Aanvraag van een eerstelijnszone

ZG/WEL-ELGZ-170707

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Afdeling Woonzorg en Eerste Lijn
Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL
T 02 553 36 48
eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be
www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszone
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een eerstelijnszone indienen.
Een eerstelijnszone omvat een (deel van een grote) stad of twee of meer fusiegemeenten met een totaal aantal
inwoners tussen 75.000 en 125.000. De voorwaarden staan vermeld in de oproep. U kunt ook het webformulier invullen
dat u vindt op https://www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszone. Als u het webformulier gebruikt, hoeft u dit
formulier niet in te dienen. U kunt dit formulier wel invullen ter voorbereiding van het webformulier. In het webformulier
kunt u uw gegevens niet tussentijds opslaan.
Wanneer moet u dit formulier uiterlijk indienen?
De voorstellen voor de eerstelijnszones kunnen uiterlijk op 31 december 2017 ingediend worden.
Wie vult dit formulier in?
Een aanspreekpunt dat optreedt namens een verplichte partner, een optionele partner, een samenwerkingsinitiatief
eerstelijnsgezondheidszorg, een geïntegreerde dienst voor thuisverzorging, een lokaal multidisciplinair netwerk, of een
consortium van de voormelde organisaties kan dit formulier indienen.

Aanspreekpunt
1 Vul de gegevens van het aanspreekpunt in.
voor- en achternaam Jo Borloo
straat en nummer p/a Rombautstraat 2a,
postnummer en gemeente 1760 Roosdaal
telefoonnummer 054/24.50.87
e-mailadres Ztp.pajottenland@hotmail.com

Aanvrager of penvoerende organisatie
2 Tot welke categorie behoort uw organisatie?
een verplichte partner
een optionele partner
een samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg (SEL)
een geïntegreerde dienst voor thuisverzorging (GDT)
een lokaal multidisciplinair netwerk (LMN)
een consortium van de voormelde organisaties. Welke organisaties maken deel uit van het consortium?

3 Vul de gegevens van de aanvrager of penvoerende organisatie in.
naam HAK PAJOTTENLAND - LMN - Pajottenland
KBO-nummer 0861.997.527
IBAN BE55

1430

7675

0444

straat en nummer Rombautstraat 2a
postnummer en gemeente 1760 Roosdaal
telefoonnummer 054/24 50 87
e-mailadres ztp.pajottenland@hotmail.com
website www.lmn-pajottenland.be

Eerstelijnszone
4 Wat is de naam van de eerstelijnszone?
ELZ Pajottenland
5 Welke gemeenten of stadsdelen zullen deel uitmaken van de voorgestelde eerstelijnszone?
Vermeld ook de postnummers.
Dilbeek, Ternat, Roosdaal, Lennik, Gooik, Herne, Galmaarden en Bever

Ontvankelijkheidscriteria
6 Wat is het aantal inwoners van de eerstelijnszone op 1 januari 2016?
Het Agentschap Zorg en Gezondheid hanteert als bevolkingscijfer het bevolkingsaantal op basis van het Rijksregister
van de natuurlijke personen, gepubliceerd door de Algemene Directie Statistiek van de Federale Overheidsdienst
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.
Een eerstelijnszone omvat een (deel van een grote) stad of twee of meer fusiegemeenten met een totaal aantal
inwoners tussen 75.000 en 125.000.
103 913

inwoners

7 Gaat het over een afwijking van het aantal inwoners?
Uitzonderlijk kan van het aantal inwoners afgeweken worden op basis van historische (reeds bestaande
samenwerkingsverbanden) of sociaal-geografische argumenten.
ja. Motiveer de afwijking.

nee
8 Behoren de fusiegemeenten tot één eerstelijnszone?
Een fusiegemeente kan maar tot één eerstelijnszone behoren. Een fusie van gemeenten leidt dus tot een hertekening
van de eerstelijnszones, behalve als de fuserende gemeenten tot één eerstelijnszone behoren.
ja

nee

Engagementen van openbare besturen
9 Engageren alle gemeentebesturen zich?
ja.


