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Met wie vormt uw bestuur een 
eerstelijnszorgzone?
Sinds 16 februari wordt op aansturen van minister Jo Vandeurzen de eerstelijnszorg in Vlaanderen 
gereorganiseerd. De lokale besturen spelen een belangrijke rol, zowel voor de mensen die zorg nodig hebben 
als voor de organisaties die zorg verstrekken. Hiervoor zijn geografische samenwerkingsverbanden nodig 
en die moeten vóór het einde van het jaar tot stand komen, anders zal de Vlaamse regering verplichte 
samenwerkingsverbanden opleggen.

tekst elke Verlinden en rika Verpoorten   beeld layla aerts 

De reorganisatie van de eerstelijns-
zorg zal uitmonden in interdisci-
plinaire samenwerking, waarbij 

alle zorg- en welzijnsorganisaties zo goed 
mogelijk gebruik maken van elkaars 
kwaliteiten. Wie zorg of ondersteuning 
nodig heeft, zal ze daardoor sneller krij-
gen. Goed gecoördineerd, en met zoveel 
mogelijk regie bij de persoon in kwestie 
zelf. Tendensen als vergrijzing, minder 
ligdagen in de ziekenhuizen, daling van 
het aantal huisartsen en versnippering 
van de zorgsector maken zulke interdis-
ciplinaire samenwerking meer dan ooit 
broodnodig. Ze ondersteunt enerzijds de 
persoon die zorg nodig heeft en ander-
zijds alle aanbieders in gezondheid, zorg 
en welzijn.

Ondersteuning van de zorgbehoeftige
De persoon die zorg nodig heeft, staat 
centraal in de reorganisatie van de zorg. 
Als het kan, beslist hij zelf over de orga-
nisatie van de zorg en ondersteuning die 
hij ontvangt. Is dit niet mogelijk, dan 

treedt de mantelzorger op de voorgrond 
als regisseur. Om dit goed te kunnen is 
objectieve informatie essentieel: infor-
matie over de beschikbaarheid van het 
aanbod, de mogelijkheden en rechten op 
zorg en ondersteuning, de tegemoetko-

mingen, en eventueel ook inhoudelijke 
informatie gerelateerd aan een bepaalde 
zorgvraag. Personen met zorgbehoefte 
en hun mantelzorgers moeten hiervoor 
terecht kunnen bij een bereikbaar, laag-
drempelig informatiepunt in hun buurt. 

De Vlaamse overheid vertaalde dit naar 
het geïntegreerd breed onthaal. Samen-
werking tussen het OCMW, het CAW en 
de diensten maatschappelijk werk van de 
ziekenfondsen moet nuttige en objectieve 
informatie tot bij de burgers brengen. De 

bestuurskracht eerstelijnszorg

Alle neuzen in dezelfde richting krijgen zal de nodige tijd 
en inspanning vragen. Verlies daarom het einddoel niet 
uit het oog: betere zorg en ondersteuning voor mensen die 
zorg nodig hebben.

Het lokale bestuur krijgt in het voorontwerp van decreet lokaal sociaal beleid expliciet de opdracht de lokale hulp- en dienstverlening maximaal af te 
stemmen op de behoeften van zijn inwoners.
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In vijf stappen naar een 
eerstelijnszone

Op dit moment is de geografische afbakening van de eerstelijnszone de eerste grote 
stap. Een lokaal bestuur kan hiervoor zelf het initiatief nemen, alleen of samen met 
anderen, of het initiatief overlaten aan een partner in de regio die het proces trekt. In 
alle geval is een brede gedragenheid van het voorstel een noodzakelijke voorwaarde 
om van de eerstelijnszone een succes te maken. Alleen al de neuzen in dezelfde rich‑
ting krijgen zal de nodige tijd en inspanning vragen. Verlies daarom het einddoel niet 
uit het oog: een betere zorg en ondersteuning voor mensen die zorg nodig hebben. 

1   Doelstellingen betreffende gezondheid, zorg en welzijn
In de eerste plaats moet het lokale bestuur weten wat het wil. Wat zijn de lokale 
sociale beleidsdoelstellingen? Welke doelstellingen werden al opgenomen in de meer‑
jarenplanning? Denk na hoe de eerstelijnszone deze doelstellingen mee kan helpen 
realiseren. Ook zorg‑ en welzijnsgerelateerde vraagstukken die het lokale bestuur 
niet zelf kan oplossen of die de grenzen van de gemeente overstijgen, kunnen een 
plaats vinden in de eerstelijnszone.

2   Lokaal bestuur zoekt andere lokale besturen 
Bekijk met wie de gemeente nu al samenwerkt voor gezondheid, zorg en welzijn. 
Misschien zijn er sociale vraagstukken die de gemeentegrenzen overstijgen, of his‑
torische gronden die samenwerking kunnen verantwoorden. Neem dit in overweging 
bij de keuze van de lokale besturen met wie u een eerstelijnszone wil oprichten. Hou 
indien mogelijk ook al rekening met fusies van gemeenten, aangezien een gemeente 
maar tot één eerstelijnszone mag behoren. Ook het inwonersaantal speelt in deze 
stap een rol, aangezien een eerstelijnszone tussen 75.000 en 125.000 inwoners zou 
moeten hebben.

