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Agenda 

• Opvolging en goedkeuring verslag stuurgroep 20 januari 2021 ( Wim ) 

• Terugkoppeling Lerend Netwerken piloten RZP 11 februari 2021 ( Guy ) 

• Definitieve missie RZP

• Stand van zaken ' Opdrachten '

• Communicatie ( Wim ) 

• Website

• Huisstijl: sjabloon PowerPoint, duiding wat volgende stappen zijn

• Sofina project ( Ken ) 

• Stand van zaken

• PZON- participatie ( Paul ) 
• Bespreking nota 

• Varia
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Opvolging en goedkeuring verslag SG 20 januari 2021 

• Lerend netwerk 23/12/2020

• Missie: feedback Kempen op voorstel 

• Voorbereiding WG ‘ opdrachten ‘ 

• Subsidie KBS – communicatie

• Subsidie KBS – Sofina Project

• Regiovorming

• Varia 
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Terugkoppeling Lerend Netwerk 11 februari 2021 

• Definitieve missie 
bekrachtigen 

• 1ste bespreking toekomstige 
opdrachten RZP

• Afspraken rond vervolgtraject  

• We spreken van een regionaal 
zorgplatform als structuur en 
een regionale zorgzone als 
geografische afbakening / 
geografische werkingsgebied. 

Agenda Belangrijke verheldering
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Terugkoppeling Lerend Netwerk 11 februari 2021 

Definitieve Missie RZP na Lerend netwerk  

• 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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Terugkoppeling Lerend Netwerk 11 februari 2021 

• 20 /1 /21 : Stuurgroep RZP Kempen 
• Bespreking Missie zoals geformuleerd op Lerend netwerk 23/12/20. Feedback Kempen aan Karen bezorgd. 

• Bespreking plan van aanpak volgend luik ‘ opdrachten ‘ 

• Afspraken maken toelichting RZP Kempen op Zorgraden periode januari – februari 2021 alsook toelichting aan 
delegatie Ziekenhuisnetwerk Kempen 

• 2 / 2 / 21: Kerngroep maakt eerste analyse o.b.v. wetgeving Zorgraden & VIVEL 
• Kerngroep: Transitiecoach, Welzijnszorg Kempen, PNAT, Logo Kempen 

• 9 / 2 / 21 : Werkgroep opdrachten met kerngroep + afvaardiging ELZ, ZHNK, SEL Kempen – 1ste

bespreking toekomstige opdrachten RZP Kempen 

• 11/ / 2 / 21 : Lerend netwerk piloten RZP 

• 24 / 2 / 21 : Stuurgroep RZP Kempen 

• 17 / 3 / 21: Stuurgroep RZP Kempen

• 24 / 3 / 21: Lerend netwerk piloten RZP 

Tijdslijn aanpak ‘ Opdrachten ‘ 
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Oorsprong Strategische Doelstellingen Operationele Doelstellingen Actiepunten 

Decretaal 1.Beleid adviseren ivm aanbod 

binnen RZZ gebied: 

Uitwerken van een 

(eerstelijns)zorgstrategische planning 

ism de ELZ’s en in overleg met de 

(ziekenhuis) zorgstrategische

planning, met gebruik van een 

databank aangereikt door VIVEL 

(Zorgatlas), en met vaste 

programmatie op de regionale 

agenda.

Afstemming tussen piloot RZZ en 

piloot ZHN wordt voorzien de 

komende maanden. 

= project RZZ Kempen
2.Zorgcontinuïteit creëren: Verbindend netwerk oprichten met 

alle lokale en regionale partners, met 

als doel te komen tot geïntegreerde 

zorg doorheen alle lijnen 

(ontschotting), met respect voor 

ieders autonomie.

Samenwerking tussen bv -WZC , 

regionale partners, CRA, 

ziekenhuizen  ( =lopend 

subsidiedossier Regionaal geriatrisch 

zorgprogramma
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Oorsprong Strategische 
Doelstellingen

Operationele 
Doelstellingen

Actiepunten 

Decretaal 3.ELZ-overschrijdende 

problemen oplossen:

De RZZ uitbouwen als een 

platform die een gesprekstafel 

biedt om ELZ’s te verbinden, 

en af te stemmen over noden 

EN opportuniteiten, waarbij 

elk thema op het laagst 

mogelijke niveau wordt 

behandeld 

(subsididiariteitsprincipe)