BEVER – GEMEENTE
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BEVER – OCMW
DILBEEK- GEMEENTE
DILBEEK – OCMW
GALMAARDEN – GEMEENTE
GALMAARDEN – OCMW
GOOIK – GEMEENTE
GOOIK – OCMW
HERNE- GEMEENTE
HERNE – OCMW
LENNIK – GEMEENTE
LENNIK – OCMW
ROOSDAAL – GEMEENTE
ROOSDAAL - OCMW
TERNAT - GEMEENTE
TERNAT - OCMW

nee. Motiveer waarom niet alle gemeentebesturen zich engageren.

Engagementen van kringen of organisaties
10 In deze rubriek verstrekt u meer informatie over de kringen of organisaties van medische of paramedische beroepen die
zich engageren in de eerstelijnszone. Als er geen lokale kring of organisatie in de eerstelijnszone actief is, wordt het
engagement van een of meer Vlaamse beroepsverenigingen gevraagd.
11 Engageren de huisartsenkringen zich?
ja. Welke huisartsenkringen engageren zich?


Huisartsenkring Pajottenland

nee
12 Engageren de kringen of organisaties van thuisverpleegkundigen zich?
ja. Welke kringen of organisaties van thuisverpleegkundigen engageren zich?








Thuisverzorging in Solidariteit – Dienst Thuisverpleging
Mederi
Kring van zelfstandige thuisverpleegkundigen Zennevallei – Pajottenland
VBZV – Vlaamse Beroepsvereniging zelfstandige verpleegkundigen
Wit Gele Kruis Vlaams Brabant
NVKVV - Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen
FNBV Federatie Neutrale beroepsvereniging voor verpleegkundige

nee
13 Engageren de kringen of organisaties van kinesitherapeuten zich?
ja. Welke kringen of organisaties van kinesitherapeuten engageren zich?


Kinekring Zoniën Pajottenland ( Kring onder AXXON)

nee
14 Engageren de kringen of organisaties van tandartsen zich?
ja. Welke kringen of organisaties van tandartsen engageren zich?
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Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen ( VBT)
Verbond van Vlaamse Tandartsen

nee
15 Engageren de kringen of organisaties van apothekers zich?
ja. Welke kringen of organisaties van apothekers engageren zich?


Brabants Apothekers Forum

nee

Engagementen in de geestelijke gezondheidszorg
16 In deze rubriek verstrekt u meer informatie over de partners in de geestelijke gezondheidszorg die zich engageren in de
eerstelijnszone.
17 Engageren de kringen of organisaties van psychologen zich?
Als er geen lokale kring of organisatie in de eerstelijnszone actief is, wordt het engagement van de Vlaamse Vereniging
voor Klinisch Psychologen gevraagd.
ja. Welke kringen of organisaties van psychologen engageren zich?
 Vlaamse vereniging van Klinisch Psychologen ( VVKP)
Aftrap Psychologenkring Pajottenland 23/01/2018
nee
18 Engageren de eerstelijnspsychologische functies zich?
Het gaat alleen om eerstelijnspsychologische functies die in de zone gefinancierd zijn.
ja. Welke eerstelijnspsychologische functies engageren zich?


SEL – Zenneland -Project Eerstelijnspsychologen
nee

19 Engageren de ggz-partners zich?
Het gaat alleen om ggz-partners die actief zijn in de functie 1 (‘activiteiten inzake preventie, promotie van ggz,
vroegdetectie, screening en diagnosestelling’) van de netwerken geestelijke gezondheidszorg volwassenen, en
activiteitenprogramma 1 ‘vroegtijdige opsporing en interventie’ van de netwerken geestelijke gezondheidszorg
kinderen en jongeren. Om die partners erbij te betrekken, kunt u het best contact opnemen met de
netwerkcoördinator van het netwerk volwassenen of het netwerk kinderen en jongeren in uw regio. Meer
informatie daarover vindt u op www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszone.
ja. Welke ggz-partners engageren zich?





