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Zie aanwezigheidslijst in bijlage

AGENDA
19u – Onthaal
19u30
 Verwelkoming en inleiding
 Samenstelling VT & VF
 Stand van zaken en planning BruZEL
 Missie en visie BruZEL
 Oproep project eerstelijnspsycholoog (ELP) voor ouderen
 Richtlijnen en procedures samenstelling voorlopige Zorgraad
21u – Nieuwjaarsreceptie & Netwerkmoment
22u – Einde
1.

SAMENSTELLING VT EN VF (GEBRACHT DOOR SILKE PARTOUS (BOT))

Sinds het laatste VF van 13/09/18 vonden volgende wijzigingen plaats binnen het VT en VF:
-

-

Binnen het VT:
o Stefaan Timperman (apothekersvereniging van Brussel) treedt toe als lid in de plaats van
Ann Herzeel.
o Ann Herzeel stapt over naar het VF.
o Anne Dehullu (projectcoördinator Lila, project psychiatrische zorg in de thuissituatie)
vervoegt het VT.
Binnen het VF:
o Op vraag VF werd Helpper-coördinator Pascale Mokangi lid van het VF;
o Cécile Daron van de federatie Brusselse OCMW’s vervoegt ons VF;
o Hélène Dispas, huisarts bij De Brug in Molenbeek wordt lid;
o Ann Geets, directeur CGG wordt lid, we ontbraken voorheen nog een
vertegenwoordiging vanuit het CGG in het VF;
o Erik Damen (K&G) werd vervangen door Geert Hellinx;
o Jolande Siuzdak, ervaringsdeskundige Uilenspiegel wordt officieel lid;
o Kristien Dierrkx (Vlaams PatiëntenPlatform) wordt vervangen door Annet Wauters;
o Gretel Van Looy (Federatie Vrije Beroepen) treedt toe als lid;

Het VF keurt deze wijzigingen goed.
Huis voor Gezondheid krijgt de STEUN van
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2.

STAND VAN ZAKEN EN PLANNING BRUZEL (GEBRACHT DOOR JEF PISSIERSEN (UZ
BRUSSEL))

Het is inmiddels bijna een jaar geleden dat de kick-off plaatsvond van eerstelijnszone Bruzel, dit nadat
ons aanvraagdossier werd goedgekeurd. Sindsdien vonden 7 veranderteams plaats en 3 veranderfora
(inclusief het VF van vandaag 31/1).
Het VT verzette reeds heel wat werk om het draagvlak van eerstelijnszone BruZEL te vergroten. Eerst
en vooral deed men dit door de samenstelling van het VF en VT onder de loep te nemen en proberen
elke doelgroep te vertegenwoordigen.
Daarna ging het VT ook aan de slag met het uitwerken van een missie en visie voor eerstelijnszone
BruZEL. Hiervoor werden niet alleen de leden van het VF bevraagd, maar bevroeg het VT ook haar
eigen brede achterban. Om patiënten en mantelzorgers te bevragen werden twee focusgroepen
georganiseerd. Daaruit ontstond de missie- en visietekst die vandaag wordt voorgelegd aan het VF.
Binnenkort zal het VT zich ook buigen over de samenstelling van de voorlopige Zorgraad, de leidende
principes van BruZEL, de kernopdrachten van de eerstelijnszone en zullen er focusgroepen
georganiseerd worden met franstalige partners uit zorg en welzijn. Tegen de zomer van 2019 hopen
we een samenstelling van de voorlopige Zorgraad af te kloppen, zodat we tegen eind 2019 een
erkenningsdossier kunnen indienen voor BruZEL.
(Meer info zie tijdlijn in powerpoint)
3.

