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mens & ruimte zorgbeleid 

Op 16 februari lanceerde minister Jo 
Vandeurzen de eerste ideeën voor 
deze reorganisatie tijdens de con-

ferentie ‘Reorganisatie van de eerste lijn  
in Vlaanderen’. Deze conferentie, bijge-
woond door zowat duizend mensen uit 
het veld, van de belangengroepen en de 
universiteiten, en via livestream uitge-
zonden, lichtte een tipje van de sluier hoe 
de eerste lijn er in 2025 zal uitzien. 
Aan de conferentie ging een intensieve 
voorbereiding vooraf. Zes werkgroepen 
voerden gedurende een jaar druk ge-
sprekken, ze namen de organisatie van 
de eerste lijn vanuit verschillende invals-
hoeken onder de loep: welke rol speelt de 
burger, welke taken moeten op welk ni-

veau georganiseerd worden, hoe kunnen 
we optimaal gegevens delen? Provinciale 
toetsingsronden en een wetenschappe-
lijke reflectiekamer maakten het traject 
compleet. 
Met de herstructurering van de eerste 

lijn wil minister Vandeurzen 
de muur tussen de welzijnszorg 
en gezondheidszorg slopen en 
de eerste en tweede lijn naad-
loos in elkaar doen vloeien. 
Altijd staan de zorgbehoeven-
de persoon en zijn omgeving 
centraal. Elke persoon heeft 
immers recht op zorg en on-
dersteuning die integraal bij-
dragen aan een optimale le-
venskwaliteit. Mensen hebben het recht 
hun leven zelf te regisseren en moeten 
daarvoor de juiste informatie krijgen. Er 
moeten antwoorden komen voor wan-
neer de zorgproblemen groter worden. 

Zelf beslissen
Waar mogelijk moet de persoon zelf 
de regie in handen nemen. Als dat niet 
mogelijk is, krijgt de mantelzorger deze 
belangrijke rol. In overleg met de zorg-
verleners formuleert de persoon zijn ei-

gen zorgdoelen die worden geïntegreerd 
in het persoonlijke zorg- en ondersteu-
ningsplan. Vlaanderen erkent expliciet 
de mantelzorger als volwaardige partner 
in de zorg en wil hem nog versterken. 
Betrouwbare en begrijpelijke informa-
tie zijn erg belangrijk: kennis over het 
zorgproces en zorgaanbod, informatie 
over specifieke aandoeningen, maar ook 
praktische tips moeten binnen het bereik 
van de mantelzorger gebracht worden.

Geïntegreerd breed onthaal
Om de juiste kennis en informatie bij 
de zorgvragers en hun mantelzorgers te 
brengen komt er een laagdrempelig, vlot 
bereikbaar, lokaal onthaal waar zorgvra-
gers en mantelzorgers terecht kunnen. 
Het geïntegreerd breed en herkenbaar 
onthaal, dat op lokaal niveau de experti-
se van het OCMW, het CAW en de dien-
sten voor maatschappelijk werk van de 
ziekenfondsen bundelt, geeft hier invul-
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Betrouwbare en begrijpelijke informatie zijn erg belangrijk: 
kennis over het zorgproces en –aanbod, informatie over 
specifieke aandoeningen, maar ook praktische tips 
moeten binnen het bereik van de mantelzorger gebracht 
worden.

Omdat het zorglandschap een doolhof van voorzieningen in gezond-
heids- en welzijnszorg is, wilde de Vlaamse regering bij haar aantreden 
de eerstelijnszorg eenvoudiger en sterker maken. De herstructurering 
staat nu in de startblokken. Door een nieuwe structuur moet de eerste 
lijn aan efficiëntie winnen door overlappingen weg te werken en beter 
samen te werken.
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ling aan. Het lokale bestuur is hierbij de 
spil. Het is de verantwoordelijkheid van 
het lokale bestuur (of samenwerkende 
besturen) het samenwerkingsverband 
daadwerkelijk te realiseren.

Als het moeilijk wordt
In complexe zorgsituaties komen diverse, 
door de zorgvrager zelf gekozen, zorg-
aanbieders over de vloer. Er ontstaat een 
zorgteam, waar de zorgvrager en man-
telzorger integraal deel van uitmaken. 
De individuele leden van het zorgteam 
moeten alles in het werk stellen om sa-
men te komen tot zorg van goede kwali-
teit, afgestemd op de zorgdoelen van de 
zorgvrager. Soms vraagt de samenwer-
king in het zorgteam meer structurele 
coördinatie. Zulke zorgcoördinatie kan 
door ieder lid van het zorgteam gebeu-
ren, ook door de persoon zelf of door de 
mantelzorger. Diegene die de zorgcoör-

dinatie opneemt, gaat na of de gemaakte 
afspraken nagekomen zijn, organiseert 
het overleg tussen de individuele leden 
van het zorgteam en volgt het zorg- en 
ondersteuningsplan op.