SAVHA?! GGZ-netwerk Halle -Vilvoorde
YUNECO

nee

Engagementen van diensten of centra
20 In deze rubriek verstrekt u meer informatie over de diensten of centra die zich engageren in de eerstelijnszone.
21 Engageren de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg zich?
In de eerstelijnszone is er een engagement vereist voor minstens 80% van het totale aantal uren gezinszorg en van
minstens 80% van het aantal diensten dat actief is in de zone.
ja. Welke diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg engageren zich?


Partena Gezinszorg
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Thuishulp Brabant – FSMB
Landelijke Thuiszorg
Regionale dienst – Gezinszorg en aanvullende thuiszorg -Welzinskoepel West Brabant
Familiezorg Oost Vlaanderen
Solidariteit voor het gezin - dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Familiehulp
Pajottenlands Centrum

nee
22 Engageren de diensten voor oppashulp zich?
In de eerstelijnszone is er een engagement vereist voor minstens 80% van totale aantal uren oppashulp en van minstens
80% van het aantal diensten dat actief is in de zone.
ja. Welke diensten voor oppashulp engageren zich?


Solidariteit voor het gezin – Oppashulp

nee
23 Engageren de lokale dienstencentra zich?
In de eerstelijnszone is er een engagement vereist van minstens 80% van het aantal centra dat actief is in de zone.
ja. Welke lokale dienstencentra engageren zich?


LDC – Breugheldal Dilbeek

nee
24 Engageren de diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen zich?
In de eerstelijnszone is er een engagement vereist van minstens 80% van het aantal diensten dat gevestigd is in de zone.
Als er geen lokale dienst in de eerstelijnszone is, wordt het engagement van de landsbond gevraagd.
ja. Welke diensten Maatschappelijk Werk engageren zich?









Neutraal Ziekenfonds – dienst maatschappelijk werk
DMW – Vlaamse en Neutraal ziekenfonds
Liberale mutualiteit- Vlaams Gewest/ dienst maatschappelijk werk
Liberale mutualiteit van Brabant
FSMB – dienst maatschappelijk werk
Christelijke mutualiteit - Sint Michielsbond
DMW – Onafhankelijk Ziekenfonds
DMW – Partena

nee
25 Engageren de centra voor algemeen welzijnswerk zich?
Er is een engagement vereist van alle centra die actief zijn in de eerstelijnszone.
ja. Welke diensten voor algemeen welzijnswerk engageren zich?


CAW Halle- Vilvoorde

nee
26 Engageren de woonzorgcentra (WZC), inclusief dagopvang en kortverblijf, zich?
Er is een engagement vereist voor minstens 80% van het totale aantal bewoners in woonzorgcentra in de
eerstelijnszone en van minstens 80% van het aantal WZC dat actief is in de eerstelijnszone.
ja. Welke woonzorgcentra engageren zich?


WZC – DVC -Breugheldal Dilbeek
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WZC – Eyckenborch – Gooik
WZC – Sint Felix – Herne
WZC – Sint Carolus – Ternat
WZC - Kapelleveld – Ternat
WZC Onze Lieve Vrouw – Roosdaal
WZC Het Witte Huis – Dilbeek
WZC De Zwaluw – Vollezele
WZC – Quietas – Dilbeek
WZC – Keymolen - Lennik
WZC Kong Albert
WZC Maria Assumpta
WZC De Verlosser
DVC - CADO – Gooik

nee
27 Engageren de Huizen van het Kind zich?
Er is een engagement vereist van minstens 80% van het aantal Huizen van het Kind dat in de eerstelijnszone gevestigd
is.
ja. Welke Huizen van het Kind engageren zich?
 Huis voor het Kind – Pajottenland
 Huis voor het Kind – Dilbeek
 Huis voor het Kind Ternat