Bv. beheer COVID-data op 

regionaal niveau 

Bv. vraag vanuit ELZ tot 

efficiëntiewinst door 

preventie of lokaal sociaal 

beleid overkoepelend aan te 

pakken
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Oorsprong Strategische Doelstellingen Operationele Doelstellingen Actiepunten 

Knelpunten 4. Met behulp van logistieke en 

inhoudelijke ondersteuning 

regionale PZON organisaties 

samenbrengen in een raamwerk 

dat door VIVEL wordt aangereikt

Via procesbegeleiding de PZON 

partners ondersteunen om noden 

te inventariseren, 

vraagverheldering te bekomen en 

participatie te organiseren mbt 

het ontwikkelingsaanbod

Opzetten van bevragingen

Organiseren van 

tevredenheidsmetingen

Sterk merk voor de burger?

5.Efficiënte aanpak van 

communicatie tussen de 

verschillende niveaus

Optimaliseren van overlappende 

overlegmomenten en 

communicatie

=project RZZ Kempen

Website RZZ Kempen : 

www.rzpkempen.be –

www.regionaalzorgplatformkem

pen.be

Werkgroep communicatie 

(inhoud, communicatiebeleid, 

communicatieplan) 

http://www.rzpkempen.be/
http://www.regionaalzorgplatformkempen.be/
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Oorsprong Strategische 
Doelstelling

Operationele 
Doelstelling

Actiepunten

Projectoproep: naar 

structuuroefening?

6.Noodzakelijke 

ondersteuning en 

structuur onderzoeken 

voor optimale werking 

RZZ

Afbakening, middelen, 

ondersteuning VIVEL, 

financiën

Hoe realiseer je 

gedragenheid en 

mandaat vanuit de 

achterban? Welk 

mandaat heeft een 

regionale zorgzone? 

Vraaggericht versus 

aanbodgedreven?
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Agenda volgende maanden

Lopende projecten binnen RZP Kempen ( naast luik opdrachten ) 

Communicatie RZP Kempen: website, communicatiebeleid, huisstijl,… 

Sofina-fonds KBS: dossier RZP Kempen opmaken : ‘De uitbouw van een regionaal 
geriatrisch zorgprogramma, als antwoord op de pijnpunten van de COVID-19 
pandemie in de woonzorgcentra”. ‘ 

Zorg strategische planning:  dialoog starten en samenwerking bekijken tussen 
RZP Kempen en Ziekenhuisnetwerk Kempen ( = één van de drie piloten in 
Vlaanderen zorg strategische planning ) 
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Opdrachten

• Hoe gaat dit nu verder? 

• Feedback vanuit andere piloten:  
• Tijdsdruk

• Moeilijk om Zorgraden te betrekken

• …. 
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Subsidie KBS - Communicatie 

• www.rzpkempen.be

• www.regionaalzorgplatformkempen.be

• Nieuw! ‘ Over ons ‘ met Duiding piloot –
missie – visie 

• Vanaf 24/2 : brede bekendmaking website 
door partners! 

• Afspraken tussen Logo Kempen en PNAT :
• Lay-out & grafische vormgeving : Logo Kempen
• Redactieraad: PNAT is trekker. Netwerk GGZ sluit ook 

aan bij deze redactieraad. 

• In volle ontwikkeling:

• PowerPoint = in orde 

• …. 

Website Huisstijl

• Nieuwsbrief
• Bekijken of een gezamenlijke nieuwsbrief 

vanuit partners RZP Kempen opportuun is. 
Conform NB Huisarts die we met regionale 
netwerken hebben sinds enkele jaren 

http://www.rzpkempen.be/
http://www.regionaalzorgplatformkempen.be/
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Sofina Project ( KBS ) : stand van zaken 

• Akkoord regionale partners via stuurgroep

• Akkoord Ziekenhuisnetwerk Kempen  

• Wetenschappelijke partners betrekken

• CRA –artsen

• WZC 

• Eenmaal akkoord bovenstaande partners 
is de volgende stap het financiële luik 
uitklaren. 

• Trachten op dossier voor zomer in te 
dienen bij KBS 

In orde To do 
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PZON – participatie

• Nota Paul aan leden Stuurgroep bezorgd

• Vragen vanuit de groep voor Paul ?

Welke stappen moeten we ondernemen 
vanuit RZP Kempen omtrent PZON-
participatie? 

Bespreking voorstel Paul Brijs 
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Bedankt voor uw 
aandacht en 

medewerking !

Regionaal Zorgplatform 
Kempen


