
 

 

Huis voor Gezondheid krijgt de STEUN van  
 

 

 Verslag Veranderteam 

 
Datum Locatie Verslaggever 

23/04/2019 Lakenhuis Brussels Overleg Thuiszorg  

 

Aanwezig 

 Corine Heremans (FSMB, maatschappelijk werker) 

 Lien Eeckelaars (CAW Brussel) 

 Nina Van Roosbroek (Huis voor Gezondheid) 

 Stefaan Van Bever (Huis voor Gezondheid) 

 Grieke Forceville (Transitiecoach)  

 Diane Van Cleynenbreugel (Tandarts) 

 Stefaan Timperman (Apotheker) 

 Martine De Ridder (diensten gezinszorg) 

 Anne Dehullu (CGG Brussel – Lila) 

 Olivia Van Mechelen (Kenniscentrum WWZ) 

 Jan Vandekerckhove (Huize Sint-Monika, directeur) 

 Conny Roekens (ADO Icarus, centrumleider) 

 Louis Ferrant (Huisarts)  

 

Verontschuldigd: 

 Katleen Heremans (Thuisverpleegkundige) 

 Florence Biesmans (CM Sint-Michielsbond, maatschappelijk werker) 

 Jef Pissiersens (UZ Brussel, transmuraal coördinator) 

 

 

 

AGENDA 

 

 Uitvoeringsbesluit 

 Zorg aan zet  

 Voorbereiding VF 

 Focusgroepen Franstaligen 

 Varia 

 

1. UITVOERINGSBESLUIT GOEDGEKEURD 

 

Het uitvoeringsbesluit werd goedgekeurd, en dit met uitzondering voor Brussel: geen nieuwe vzw 

structuur oprichten, maar de Zorgraad als stuurgroep binnen Huis voor Gezondheid en een 

inkanteling van BOT in HvG. 
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Tijdens de vergadering wordt het uitvoeringsbesluit overlopen, hierbij enkele vragen en 

bedenkingen: 

 Opdrachten zijn ongeveer hetzelfde gebleven. 

 De Regionale Zorgzone (RZZ) valt in Brussel geografisch samen met de eerstelijnszone (ELZ), 

maar hoe dit vorm zal krijgen moet nog bekeken worden. Vanaf juni op te nemen met het 

VF. 

 Wanneer kan men spreken van een 2/3 meerderheid vb. van huisartsen of kinesisten? 

Wanneer de beroepskringen hier in mee zijn. 

 Van Brussel vraagt men geen 2/3 meerderheid van de lokale besturen, wel van de overige 

clusters. 

 Vragen te stellen aan Vlaanderen: 

o Wordt de personeelsadministratie van BruZEL ook gedaan door VIVEL? 

o Waarom in Brussel 3 cliënten en mantelzorgers in de Zorgraad, terwijl in de rest van 

Vlaanderen min. 2, max. 3? 

o “In de Zorgraad is een stuurgroep belast…” hoe bedoelt men dit? Moet HvG dan 

voldoen aan voorwaarden Zorgraad vzw? Wat wordt dan de officiële Zorgraad, het 

Huis of de stuurgroep? Kan er gesproken worden van cluster “besturen” i.p.v. “lokale 

besturen” om ook VGC e.d. te kunnen insluiten. 

 

 

2. ZORG AAN ZET 

 
Op initiatief van Zorgnet Icuro werden professionelen en burgers bevraagd. De resultaten werden in 
een tekst gegoten, deze wordt bekend gemaakt tijdens een ‘Festival’ op 9 mei (namiddag). 
Huis voor Gezondheid en Kennisscentrum WWZ werden gevraagd om een workshop de verzorgen 
rond het thema “Hoe gaan we hier nu mee verder in Brussel?”. Moeilijkheid bij organiseren van de 
workshop: we weten niet wie de deelnemers zullen zijn: gaat het om mensen met kennis van Brussel 
of niet? Inhoudelijk zou men willen focussen op de uitdagingen en sterktes van Brussel. 
 