nee

Engagementen van verenigingen van gebruikers en mantelzorgers
28 In deze rubriek verstrekt u meer informatie over de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers die zich engageren in
de eerstelijnszone.
29 Engageren de erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers zich?
Er is een engagement vereist van minstens 80% van de verenigingen van gebruikers en mantelzorgers die door het
Agentschap Zorg en Gezondheid erkend zijn en die een werking in de eerstelijnszone hebben.
De verenigingen informeren en consulteren de plaatselijke afdelingen en treden op namens de plaatselijke afdelingen.
Vermeld in de engagementsverklaring de contactgegevens van de plaatselijke afdelingen.
ja. Welke erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers engageren zich?







Ons Zorgnetwerk
Samana – vereniging voor gebruikers en mantelzorgers
Okra - ( Okra – zorgrecht, de erkende vereniging voor mantelzorgers en zorggebruikers - deelwerking
OKRA)
Steunpunt Mantelzorg
S-plus Mantelzorg
Liever thuis - LM
• Vlaams patiëntenplatform – cfr bijlage – contact gehad – eerst organisatie intern
•

nee

Engagementen van optionele partners
30 In deze rubriek verstrekt u meer informatie over de optionele partners die zich engageren in de eerstelijnszone.
31 Welke andere kringen of vertegenwoordigers van medische en paramedische beroepen engageren zich?
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Geef mogelijke andere kringen of vertegenwoordigers van vroedvrouwen, diëtisten, ergotherapeuten ...




Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten
FBP ( Federatie van Belgische podologen )
Vlaams Ergotherapeutenverbond

32 Welke lokale organisaties engageren zich in de eerstelijnszone?
Het kan gaan om vrijwilligerswerkingen, patiëntenverenigingen, zelfhulpgroepen, buurtinitiatieven enzovoort.

33 Welke centra voor leerlingenbegeleiding engageren zich?

34 Welke andere zorgaanbieders, die actief zijn in het werkingsgebied van de eerstelijnszone, engageren zich?





Begeleid wonen Pajottenland –
RISO – Regionaal instituut Samenlevingsopbouw
LOGO Zenneland
Landelijke Kinderopvang

Motivatiecriteria
35 Waarom vindt u de voorgedragen zone geschikt als eerstelijnszone?
Geef argumenten waarom de zone goed zal functioneren als eerstelijnszone.
- Vermeld of er al vormen van intersectorale samenwerking met lokale besturen, welzijns- en gezondheidsorganisaties
bestaan.
- Geef aan of de zone een sociaal-geografisch geheel vormt.
- Licht toe welke structurele of organisatorische initiatieven of wijzigingen nodig zijn om te kunnen functioneren als een
eerstelijnszone.
De ELZ Pajottenland is een aaneensluitende regio van verschillende gemeenten. ( inwonersaantal dd1-1-2017) en
omvat volgende gemeenten.