3   …en andere organisaties in gezondheid, zorg en welzijn
De eerstelijnszone is er niet alleen voor de lokale besturen. Ook alle andere organisa‑
ties in gezondheid, zorg en welzijn hebben een evenwaardige plaats in het afbake‑
ningsproces. Het komt er dus op aan zoveel mogelijk partners ook al bij de voorberei‑
ding te betrekken: denk hierbij onder andere aan de huisartsen, de dienstencentra, 
woonzorgcentra, diensten gezinszorg, de ziekenfondsen en het CAW. 

4   Vertrouwen werkt
Zodra u een overzicht hebt van wie u moet en wil betrekken bij de eerstelijnszone, 
komt het erop aan van iedereen de nodige engagementen te krijgen. Kennismaking 
is bijzonder belangrijk. Elkaar kennen creëert vertrouwen, een absolute voorwaarde 
om tot blijvende samenwerking te komen. Na de nodige contacten en uitwisseling 
kunnen de engagementen van de verplichte en de facultatieve partners verzameld 
worden.

5   De kern doet het werk
In de afbakening van de eerstelijnszone zijn veel verschillende partijen betrokken. 
Om tot een werkbaar, flexibel en efficiënt geheel te komen kan een kerngroep de 
eerstelijnszone inhoudelijk uitwerken. De kerngroep vertegenwoordigt minstens alle 
doelgroepen, en de leden moeten uiteraard hun individuele belangen kunnen over‑
stijgen. Een snelle doorstroom van informatie naar de eerstelijnsactoren die niet in 
de kerngroep zitten, is belangrijk om het engagement warm te houden. 
De kerngroep moet de timing en het tempo van de afbakening goed bewaken. Blijf 
niet hangen in oeverloze en soms uitzichtloze discussies over de details van het voor‑
stel. Vóór 31 december 2017 moet het Agentschap Zorg en Gezondheid de voorstel‑
len van eerstelijnszone ontvangen. Als er geen eensgezindheid is tussen de lokale 
betrokkenen, dan kan de Vlaamse Regering van bovenaf een verplicht samenwer‑
kingsverband opleggen. Dit is uiteraard de minst wenselijke optie!

regie? Die ligt bij het lokale bestuur. In 
elk geval krijgt het in het voorontwerp 
van decreet lokaal sociaal beleid expliciet 
de opdracht de lokale hulp- en dienstver-
lening maximaal af te stemmen op de 
behoeften van zijn inwoners. Hiervoor 
zal het minstens het heft in handen moe-
ten nemen om de verschillende zorgaan-
bieders samen te brengen. 
Maar de taak van het lokale bestuur blijft 
daar niet toe beperkt. Via zijn lokaal 
sociaal beleid kan het een leefomgeving 
stimuleren die aanzet tot meer bewegen, 
gezond wonen, gezond eten, meer sociale 
interactie en een eigen zorgaanbod. 

Ondersteuning van de zorgaanbieders
Ook tussen de verschillende zorgaanbie-
ders zijn samenwerking en afstemming 
sleutelbegrippen. Terwijl er op gemeen-
telijk niveau onder regie van het lokale 
bestuur overleg is tussen dat bestuur en 
de verschillende zorgaanbieders, zal er 
ook op bovenlokaal niveau overleg nodig 
zijn. Dat ziet minister Vandeurzen onder 
andere gebeuren via de oprichting van 
eerstelijnszones voor 75.000 tot 125.000 
inwoners. Binnen deze zones wil de 
Vlaamse overheid de samenwerking tus-
sen de verschillende zorgaanbieders sti-
muleren, onderlinge inhoudelijke afstem-
ming bevorderen en ondersteuning bij 
de geïntegreerde zorgplanning bieden. 
Daarnaast moet de eerstelijnszone de 
lokale besturen ondersteunen bij hun 
lokaal sociaal beleid. De lokale besturen 
zijn bijgevolg een verplichte partner bij de 
oprichting van de eerstelijnszones. 

De afbakening van deze eerstelijnszones 
is nu volop aan de gang. De oproep tot 
afbakening van de eerstelijnszones ver-
scheen begin juli, en loopt af op 31 decem-
ber van dit jaar. De gemeentecolleges en 
de OCMW-voorzitters ontvingen hier-
over een rondzendbrief. Daarin roept 
minister Jo Vandeurzen de lokale bestu-
ren op mee vorm te geven aan de eerste-
lijnszones. De beoogde betere organisatie 
van de zorgaanbieders moet immers een 
positieve weerslag hebben op de zorg, een 
bekommernis van elk lokaal bestuur. ■

Elke Verlinden en Rika Verpoorten zijn VVSG-

stafmedewerkers ouderenbeleid

 Voor lokale besturen die aan de afbakening 

van de eerstelijnszone willen werken, heeft 

de VVSG een leidraad opgesteld. U kunt 

hem opvragen via eerstelijn@vvsg.be.