Kan BruZEL hierin betrokken worden? Wat is de rol? Het VT is van mening dat BruZEL hier een rol in 
moet krijgen/opnemen. Annick stuurt extra info door aan de leden van het VT. Sowieso zal BruZEL 
inhoudelijk aan bod komen.  

 

3. VOORBEREIDING VF 7/5 

 

Er zijn al wat inschrijvingen voor het VF, maar er moeten nog wat bijkomen. Iedereen neemt verder 

contact op met de aangeduide personen voor de belronde.  

 

Tussen 18u30 en 19u zal een toelichting “BruZEL voor dummies” gegeven worden, waarbij men in 

sneltempo een overzicht van de stand van zaken krijgt. Deze wordt door Jef en Florence gebracht. 

 

Verdere agenda van het VF: 

 Vorm/organisatie van Zorgraad in Brussel 

 Uitvoeringsbesluit 

 Uitgangspunten (Grieke past info aan) 
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 Vraag stellen naar andere competenties voor deelnemers zorgraad, welke profielen zoeken 

we? 

 

Nadien worden clusters gevormd: 

 Cluster patiënt & mantelzorger (begeleid door Florence & Corine) 

 Cluster lokale besturen (begeleid door Annick?) 

 Cluster welzijn (begeleid door Sjoert) 

 Cluster gezondheid (begeleid door Silke & Dorrit) 

 “Op zoek naar een cluster” (begeleid door Grieke) 

 

Wie volgens het uitvoeringsbesluit duidelijk tot een cluster behoort zal door ons reeds ingedeeld 

worden in een cluster, bijvoorbeeld door gekleurde sticker. 

Wie niet duidelijk tot een cluster behoort sluit aan bij “op zoek naar een cluster” waar bekeken wordt 

of ze bij een van de bestaande clusters of bij de optionele partners kunnen aansluiten. 

 

Grieke herbekijkt vragen clusteroverleg en stuurt deze door naar de personen die een cluster 

begeleiden. 

 

Het VF van 7/5 is een aanzet, het is de bedoeling dat op 6/6 elke cluster vertegenwoordigers heeft om 

in de Zorgraad af te vaardigen. Waarschijnlijk zullen de clusters tussentijds dus nog moeten 

samenkomen/communiceren.  

 

4. FOCUSGROEPEN FRANSTALIGEN 

 
Wordt verplaatst naar volgend VT. 
 

5. VARIA 

 

Vervanging Nina 

Stefaan zal Nina als lid van het VT vervangen tijdens zwangerschapsverlof (vanaf 1/5). We wensen Nina 

een voorspoedige bevallingsrust!  

 

Health literacy 

HvG diende hiervoor een dossier in, nu is het wachten op de beslissing van de Koning 

Boudewijnstichting in de zomer. Het dossier wordt ter info bezorgd aan de leden van het VT.  

 

App Siilo 

Siilo is een GDPR-proof methode om beveiligd te communiceren tussen zorgverleners, rond een 

patiënt. Het is gelijkaardig met Whatsapp, maar sterk beveiligd. Nadeel is dat er geen link is met het 

elektronische patiëntendossier, waar Vlaanderen mee bezig is. Intussen is er echter wel een hoge nood 

waar Siilo aan kan tegemoetkomen. In principe is het enkel voorzien voor gebruik door peronen met 

een RIZIV-nummer, maar het zou wel mogelijk zijn om bvb. als OCMW een account aan te maken. 

Grieke toest af wat het standpunt van Vlaanderen is rond deze app.  
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Congres Integated Care 

Dit congres werd door Grieke gevolgd en bevatte nieuwe methodieken die verder in het traject aan 

bod zullen komen. Men zou graag een project bij Vlaanderen indienen i.v.m. een tool om meer 

kwetsbare groepen te bereiken (o.b.v. effichroonic) 

 

SELFIE 2020 

Dit is een slotconferentie rond integrale zorg voor kwetsbare groepen. Het is een gratis congres, 

maar vindt plaats in Amsterdam op 13/6/2019. Meer info via https://www.selfie2020.eu/ . 

