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Verwelkoming
VF 31 januari (45 min):
o Inschrijvingen
o Praktische organisatie (verdeling taken) en timing
o Agenda/programma
o Methodiek netwerking
Stand van zaken ELP project voor ouderen (10min)
Visietekst: bespreken reacties VF (20 min)
Oproep health literacy KBS (10 min)
Richtlijnen voorlopige Zorgraad (15 min)
Leer- en deeldag eerstelijnszones 19 maart (5 min)
Varia (15 min)
o Schrijfwijze BruZEL
o E-mailadres BruZEL
o Website eerstelijnszone BruZEL
Huis voor Gezondheid krijgt de STEUN van

Huis voor Gezondheid draagt ZORG in
Brussel

o
o
1.

Zwangerschapsverlof Nina
Dag van de Zorg

VERWELKOMING

We verwelkomen een nieuw lid van het VT: Anne Dehullu van CGG Brussel, coördinator van Lila. Lila
is een dienst voor psychiatrische (thuis)zorg dat zowel cliënten ondersteunt door organisatie van MDO
en anderzijds ook eerstelijnswerkers ondersteunt in het werken met personen met een psychiatrische
kwetsbaarheid.
2.

VF 31 JANUARI

2.1 Inschrijvingen
Tot nu toe zijn er 88 inschrijvingen voor het VF, waarvan slechts 15 van de 51 leden van het VF. Op
basis van het document en de aanwezige leden van het VT blijkt dat niet iedereen die zich inschreef
ook in de lijst is opgenomen. Nina en Silke herbekijken de lijst op basis van de oorspronkelijke
inschrijvingen. Blijkt inderdaad dat er te weinig leden van het VF aanwezig zijn om een geldige
stemming te laten doorgaan, zullen zij een oproep lanceren naar de leden van het VF om zich alsnog
in te schrijven.
Het VT beslist dat voor een geldige stemming minstens de helft van de deelnemers aanwezig moet
zijn. Is dit niet het geval zal er geen stemming plaatsvinden. Het VT doet hiermee een appel op de
verantwoordelijkheid en het engagement van de leden van het VF. Indien een lid van het VF niet
aanwezig kan zijn, kan deze wel een volmacht geven aan een ander lid van het VF.
De leden van het VT zullen zelf leden van het VF aanspreken met de vraag om aanwezig te zijn op het
VF van 31/01.
Het VT vraagt om voortaan ook in CC te staan wanneer er een mailing gebeurt naar het VF.
2.2 Agenda & taakverdeling VF