MISSIE EN VISIE BRUZEL (GEBRACHT DOOR FLORENCE BIESMANS (CM) EN LOUIS
FERRANT (HUISARTS))

Het VT wenst te benadrukken dat er heel wat inspanningen werden geleverd om het draagvlak voor
deze missie en visie zo breed mogelijk te maken. Van alle bevragingen van achterban en focusgroepen
zijn deze missie en visietekst het resultaat.
Het VT vraagt het VF of het zich kan vinden in deze tekst, of er fundamentele bezwaren zijn en of men
het gevoel heeft zijn/haar wagonnetje aan deze trein te kunnen hangen, waarbij de missie- en
visietekst een basis vormt om samen van start te gaan met eerstelijnszone BruZEL.
(Missie en visietekst zie bijlage)
Bijkomende vragen van het VF:
 Hoe zien jullie buurten? Er zijn in Brussel 118 wijken geïdentificeerd, hoe een buurt wordt
afgebakend willen we bottom-up laten groeien vanuit de wijken. Hoe deze effectief opgedeeld
zullen worden is nog niet vastgelegd, maar met deze visietekst willen we een engagement
kenbaar maken voor het buurtgericht werken.
 Waarom wordt er gesproken van “tweetalig gebied Brussel Hoofdstad” en niet “Brussels
Hoofdstedelijk Gewest”? Omdat het hier niet over gewestsmaterie gaat, in dit geval is
“tweetalig gebied Brussel Hoofdstad” de juiste juridische term.
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In de tekst is enerzijds sprake van “netwerk van Nederlandstalige partners” anderzijds van
“taaloverschrijdend werken” hoe rijmen jullie deze twee zaken? Dit komt omdat de
eerstelijnshervorming een hervorming is die vanuit Vlaanderen wordt aangestuurd. Dit
betekent dat deze enkel bindend is voor het Nederlandstalige werkveld in Brussel, maar wij
willen vanuit BruZEL het engagement opnemen om ook Franstalige partners zo veel mogelijk
te betrekken en dus taaloverschrijdend te werken.

De missie- en visietekst wordt unaniem goedgekeurd.

4.

OPROEP PROJECT EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE FUNCTIE (GEBRACHT DOOR
ANNICK DERMINE (HUIS VOOR GEZONDHEID))

De stuurgroep Eerstelijns psychologische functie (ELP) ELP is in uitgebreide samenstelling
samengekomen in functie van de projectoproep ELP voor ouderen. De oproep en bespreking kort
samengevat: Slechts één aanvraag mag per ELZ worden ingediend. De doelgroep zijn 65-plussers voor
1-op-1 sessies, al dan niet via huisbezoek of groepssessies, middelen voor ± 1 VTE (€75000/jaar), enkel
op verwijzing maar niet alleen door de huisarts.
Voor de groepssessies wenst men aan te sluiten op het bestaande aanbod en hiermee de linken te
leggen.
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 wordt 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 vraagt het VT aan het VF om zich (al dan
niet) akkoord te verklaren met de beginselen zoals hierboven omschreven en toegelicht op het VF. Bij
indiening van het definitieve project zullen ook het VT en VF een exemplaar ontvangen.
Bijkomende vraag van het VF:
 Is 3 zones niet erg ambitieus? Waarom geen 2 zones? Hierover heeft de stuurgroep nagedacht
en getwijfeld, maar gezien de hoge nood in de 3 zones, vooral de gekende noden en de
verschillende soorten tekorten in de regio heeft men toch gekozen voor 3 zones. Wel zal er
permanent worden bijgestuurd. Men is zich ervan bewust dat het inderdaad ambitieus is, maar
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men voelt dat dit aanbod al zeer beperkt zal zijn voor de noden in het volledige Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Het VF keurt de aanvraag unaniem goed.
5.

RICHTLIJNEN EN PROCEDURES SAMENSTELLING VOORLOPIGE ZORGRAAD
(GEBRACHT DOOR GRIEKE FORCEVILLE (TRANSITIECOACH))

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).
De doelstelling van het VT is om tegen juni de voorlopige Zorgraad op te richten.
(Richtlijnen samenstelling voorlopige Zorgraad als bijlage)

6.

NETWERKMOMENT

De deelnemers konden klinken op het nieuwe jaar tijdens het netwerkmoment.
Bij binnenkomst mochten deelnemers een sticker kiezen met één van de waarden en thema’s van
ELZ BruZEL. Op basis van het gekozen thema/waarde komen ze aan eenzelfde tafel terecht.
Aan de tafel krijgen ze 4 vragen die ze elk om beurt mogen beantwoorden:
 Wie ben je en waarom kom je vanavond?
 Waarom koos je dit thema/waarde?
 Hoe zij jij jouw rol binnen de ELZ?
 Wat neem je van vanavond mee in jouw werking?

BIJLAGEN
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