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Geert Verrijken

Startschot voor eerstelijnszones
‘Dender’ wordt een van de twee regio’s waar, met actieve steun van de
Vlaamse overheid, een eerstelijnszone wordt opgestart. Het Agentschap Zorg en
Gezondheid lanceert overigens eerstdaags een nieuwe oproep voor meer proefregio’s.
ZORGORGANISATIE

Drones

H

eist-op-den-Berg – of all places –
wil experimenteren met
drones voorzien van een AEDtoestel. Dat is met het oog op de
toekomst natuurlijk een interessante
proefopstelling. Alweer leidt dit tot
een mogelijk disruptieve innovatie
in de gezondheidszorg. Naast de
ontwikkelingen in e-health en
m-health. Wie morgen ontwaakt,
wordt wakker in een andere wereld.
Dat er een rits voordelen zijn aan
AED-drones spreekt voor zich. Door
de lucht gaat het vlug. Van files is er
in het ijle zwerk vooralsnog geen
sprake. In een land van
oververzadigde wegen en
verkeersinfarcten kan dat tellen.
Want laat nu net snelheid cruciaal
zijn in hartsaangelegenheden. Tot
nader order pikt de drone de patiënt
nog niet op om hem naar het
dichtstbijzijnde ziekenhuis te
brengen. Bij God is echter niets
onmogelijk. En sowieso is
tweerichtingscommunicatie
mogelijk, toch een onmiskenbare
troef.
Uiteraard zijn we er nog niet.
Tussen droom en daad staan
technische vraagstukken in de weg
en praktische bezwaren. Een
belangrijk obstakel bij innovatie is
sowieso de ontwikkelingskost. Al is
die gelukkig eenmalig. Voor
technologiepioniers speelt uiteraard
ook nog wat anders: de wet van de
remmende voorsprong. De
gemeente Heist-op-den-Berg zij
geprezen voor haar initiatief.
Tegelijk zal ze ook geconfronteerd
worden met alle mogelijke
kinderziekten die gepaard gaan met
een proefproject.
En niet in het minst zijn er de
juridische problemen, wellicht de
taaiste brok. Wetten en decreten
snel aanpassen aan voortdurend
evoluerende technologieën is niet
evident. Technisch gesproken niet
en het vergt van onze politici
bovendien voortschrijdend inzicht
en een visie die verder gaat dan de
stembusslag van morgen.
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kon het eind maart lezen op
onze website: de Vlaamse
overheid zocht twee zorgregio’s die, met begeleiding
van Flanders Synergy, wilden proefdraaien als eerstelijnszones. Zeven projecten werden ingediend. De voorstellen van
‘Dender’ en ‘Zuid Oost Limburg’ werden
geselecteerd. De ELZ Dender zal de
gemeenten Dendermonde, Lebbeke,
Buggenhout, Berlare, Zele en Hamme
behelzen – een regio van ongeveer
140.000 inwoners.

Reorganisatie eerstelijnszorg
In de ELZ moeten actoren in de gezondheidszorg, de welzijnssector en de lokale
besturen zich samen organiseren om geïntegreerde zorg op te zetten. Heel
Vlaanderen moet tegen eind 2021 zijn
opgedeeld in een 60-tal ELZ. Dat volgt uit
de conclusies van de conferentie
Reorganisatie van de Eerstelijnszorg die
plaatsvond in februari van dit jaar.
In de proefprojecten moet men dit idee
concreet maken. Hoe ziet een zorgproces
in de ELZ er uit? Hoe brengt men de integratie van de zorg tot stand? Wat betekent het precies dat ‘de persoon met een
zorg- en/of ondersteuningsvraag’ centraal
staat’? Hoe blijft dit werkbaar voor de

zorgactoren? Hoe zet men de Zorgraad op
die de ELZ zal aansturen?

Verandering aansturen
“Een veranderteam moet op deze
vragen het antwoord formuleren”, legt
Reinout Remmery uit. Hij is diensthoofd thuiszorg CM Waas en Dender.
Maar in het veranderteam zit hij niet
namens een organisatie, legt hij uit. “De
tien leden van het veranderteam komen
wel uit verschillende organisaties maar
moeten fundamentele antwoorden formuleren los van een beroepsgroep of organisaties.”
Het antwoord wordt dan teruggekoppeld naar het veranderforum. Daar zitten
een 70-tal mensen namens een organisatie. Het forum is het eigenlijke beslissingsorgaan. Het veranderforum toetst de antwoorden van het veranderteam af aan de
principiële beleidsopties. “Leden kunnen
ook bezwaren hebben omdat een aanpassing nodig is van de eigen organisatie.
Maar iedere organisatie in het veranderforum heeft het engagement genomen om
zich aan te passen aan de keuzes die het
beleid of de ELZ heeft gemaakt. Een voorbeeld is dat men een lacune ontdekt in de
zorg. Anderzijds vindt men dat een
bepaalde zorgvraag door wel vier organi-
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In 2016 gebeurden er in het UZ Gent
158 transplantaties: 45 levers, 99

saties wordt gedekt. Die organisaties
zouden zich dan misschien beter aanpassen om tot een optimale taakverdeling te
komen.”
Het veranderteam komt om de twee
weken een halve dag samen om zich over
de vragen te buigen. Er is ondersteuning
vanuit Flanders Synergy, dat zich toelegt
op innovaties in de arbeidsorganisatie,
maar er is geen financiering voor de
proefprojecten zelf. Flanders Synergy
ontving wel een budget voor werkingskosten.

Snelle verbreding
De twee proefprojecten lopen over twee
jaar. Eerstdaags wordt een nieuwe oproep
gelanceerd om ELZ te vormen, weet
Remmery. Kandidaat-regio’s krijgen tot
eind van dit jaar om zich bekend te
maken. In februari 2018 wordt een miniconferentie georganiseerd. De twee proefprojecten die nu al van start gingen,
zullen dan een stand van zaken presenteren. Met de conclusies die men daaruit
kan trekken, en met de verdere beleidskeuzes van de Vlaamse overheid kunnen
de nieuwe projecten dan in maart of april
van start gaan. Een verbreding van de
eerstelijnszones blijft dus zeker geen twee
jaar in de koelkast liggen.

Citaat van Lady Di in Humo.

De boulimia is begonnen in de
week na onze verloving.
Charles legde zijn hand op
mijn taille en zei: we zijn hier
een beetje mollig hè?

nieren, 11 harten en 3 pancreassen.
Bron: Jaaroverzicht 2016
UZ Gent
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