Het programma van de slotconferentie kan je hier terugvinden: 

https://www.selfie2020.eu/2019/04/08/programme-selfie-final-conference/  

 

Kijkstages Kenniscentrum WWZ 

Tijdens de kijkstages wordt er een match gemaakt tussen een ontvangende organisatie en werknemers 

die willen proeven van een andere sector. Dit vond eerder al plaats maar wordt nu herhaald in 2019. 

De stages zijn tweetalig, dus zeker ook interessant om de Franstalige partners beter te leren kennen. 

De stages zullen effectief doorgaan in september en oktober. 

Je kan je hiervoor kandidaat stellen. Info werd reeds doorgestuurd, voor verdere vragen kan je contact 

opnemen met Olivia.  

 

Terugkoppeling Kind & Gezin 

Op 4 april organiseerde K&G een stakeholdersoverleg om input te geven om het voorstel van visietekst 

(geïntegreerd gezinsbeleidin Brussel). Nina ging hier naartoe als lid van het VT en om dus BruZEL onder 

de aandacht te brengen/ mee te nemen in deze visietekst. De indicatoren (tot realisatie missie, visie, 

doelstellingen) werden in kleine groepjes besproken en er werd gevraagd de 3 belangrijkste eruit te 

halen. Er werd erg gedacht vanuit de eigen context/ werksituatie en weinig vanuit breed kader/ 

overkoepeld geheel. Belang van ELZ en GBO onder de aandacht gebracht. 

 

 

Pictogrammen apotheek 

Er werd een tool ontwikkeld om aan personen waarmee geen gemeenschappelijke taal gevonden kan 

worden, kan uitgelegd worden hoe en wanneer ze hun medicatie moeten innemen. Deze tool mag 

voorlopig enkel naar andere apothekers verspreid worden. Mogelijks kunnen ook andere 

hulpverleners in de toekomst gebruik maken van de tool. Stefaan licht de tool toe.  

 

Communicatie met zelfstandige zorgverstrekkers 

Is er nood aan een andere aanpak? In de eerste plaats is het nodig om een goede manier van 

communicatie te vinden. Louis zal zorgen dat de BHAK op de hoogte blijft (via Vincent en Annemie) 

door het verslag door te sturen en dit begeleid van een korte toelichting en door vooraf aan elk VT 

naar hun input te vragen 

Moet er nog iets extra georganiseerd worden? Op 16 mei wordt reeds een vorming voor de BHAK 

gepland rond ELZ en Brussels Gezondheidsplan. Annick zal daar spreken. Op de RvB van BHAK zal Louis 

laten aangeven dat we met het VT steeds bereid zijn tot verdere toelichting.  

 

https://www.selfie2020.eu/
https://www.selfie2020.eu/2019/04/08/programme-selfie-final-conference/
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TO DO VOOR VF 

 

TO DO: 

 Het VT neemt contact op met de personen van het VF die door hen werden aangeduid, waar 

dit nog niet gebeurde (belronde). 

 Voorbereiding Jef & Florence: VF voor dummies 

 Nina/Stefaan vraagt Annick of zij de cluster lokale besturen i.p.v. welzijn wil begeleiden op het 

volgende VF. 

 Annick stuurt extra info door over ‘Zorg aan zet’ naar leden van het VT. 

 Grieke toetst bij Vlaanderen af wat hun standpunt is met betrekking tot Siilo 

 Grieke bekijkt de ppt voor VF en past aan waar nodig 

 Grieke herbekijkt vragen clusteroverleg en stuurt deze door naar de personen die een cluster 

begeleiden. 

 Het kerngroepje maakt een voorstel voor de Nieuwsbrief. 

 Volgend VT: focusgroepen Franstaligen agenderen 

 Silke stuurt logo BruZEL naar Conny voor badges 

 

 

In bijlage: 

 Dossier Health Literacy 


