
•  De Koepel• 

 

 

Thuiszorgplatform 
 

08  Mei   2018 

“Teamwork makes the dream work.” 



Concept   



  



  

• Triple aim principe  

 







• Goedkeuring op 18/12/2017 
• 13 pilootprojecten in België  



Regio: Oostende-Torhout-Veurne 
13 gemeenten  
232 510 inwoners (referentiejaar 2016) 
 
Consortium:  
 -77 partners op moment van 
 indiening  
 -openheid voor nieuwe partners  



Demografische context  
 



 

 







• Behoeften patiënt  
 Autonomie  
 Belang mantelzorgers 
 Transparantie  

• Sterktes patiënt  
Willen actief participeren 
Zelfredzaamheid  
Preventie  



Doelgroep 



Doelgroep  

• Regiopopulatie: 232 510  

• Doelgroep:  

Statuut chronische aandoening en polyfarmacie  
    of  

statuut chronische aandoening kansarmoede 

    of 
statuut chronische aandoening en multiple 
ziekenhuisopnames  

          = 17 271 personen  



• Eerste jaar: 1% van totale regiopopulatie  
 = 2.325 

• Tweede jaar: 3% van de totale regiopopulatie 

 = 6.975  

• Derde jaar: 6% van de totale regiopopulatie  

 = 13.950 

• Vierde: laatste jaar: 10% van de totale regiopopulatie  
 = 23.251 



Locoregionaal actieplan  



Werkgroep 1: Persoon met 
zorgnood en mantelzorger  
• Activeren door te participeren  

• Opleiding zorgactoren en ervaringsdeskundigen 

• Formuleren van doelen   

 

•  Ondersteunen door preventie en educatie  
• Aanbieden verschillende methodieken  

• Info aanbieden  

 



Werkgroep 2: Sociale participatie 
en buurtwerking   
• Buurtgerichte zorg  

• In kaart brengen van best practices 
• Initiatieven buurtgerichte zorg mee op starten en tijdelijk begeleiden  
• Lerend netwerk  

• Bewegen op voorschrift  
• Uitwerken BOV-netwerken 

• Mobiliteit 
• Inventariseren bestaande infrastructuur/mogelijkheden 
• Ondersteuning bieden 

• Werkre-integratie  
• Hulp door de chronische zorgvrager voor de chronische 

zorgvrager  



Werkgroep 3: optimaliseren 
medicatie  
• Goedkoop afschrijven  

• Voorschrijven op stofnaam of generisch  

• Ondersteuning bij goed gebruik van geneesmiddelen 
(GGG) 
• Bij > 5 geneesmiddelen: opstellen medicatieshema 

• Na opname in ziekenhuis/wzc: medicatiereview  

• Overconsumptie en misbruik tegengaan  
• Persoon aanspreken ne doorverwijzen naar HA 



Werkgroep 4: overbodige 
ziekenhuis(her)opnames vermijden  

• Crisiskamer  
• Maximum 10d  

• In wzc, herstelverblijf, kortverblijf,…  

• Crisiteam  
• Support chronisch zieke en mantelzorger in crisissituatie  

• Uitwerking ontslagformulier 
• Up to date 

• Relevante info  

• Organiseren MDO (multidisciplinair overleg)  
• Fysiek of videoconferentie 

• Eerste – en/of tweedelijn  

 



Werkgroep 5: zorgondersteuning 
en samenwerking  
• Inventarisatie en expertisedeling, met nadruk op 

kansarmoede  
• Digitale expertisebron  

• Bevolking informeren  

• Zorg-ID 

• Vormingen voor zorgcoördinatie  

• Vormingen voor professionele zorgverleners  

• Poule casemanagers samenstellen 

• Opleiding/intervisiemomenten voor casemanagers  

 



Werkgroep 6: ICT, datamanagement 
en gegevensdeling 

• Gegevensdeling 

• Creëren van een centrale website ‘De Koepel’  
 

 



Werkgroep 7: financieel  

• Begroting opstellen  



Werkgroep 8: communicatie  

• Publiciteit 

• Events 

 



Beheer  



Integratieteam= 
Enkele leden RVB 



Financieel  



 

Er is een “werkingsbudget” van 150.000 euro per jaar per project; 

Verder is er een systeem van uit te keren “efficiëntie winsten”. 

 



StaVaZa 



• Opstart werkgroepen 

 1: Persoon met zorgnood en mantelzorger   25/04/2018 

2: Sociale participatie en buurtwerking 16/05/2018 

3: Optimaliseren medicatie     14/05/2018  

4: Wegwerken overbodige opnames  07/05/2018 

5: Overleg en (zorg) ondersteuning   07/05/2018 

6: ICT en datamanagement    nog in te plannen 

7: Financiële      17/05/2018 

8: Communicatie     14/05/2018 

 

 



• Oprichten vzw De Koepel  
• Statuten en huishoudelijk reglement  

• Installatievergadering (19/06 15u-17.30u) 

• Opmaken bijlagen  

• Klankbordgroep: 19/06 (18.30u-21.30u) 

• Start inclusie: 1/07/2018 

 



Contact: de.koepel.tov@gmail.com 
of lien.degadt@azwest.be 

tel: 058/33 37 69 

 

 

Vragen?  
 

 

 

Creëer nu je toekomst, voordat een ander het voor je 
doet… 

mailto:de.koepel.tov@gmail.com
mailto:lien.degadt@azwest.be