INWONERSAANTAL 1-1-2017
Bever
2.154
Dilbeek
42.018
Galmaarden
8.705
Gooik
9.232
Herne
6.594
Lennik
9.034
Roosdaal
11.614
Ternat
15.421
totaal
104772
Deze geografisch afbakening komt overeen met het werkingsgebied van de huisartsenkring
Pajottenland.
De multidisciplinaire samenwerking ( vooral zorgverstrekkers ) is door middel van het LMN Pajottenland
in diezelfde regio al lopende sinds 2010 ( vooral in kader van de samenwerking eerstelijnszorgverleners
– huisartsen, apothekers, kinesitherapeuten en verpleegkundigen).
Het LMN en de HAK (en zorgverleners ) in deze regio waren de trekkers in het pilootproject zorgregio
Pajottenland in 2014- 2015 in het kader van de pilootprojecten zorgregio’s ( Domus Medica ) en
terugkoppeling op het Netwerkdag chronische zorg – 21/3/2015.
Nog een aantal zorgverleners zijn minder of niet georganiseerd op regioniveau; het lijkt ons duidelijk dat
een kringwerking meer duidelijkheid kan geven over de noden van deze zorgverstrekkers en tot een
grotere betrokkenheid kan leiden bij de afspraken en samenwerking met de andere verstrekkers in en
met de regio.
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Ondertussen werden in het kader van de multidisciplinaire samenwerking bijscholingen,
netwerkmoment, overlegmomenten, acties georganiseerd met verschillende zorgverlenersgroepen.
Gezien de ligging van de regio en het feit dat patiënten verschillende ziekenhuizen consulteren buiten
de regio is er overleg , zowel vanuit de HAK als vanuit het LMN , met deze ziekenhuizen. Daarvoor sluit
de regio aan bij de omliggende regio’s, dit maakt dat er over verschillende regio’s gelijkaardige
afspraken lopen en acties regio-overstijgend kunnen worden georganiseerd.
Welzijnspartners worden vaker bereikt via de Lokale Sel Werkgroepen die vallen onder Sel Zenneland. Er
zijn 3 LSW’s actief in de regio Pajottenland ( LSW Dilbeek, LSW Allert – waar ook Liedekerke en Affligem
bij aansluiten- en LSW Pajottenland waar vooralsnog Pepingen bij aansluit).
Er is al een zekere overlegcultuur rond welzijn en gezondheid.
Voor verschillende diensten hebben verschillende gemeenten zich al georganiseerd in intergemeentelijk
overleg of organisatie van diensten ( Huis van het kind – Pajottenland, Welzijnskoepel West,
Sportregio…..).
De regio valt volledig binnen de provinciegrenzen van Vlaams Brabant, grenst aan het Brussels
Hoofdstedelijk gewest, Oost-Vlaamse provinciegrens en de grens met Henegouwen en meteen ook het
Waals gewest.
36 Beschrijf de gedeelde visie over geïntegreerde eerstelijnszorg.
De geografisch
In de eerstelijnszone ligt het zwaartepunt van de ondersteuning van de praktijk of de dienstverlening en van de
intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, de welzijnssector en de gezondheidssector.
- Kunnen de partners de principes onderschrijven die vermeld staan in de conceptnota ‘Een geïntegreerde zorgverlening
in de eerste lijn’?
- Geef daarbij aan op welke thema’s of doelgroepen u wilt inzetten.
– Verhogen van de levenskwaliteit van alle inwoners in de ELZ Pajottenland door middel van een ‘meer’
toegankelijke en kwaliteitsvolle eerstelijns hulp en zorgverstrekking.
– De persoon met een zorgnood staat centraal: Hierbij wordt vertrokken van de vragen en
mogelijkheden van personen met een zorg- en ondersteuningsnood om tot de meest gepaste zorg te komen,
in samenspraak met de mantelzorger, familie, lokaal en ruim netwerk. Daarbij wordt gekozen voor de minst
ingrijpende hulp en begeleiding.
Er wordt ook sterk ingezet op preventie (vroegdetectie en snelle interventie).
– Verder bouwen op wat reeds bestaat: De bedoeling is om te vertrekken van de mogelijkheden,
sterktes, dynamieken van alle betrokkenen in de regio.
Om dit te kunnen realiseren dient ingezet te worden op een, (nog) meer efficiënte samenwerking tussen
de zorg – en hulpverstrekkers, met een centrale plaats voor de persoon met een zorgnood.
– De lokale besturen hebben hier een belangrijke rol te vervullen wat betreft de uitbouw van de komende
nieuwe welzijnsstructuur. Hoewel deels rand-stedelijk met eigen problematiek en grotendeels heel landelijk
zal, in het Pajottenland, verder ruim overleg nodig zijn.
– Een integrale aanpak en een generalistische benadering van de persoon met een zorgnood, moet er voor
zorgen dat die de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft, op de verschillende terreinen waar de nood
zich situeert, doch op maat van de zorgvrager.
– Zorgcoördinatie dient te worden opgenomen door iemand van het zorgteam rond de zorgvrager-waar
mogelijk door de zorgvrager zelf , anders door iemand van het zorgteam; een complexe zorgsituatie maakt
dat er beroep moet kunnen gedaan worden op een casemanager die de persoon met een zorgnood op
maat kan ondersteunen en begeleiden doorheen het zorgproces.
In het kader van de zorgcontinuiteit voor de individuele zorgvrager is het nodig om tot afspraken te
komen om ook de overgang van ambulante naar residentiële zorg en van eerste lijns- naar tweede lijnszorg
mee te nemen in de organisatie van de zorg in de regio.
– Ondersteuning van hulpverleners: Wil de regio slagen in haar opzet, dan zullen zorg- en hulpverleners
hier intensief in betrokken en ondersteund moeten worden en de gelegenheden krijgen om elkaar te
ontmoeten, door multidisciplinaire bijscholingen, door deskundigheidsbevordering, door
informatiedoorstroming over vernieuwende werkmethodes, over de ondersteunende organisatiestructuur en
de mogelijke communicatielijnen.
Samenwerking veronderstelt openheid en respect voor de eigenheid van alle betrokken actoren om als
evenwaardige partners tot een gezamenlijk plan en acties voor de regio en zijn inwoners te komen.
– De eerstelijnszone Pajottenland werkt aan een plan voor de toekomst, door het huidige
gezondheidslandschap in kaart te brengen, alle partners te bevragen over de leemtes en oplossingen uit te
werken naar het ondervangen van de tekorten en ook aan concrete buurtwerking te doen.
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– De communicatie naar de overheid is van groot belang, de eerstelijnszone heeft een signaalfunctie
naar de overheid (vooral ook om de noden – al dan niet gemeenschappelijk met andere regio’s – die
structureel zijn en bovenlokaal aangepakt dienen te worden). De regio pleit voor overleg, wissel- en
samenwerking met buurregio’s om tot constructieve acties te komen.
37 Welke engagementen willen de partners opnemen?
Omschrijf op welke manier de partners een bijdrage willen leveren aan de werking van de eerstelijnszone.
De partners werken aan gemeenschappelijke visie voor de regio, dragen bij aan een organisatiestructuur, beleidslijnen
en doelstellingen van de eerstelijnsonferentie, te includeren in de werking op het terrein.
Vertrekken van een constructieve houding om mee te werken aan de uitvoering van de conceptnota ‘ een
geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn is hierbij een vereiste.