19u Onthaal met eten
 Onthaal van 18u30-19u30 door Nina & Silke, nadien door collega’s HVG.
19u30 Inleiding (vermelden: na elk agendapunt ruimte voor vragen en discussie)
 Grieke
19u35 Leden VT en VF
 Nina
19u40 Stand van zaken + planning 2019 (Tijdlijn)
 Jef
20u10 Visietekst
 Louis & Florence
20u30 ELP oproep
 Annick
20u45 Richtlijnen en procedure samenstellen voorlopige zorgraad
 Grieke
21u Netwerkmoment
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Silke neemt verslag van het VF.
De stemmingen worden gemodereerd door Grieke, Nina en Silke tellen.
Grieke benadrukt en kadert de visietekst al tijdens de inleiding.
Nina past de tijdlijn aan en bezorgt deze aan Jef, samen met extra info.
Nina maakt een presentatie voor het VF.
2.3 Stemming
De vraag zal gesteld worden of iemand een principieel bezwaar heeft. Principieel bezwaar betekent:
in hoeverre is dit een belemmering om de opdracht van de eerstelijnszone te realiseren en schaadt dit
de eerstelijnszone?
Kan elkeen zijn wagonnetje hier aan vasthangen? Er wordt benadrukt dat de visie tot nu toe al erg
gedragen is door bevraging van de achterban en focusgroepen met mantelzorgers en patiënten.
De stemming gebeurt aan de hand van kleurenkaartjes die de leden van het VF in hun mapje
terugvinden.
2.4 De voorlopige Zorgraad
De timing vanuit Vlaanderen werd vervroegd, men stuurde richtlijnen tot oprichting en samenstelling
van de Zorgraad uit. We zijn dus genoodzaakt om hier sneller mee aan de slag te gaan dan voorzien.
We zullen dit opnemen en van start gaan vanaf het volgende VT (februari).
Op het VF van 31/1 kunnen we nog maar weinig brengen aangezien de richtlijnen slechts 2 weken
geleden werden uitgestuurd en het VT zich hier nog niet in heeft kunnen inwerken. De doelstelling
van het VT is om tegen juni de voorlopige Zorgraad op te richten.
Op het VF zal dit worden toegelicht, daarnaast zal ook een korte uitleg gegeven worden over de
werking met clusters, zoals deze in het besluit wordt omschreven.
Er zal worden gekaderd dat we in een opstartfase zitten en de oproep zelf pas hebben ontvangen op
14/1, dat het VT zich hierover zal buigen op het volgende VT van 26 februari en bijgevolg op het eerst
volgende VF met een voorstel zal komen. Het VT wil ook nog eens benadrukken dat we er voor kiezen
om een inhoudelijk project uit te werken, maar dat Vlaanderen ons nu dwingt er vroeger mee te
starten. Het VT wil eerste de vertaling naar Brussel kunnen maken, dit kon niet op 14 dagen.
Antwoorden i.v.m. de aanpak van de samenstelling van de voorlopige Zorgraad kunnen nog niet
worden gegeven aangezien het VT hier zelf nog helemaal niet over heeft kunnen nadenken.
2.5 ELP-project
De stuurgroep ELP is samengekomen in functie van de projectoproep. De oproep en bespreking kort
samengevat: Slechts één aanvraag mag per ELZ worden ingediend. De doelgroep zijn 64-plussers voor
1-op-1 sessies of groepssessies, middelen voor 1 VTE (€75000/jaar), enkel op verwijzing maar niet
alleen door de huisarts. Men gaat op zoek naar de grootste noden voor de eenzame oudere (64+)
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Brusselaar. Voor de groepssessies wenst men aan te sluiten op het bestaande aanbod en hiermee de
linken te leggen.
Over de vraag wie dan ELP zal worden is nog onduidelijkheid:
 Een zelfstandige is één mogelijkheid, maar dit dient dan te gebeuren aan een marktcomform
tarief. De kans dat men hiervoor iemand vindt is relatief klein.
 CGG: Overweegt het maar geeft aan dat het niet wenselijk is om iemand te werk te stellen bij
verschillende werkgevers.
 CAW: Heeft al een eigen ELP-werking en zou dit bij kunnen opnemen.
1VTE inzetten voor het volledige Brussels Hoofdstedelijk Gewest is niet haalbaar. Deze zou te veel tijd
verliezen aan verplaatsingen. Daarom zou men kiezen voor 3 pilootregio’s:
1. Anderlecht: regio rond Helixpraktijk. Het gaat hier om huisartsen die een grote nood bij
de doelgroep ervaren.
2. Neder-Over-Heembeek: regio rond LDC Ado Icarus, weinig huisartsen in de regio, is er een
grote nood. Het LDC stelt lokalen ter beschikking.
3. Jette: WZC Warlandis
Bedoeling is om te vergelijken waar men de mensen het best bereikt en via welke weg.
Prioritaire doelgroep word 65plussers die zich eenzaam voelen. Personen met een
migratieachtergrond worden geen prioritaire doelgroep, hoewel dit logische keuze zou geweest zijn.
Hiervoor is echter nood aan inzet van ICB’s, en deze extra werkkrachten zijn binnen het vooropgestelde
budget niet mogelijk. Dit zal ook zo worden vermeld in het aanvraagdossier.
Het project moet ingediend worden tegen 11/2. Gezien de hoge tijdsdruk was het niet haalbaar om
een afgewerkt dossier voor te leggen aan het VF. Daarom zal worden gevraagd om zich (al dan niet)
akkoord te verklaren met de beginselen zoals toegelicht tijdens het VF. Bij indiening van het definitieve
project zal ook het VT en VF een exemplaar ontvangen.
Bijkomende vragen vanuit het VT:
 Richt het Federaal project zich enkel op de doelgroep 18 tot 64-jarigen? Ja.
 Zou het CAW kiezen voor 1 VTE of 3x 33%? Wellicht zou er gekozen worden voor 2
werkkrachten, mogelijks met een totale tewerkstelling van 80% zodat er binnen het budget
nog een marge is voor eventuele financiering van groepssessies, indien hier nood aan zou zijn.
 Via welke weg zal de geldstroom verlopen? Ofwel via Huis voor Gezondheid als doorgeefluik,
ofwel rechtstreeks via het CAW. Dit wordt nog bekeken en zal samenhangen met wie het
project schrijft en indient.
 Bij ELP via het CGG waren er intervisiemomenten voorzien, zal dit hier ook het geval zijn? Ja,
dit is zelfs een voorwaarde.
Olivia brengt de cijfergegevens van de vooropgestelde regio’s in beeld voor het VF. Annick en Dorien
bezorgen haar hiertoe de nodige info.

[Hervorming van de eerstelijn]

Pagina 4 van 5

Huis voor Gezondheid draagt ZORG in
Brussel

2.6 Visietekst en reacties
De reacties die van de leden van het VF binnenkwamen werden overlopen, besproken en nadien
verwerkt.
4.

OPROEP HEALTH LITERACY

De KBS deed een projectoproep rond health literacy: de burgers stimuleren/ondersteunen bij het
maken van overwogen keuzes over de eigen gezondheid, hiervoor zijn de juiste informatie en
handvaten nodig.
De mogelijkheid bestaat om vanuit een ELZ in te dienen, maar dit is geen verplichting. Het voorziene
budget ligt tussen de €15.000 en €50.000. Indienen moet tegen 2 april 2019.
Het VT ziet het nu niet zitten om zelf trekker te zijn voor dit project. Ondersteuning is wel mogelijk
indien een organisatie graag de steun en een partnerschap met ELZ BruZEL wenst.
Het VT hoopt dat er toch vanuit Brussel een project kan worden ingediend. Huis voor Gezondheid
contacteerde al Gezond Leven, Logo Brussel en CM, zij waren enthousiast als mogelijke partner, maar
stelden zich nog geen kandidaat als trekker voor het project.
De leden van het VT spreken eigen organisatie en partners nog eens aan met de vraag of zij dit wensen
op te nemen. Dit item komt opnieuw aan bod op het volgende VT, dan zal een knoop worden
doorgehakt.

5.

VOLGEND VT 26/2






Voorlopige Zorgraad: opstart
Oproep health literacy
Onafgewerkte agendapunten van VT 29/1:
o Leer- en deeldag eerstelijnszones 19 maart (inschrijven kan nu al via
https://www.zorg-en-gezondheid.be/schrijf-u-in-voor-de-leer-en-deeldag-vooreerstelijnszones )
o Varia
 E-mailadres BruZEL
 Website eerstelijnszone BruZEL
Hoe Franstaligen betrekken? Focusgroepen?

Bijlage:
 De herwerkte visietekst op basis van de opmerkingen van het VF, afgetoetst met VT.
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