kempen, Welzijnszorg Kempen ) 

• Inhoudelijke bespreking op stuurgroep ZP Kempen 



STAND VAN ZAKEN: PERIODE PLATFORMVE RGADERIN G 23 
JUNI  2020 TOT HEDEN

• 3 september 2020 Stuurgroep RZP Kempen: 

• Feedback van ELZ m.b.t. stand van zaken :

• Coördinator voor elke ELZ zou tegen eind september in orde zijn

• Opstarten Covid - 19 teams en andere opdrachten vragen veel energie

• Voorzitters hebben regionaal aanspreekpunt gemaakt(website) voor lokale contactopvolging 
( www.regiokempen.be ) 

• Vraag vanuit regionale partners (CGG Kempen, netwerk GGZ, CAW) naar mogelijkheden 
afstemming en systematische aanpak (richtlijnen) in de regio via RZP? 

• Vraag vanuit een ELZ om een project rond samenwerking ziekenhuizen – WZC (vanuit 
corona)  verder te verkennen : mogelijks uitbreiden naar ziekenhuisnetwerk – rol van RZP?

• PZON organisaties kunnen niet in elke ELZ aanwezig zijn : mogelijkheden op regionaal 
niveau?

http://www.regiokempen.be/


STAND VAN ZAKEN: PERIODE PLATFORMVE RGADERIN G 23 
JUNI  2020 TOT HEDEN

• Einde september 2020: Update Vlaamse aanpak vormgeving Regionale 
Zorgplatformen 

• Duur piloten is verlengd naar 30 juni 2021 ( i.p.v. 31 december 2020 )

• Budget 15.000€ is ongewijzigd gebleven

• Nieuw ! Vlaamse Overheid begint te schrijven aan wettelijk kader RZP vanaf 1 juli 2021 

• Nieuw ! Officiële erkenning RZP’s in Vlaanderen gepland op 1 juli 2022 



Personen met een zorg – en ondersteuningsnood ( PZON ) door Paul Brys

• Hervorming eerstelijnsgezondheidzorg in functie van betere ondersteuning PZON 

• Regionaal vs. Lokaal : wat kunnen beide niveaus doen 



Terugkoppeling lerend netwerk piloten Regionaal Zorgplatform 22 september 
2020

• Stand van zaken 4 piloten RZP: Kempen, Waasland-Dender, Oost-Limburg en 
Halle-Vilvoorde 

• Ondersteuning piloten door de transitiecoaches 

• Nieuwe timing & planning 

• Oktober 2020 – januari 2021: Missie & Visie 

• Februari 2021 –mei 2021 : Definitie opdrachten 

• Juni 2021 : Vormgeving structuren 



TOEKOMSTIGE OPDRACHTEN ?

o Proeftuin Ouderenzorg

o Kon-Tact netwerk ouderenzorg

o ……



OPROEP TOT  PART IC IPAT IE  AAN “  WERKSESSIE  MISSIE -V IS IE  
RZP  KEMPEN 18/11/2020 ”

• Naar aanleiding van de nieuwe timing en opdrachten is in de periode oktober 
2020 – januari 2021 de vormgeving van ‘ Missie & Visie ‘ gepland. 

• We plannen op woensdag 18 november 2020 een werksessie Missie- visie voor 
het RZP Kempen en dit van 9u tot 12u op Welzijnszorg Kempen

• Wie: leden platformvergadering.

• Warme oproep om allen deel te nemen hieraan! 



VARIA

• Datum volgende platformvergadering Regionaal Zorgplatform Kempen

• Voorstel : dinsdagmiddag 12u-14u in de 2de helft van januari 2021

• 19 januari 2021

• 26 januari 2021 
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