Als in uitzonderlijke situaties de zorg te 
moeilijk wordt, kan de zorgcoördinator 
tijdelijke ondersteuning vragen via case-
management. Een deskundige die geen 
lid is van het zorgteam (casemanager), 
beoordeelt dan vanuit een neutrale po-

sitie de zorg en ondersteuning en zoekt 
uit waar het beter kan.

De zorgende buurt
Mensen blijven langer thuis wonen. Een 
brede waaier aan ondersteuningsvor-
men, professioneel én informeel, maakt 
dit mogelijk. Er wordt een appel gedaan 
op de buurt om personen met een zorg-
behoefte zo lang mogelijk deel te laten 
zijn van de samenleving, en vereenza-
ming en sociale uitsluiting tegen te gaan. 
Vrijwilligers, het lokaal dienstencen-
trum, het centrum voor dagverzorging, 
elk ondersteunt het langer thuis wonen 
in de buurt. Organisaties en zorgaanbie-
ders worden gemotiveerd om meer in te 
zetten op een buurtgerichte werkwijze. 
Ook hier is de rol van het lokale bestuur 
niet te onderschatten. Volgens minis-
ter Vandeurzen spelen lokale besturen 
een cruciale rol in zulke initiatieven van 
buurtgerichte zorg.
Een herstructurering van de eerste lijn, 
waarbij de persoon met een zorgbehoefte 
en de mantelzorger centraal komen te 
staan, vraagt om vereenvoudigde struc-
turen. Meer tijd voor zorg en minder 
voor overleg, daar wil minister Vandeur-
zen naartoe.

De eerstelijnszone
De eerstelijnszone staat in de eerste plaats 
in voor de inhoudelijke afstemming in 
welzijn en gezondheid, de intersectorale 
en interdisciplinaire samenwerking tus-
sen lokale besturen, mensen en organisa-
ties uit de welzijns- en gezondheidssector 

en ondersteuning bij de geïntegreerde 
zorgplanning. Lokale besturen en zorg-
aanbieders werken samen en nemen de 
verantwoordelijkheid op voor de bevol-
king in de eerstelijnszone: lokale behoef-
ten worden in kaart gebracht, en het aan-

Als in uitzonderlijke situaties de zorg te moeilijk wordt, 
kan de zorgcoördinator tijdelijke ondersteuning vragen via 
casemanagement. Een deskundige zoekt dan vanuit een 
neutrale positie uit waar het beter kan.

Er komt een geïntegreerd breed en herkenbaar onthaal dat op lokaal niveau de expertise van de 
zorgbieders deelt.
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bod wordt hierop afgestemd en getoetst 
op zijn toegankelijkheid, efficiëntie en 
kwaliteit. Uiteraard zullen niet alle taken 
vanaf dag één opgenomen kunnen wor-
den. Minister Vandeurzen gaat dan ook 
uit van een groeiscenario, waarbij het 
takenpakket van de eerstelijnszones sys-
tematisch uitgebreid wordt. De Vlaamse 
overheid zal dit zonale niveau, aldus de 
minister, steeds nadrukkelijker erkennen 
en ondersteunen. 
Een zorgraad zal de eerstelijnszone aan-
sturen. Lokale besturen moeten deel uit-
maken van deze zorgraden, naast zorg-
aanbieders van verschillende disciplines, 
vertegenwoordigers van de woonzorg-
centra, gezinszorg, diensten maatschap-

pelijk werk van de ziekenfondsen, CAW 
en vertegenwoordigers van de gebrui-
kers.
Met een omvang van 75.000 tot 125.000 
inwoners komt de indeling van Vlaan-
deren neer op een zestigtal eerstelijns-
zones. De concrete afbakening ligt nog 
niet vast, maar voldoende draagvlak bij 
de belangrijkste stakeholders (zoals lo-
kale besturen, huisartsenkringen en de 
woonzorgsector) zal essentieel zijn. 