Aanvullende opmerkingen
38 Geef uw aanvullende opmerkingen.

Bij te voegen bewijsstukken
39 Voeg de onderstaande bewijsstukken bij dit formulier en vink ze aan in de aankruislijst.
formele engagementsverklaringen
principiële akkoorden

Ondertekening
40 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Ik verbind me ertoe eventuele wijzigingen van de vermelde gegevens onmiddellijk door te geven aan Zorg en
Gezondheid.
datum

dag

27

maand

12

jaar

2017

handtekening
voor- en achternaam Jo Borloo
functie LMN - coördinator

Aan wie bezorgt u dit formulier?
41 Mail de ingescande, ondertekende versie van dit formulier naar eerstelijn@zorg-en-gezondheid.be. Als u het
webformulier invult, hoeft u dit formulier niet in te dienen.

Hoe gaat het nu verder met deze aanvraag?
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42 Het Agentschap Zorg en Gezondheid beoordeelt uw voorstel.
Initiatieven die niet beantwoorden aan de ontvankelijkheidscriteria, zullen in een eerste fase niet toegelaten worden. Het
agentschap kan op transparante en onderbouwde wijze afwijkingen van de verplichte engagementen vanwege specifieke
lokale situaties toestaan.
Het Agentschap Zorg en Gezondheid koppelt terug of de eerstelijnszone opgericht kan worden. Als er nog bijkomende
aanpassingen nodig zijn, zal het een gemotiveerde vraag formuleren om die aanpassingen door te voeren.
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