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Eerstelijnszones voor zorg en welzijn mee uittekenen
Op de eerstelijnsconferentie van 16 
februari 2017 kondigde minister Jo 
Vandeurzen de reorganisatie van de 
eerste lijn in Vlaanderen aan. Tegen 
het einde van het jaar moeten de 
eerstelijnszones er zijn.

Verschillende tendensen zoals de sterke 
vergrijzing, minder ligdagen in de zieken-
huizen en de daling van het aantal huis-
artsen leiden ertoe dat interdisciplinaire 
samenwerking broodnodig wordt. Deze 
samenwerking zal onder andere gebeu-
ren via de oprichting van de eerstelijns-
zones, gebieden van 75.000 tot 125.000 
inwoners. Binnen deze eerstelijnszones 

wil de Vlaamse overheid de samenwerking 
tussen de verschillende zorgaanbieders 
stimuleren, inhoudelijke afstemming tus-
sen welzijn en gezondheid bevorderen en 
ondersteuning bij de geïntegreerde zorg-
planning bieden. Daarnaast zal de eerste-
lijnszone de lokale besturen ondersteunen 
bij de uitwerking van hun lokaal sociaal 
beleid. De lokale besturen zijn dan ook een 
verplichte partner bij de oprichting van de 
eerstelijnszones. Via een rondzendbrief, 
gericht aan de colleges van burgemeester 
en schepenen en de OCMW-voorzitters, 
roept minister Jo Vandeurzen de lokale 
besturen op de eerstelijnszones mee vorm 
te geven. Ze zullen bijzonder belangrijk 

worden in de toekomstige organisatie van 
zorg en welzijn en moeten gestalte krij-
gen tegen 31 december 2017. Voor lokale 
besturen die werk willen maken van de 
afbakening, heeft de VVSG een leidraad 
opgesteld. 
ELKE VERLINDEN

 Vraag de leidraad aan op eerstelijn@
vvsg.be

 www.zorg‑en‑gezondheid.be voor 
achtergrondinformatie over de 
eerstelijnsconferentie en de oproep 
van de minister

Tot 15 september: projecten Natuur in je Buurt

Parken en tuinen, stadsbossen, volkstuinen, maar ook straten en pleinen, bedrijventerreinen, begraafplaatsen en gebouwen kunnen een omgeving 
groener maken. Ontwikkelt uw gemeente een vernieuwend groenproject? Dien dan uw dossier in. Per provincie verdienen twee laureaten een 
subsidie van 50.000 euro. Daarnaast wordt één Vlaamse laureaat geselecteerd voor een subsidie van 250.000 euro. 

 www.natuurenbos.be/projectoproep‑groen

Eerstelijnszones moeten een antwoord bieden op de sterke vergrijzing, minder ligdagen in het ziekenhuis en de daling van het aantal huisartsen.
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