De regionale zorgzone
Naast de eerstelijnszones tekent Vlaan-
deren ook regionale zorgzones uit. Een 
regionale zorgzone omschrijft een ge-
bied van ongeveer 400.000 inwoners, dus 
een aantal eerstelijnszones samen. Som-
mige expertise kan immers niet geor-
ganiseerd worden binnen de eerstelijns-
zone, omdat voldoende kritieke massa 
ontbreekt. Zulke expertise kan dan op 
het niveau van de regionale zorgzone in-
gericht worden. Op dit niveau zal onder 
andere ondersteuning geboden worden 

op het vlak van palliatie, preventie, de-
mentie en geestelijke gezondheidszorg. 
De Logo’s, palliatieve netwerken, exper-
tisecentra dementie en overlegplatforms 
geestelijke gezondheidszorg zullen sa-
menwerkingsafspraken maken en op ter-
mijn zelfs evolueren naar één regionale 
ondersteuningsstructuur. Deze regio-
nale zorgzones zullen scharnieren met 
de zorggebieden van de klinische net-
werken van de ziekenhuizen uit de regio.

Wat met de lokale autonomie?
De hervorming van de eerste lijn heeft de 
lokale besturen vaak in het vizier. Het lo-
kale niveau is immers het niveau waar de 

zorg en ondersteuning het meest zicht-
baar is én het dichtst bij de burger staat. 
Vlaanderen schuift de lokale besturen 
sterk naar voren voor buurtgerichte zorg, 
het samenbrengen van mensen en or-
ganisaties, de regie in het geïntegreerd 
breed en herkenbaar onthaal, de deel-
name van de eerstelijnszones… De or-

ganisatie van de eerstelijnszorg kan niet 
losgekoppeld worden van het lokale be-
stuur en zijn sociaal beleid. 
Het tijdspad voor de hele reorganisatie 
van de eerstelijnszorg loopt ten einde 
in 2025. Het is duidelijk: lokale bestu-
ren moeten nu in actie schieten voor die 
nieuwe, hervormde eerstelijnszorg en ze 
zullen daar ook na de volgende gemeen-
teraadsverkiezingen mee bezig moeten 
blijven.

Vlaanderen zoekt u
Voor het uittekenen van de eerstelijnszo-
nes kiest Vlaanderen voor een bottom-
upbenadering. De verantwoordelijkheid 
hiervoor legt de minister bij de eerste lijn 
zelf. Alle belanghebbenden in de eerste 
lijn en in de gemeente krijgen de kans een 
voorstel in te dienen. Want de afbake-
ning van eerstelijnszones moet voldoen 
aan de criteria van de eerstelijnszone qua 
omvang en draagvlak. De concrete voor-
waarden hiervan zijn nog niet bekend, 
maar het is wel duidelijk dat de lokale be-
sturen een belangrijke rol moeten spelen 
in de afbakening van de eerstelijnszones. 
Het moment voor actie is nu!  

Veerle Cortebeeck is VVSG-stafmedewerker 
lokaal gezondheidsbeleid, Elke Verlinden is re-
gionaal medewerker Vlaams-Brabant van het 
VVSG-netwerk thuiszorg en Rika Verpoorten is 
VVSG-stafmedewerker woonzorg

Met een omvang van 75.000 tot 125.000 inwoners 
komt de indeling van Vlaanderen neer op een zestigtal 
eerstelijnszones. De afbakening ligt nog niet vast, maar 
voldoende draagvlak bij de belangrijkste stakeholders, 
waaronder de lokale besturen, zal essentieel zijn. 

 Voor meer informatie: 
 rika.verpoorten@vvsg.be

Oproep eerstelijnszones brengen actoren in de zorg samen

Met haar projectoproep wil Flanders Synergy nieuwe netwerken in de eerstelijns‑
zone ontwerpen en ondersteunen. Doel is een zo goed mogelijke samenwerking te 
realiseren, over organisaties, sectoren en disciplines heen, om te eindigen bij een 
zo goed mogelijke zorg voor de persoon met een zorgvraag. Flanders Synergy zal 
twee eerstelijnszones begeleiden, gebaseerd op een samenwerkingsverband tussen 
de verschillende initiatiefnemers in de eerste lijn. Deze proefprojecten moeten een 
bron van inspiratie zijn voor het werkveld en het beleid, met concrete en praktische 
inzichten, noodzakelijke randvoorwaarden en een strategie om dit op grote schaal 
uit te rollen. Flanders Synergy lanceerde in maart een oproep, waarop de samen‑
werkingsinitiatieven kunnen intekenen tot en met dinsdag 18 april (12 uur). Voor 
meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht op www.flanderssynergy.be of 
rechtstreeks bij laura.jacobs@flanderssynergy.be. 


