Projectfiche Zorgprogramma GGZ
Motivering van de nood aan geïntegreerde samenwerking en afspraken inzake
gedeelde zorg
De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg, met de afbouw van
ziekenhuisbedden en de inkorting van de opnameduur, zorgen ervoor dat personen met
chronische en complexe psychische noden steeds vaker opgevangen worden in het ambulante
en reguliere zorgcircuit.
De vermaatschappelijkingstendens gaat dan ook hand in hand met de zoektocht naar nieuwe
zorgsamenwerkingsmodellen tussen alle partners omheen de zorgvrager. Deze zoektocht is
overigens voor alle chronisch complexe zorgvragen aan de gang en vormt de bestaansreden van
de chronic care projecten overheen België. Twee van deze chronic care projecten groeien binnen
het werkingsgebied van Diletti: ‘Zorgzaam Leuven’ en ‘Verbonden in ZOHrg’ (Tienen-Landen).
Deze projectfiche wordt opgesteld vanuit de gezamenlijke wens van het GGZ-netwerk Diletti en
het Chronic Care Project Zorgzaam Leuven om voor chronisch en complexe problematieken de
zorgcontinuïteit en afstemming tussen de verschillende actoren te verbeteren. Nadat binnen
Zorgzaam Leuven al zorgprogramma’s werden ontwikkeld voor Hartfalen, COPD… wensen beide
partners de krachten te bundelen voor de ontwikkeling van een zorgprogramma voor
psychische noden. Immers, geïntegreerde chronisch zorgmodellen werpen niet alleen hun
vruchten af voor hulpvragen van somatische aard, ook psychische noden zijn gebaat met een
holistische, integrale zorgbenadering.
Via een zorgprogramma GGZ, en de nodige shared care afspraken, willen het GGZ-netwerk Diletti
en Zorgzaam Leuven geïntegreerde zorgsamenwerking overheen lijnen en sectoren
bewerkstelligen en hiermee de toegankelijkheid van de zorg en de zorgcontinuïteit voor de
zorgvrager optimaliseren.
Dit project past binnen de visie en beleidsplan van het GGZ-netwerk Diletti (2018-2023). Een
andere belangrijke pijler in de visie en het beleid is de herstelgerichte benadering. Het is dan ook
de ambitie om deze benadering mee te nemen in de uitwerking van het basiszorgprogramma.
Tot slot wensen we mee te geven dat dit initiatief ook verder bouwt op het raamakkoord
omtrent transmurale zorg dat in juni 2017 werd afgesloten tussen het GGZ-netwerk Diletti en
SEL GOAL.
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Projectverantwoordelijkheid
GGZ-netwerk Diletti, i.c. het beheerscomité: in functie van bepaalde mijlpalen (bv. start en einde
van project, beslissingsmomenten) wordt er aan het beheerscomité van het GGZ-netwerk
gerapporteerd en goedkeuring gevraagd.

Stuurgroep
Gezien het partnership waarbinnen dit project zal groeien, kiezen we ervoor om twee bestaande
stuurgroepen aan te duiden:
1. Projectstuurgroep van het GGZ-netwerk Diletti
2. Stuurgroep Zorgzaam Leuven
Deze stuurgroepen staan in voor het aansturen van verschillende projecten, waaronder dit
project, binnen een netwerk van zorgpartners. Deze bestaan uit een breed overlegplatform met
beleidsleden met beslissingsmandaat binnen de eigen organisatie.

Kernteam
Een beperkt kernteam trekt het project op gang tijdens de oriëntatie en opstartfase, komt bijeen
bij mijlpalen en wanneer er een consensusmodel dient uitgewerkt te worden.










Gert Peeters (projectleider, bestuurslid Diletti & operationeel directeur UPC KULeuven)
Geert Pint (huisarts/KHOBRA, liaison Zorgzaam Leuven & onderzoeker ACHG)
Jeroen Decoster (psychiater Mobiel Team Oude Baan & hoofdarts Zorggroep SintKamillus)
Bart Tirez (voorzitter eerstelijnszone en regiodirecteur Familiehulp)
Bart Van Hoof (beleidsmedewerker CGG VBO)
Prof. Stephan Claes (voorzitter stuurgroep Diletti en diensthoofd UPC KULeuven)
Gülsah Kapsiz (operationeel coördinator Diletti, algemeen coördinator De Hulster)
Bart Schepers (operationeel coördinator Diletti, directeur Zorg Zorggroep Sint-Kamillus)
Evelyne Vereecke (netwerkcoördinator Diletti)

Projectteam (= werkgroep zorgprogramma psychische problemen Zorgzaam
Leuven)
Op basis van de afbakening van de scope van het zorgprogramma en de specifiekere
zorgprogramma’s hierbinnen wordt het projectteam samengesteld. Dit projectteam vervangt de
eerdere werkgroep zorgprogramma psychische problemen van Zorgzaam Leuven. De
leden van het projectteam zijn gemandateerde (vertegenwoordigers van) professionals die
rechtstreeks contact hebben met de patiëntenpopulatie. Daarnaast kunnen ook
vertegenwoordigers van het management uitgenodigd worden. Dit team zal het project
voorbereiden en evalueren. Dit projectteam wordt ondersteund door tijdelijke werkgroepen (zie
verder) die de specifiekere of segmenten binnen het zorgprogramma zullen uitwerken.
De leden fungeren als ambassadeurs voor het te ontwikkelen zorgprogramma en vormen de
drijvende kracht achter dit project.
Zie verder onder ‘stakeholders’ voor een overzicht van de partners die wensen in te stappen in het
project.
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Tijdelijke werkgroep(en)
Niet alle betrokken partners dienen telkens aan te sluiten bij het projectteam. Zij kunnen deel
ook maken van een werkgroep die het projectteam tijdelijk ondersteunt in de uitwerking van
bepaalde facetten of specifieke uitdagingen. In deze werkgroep(en) zetelen dan personen die in
functie van de topic een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren.
De werkgroep maakt haar bevindingen over aan het projectteam.

Samenstelling werkgroepen te bepalen in overleg in functie van de prioriteiten samen met leden
projectteam en bijkomende actoren.

Zorgprogramma – of projectcoördinatoren
Een zorgprogrammacoördinator heeft een helikopterperspectief en maakt de brug tussen het
beleid, de kwaliteitscoördinatie en de mensen op de werkvloer. De zorgprogrammacoördinator
ondersteunt de partners bij het uitwerken van een zorgprogramma en rapporteert aan de
stuurgroepen. Daarnaast treedt deze persoon op als liaisonfiguur.
Dit projectvoorstel voorziet in drie zorgprogrammacoördinatoren om zo voldoende draagvlak
te creëren en de brug te slaat tussen het GGZ-Netwerk Diletti, Zorgzaam Leuven en de hiermee
samenvallende eerstelijnszone Leuven en de andere deelregio’s van het GGZ-netwerk.
De volgende personen worden hiervoor gemandateerd:
 voor het chronic care project ‘Zorgzaam Leuven’: Bart Tirez
 Voor het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN): Ann Li
 voor het GGZ-Netwerk Diletti: Evelyne Vereecke
Deze drie personen zullen ook de continuïteit naar de eerstelijnszone Leuven kunnen
garanderen.

Engagement
Zorgprogrammabegeleiding
Er wordt verwacht dat elke partner of organisatie die mee stapt in dit project een
referentiepersoon aanstelt die de implementatie van het projectresultaat binnenbrengt binnen
de eigen organisatie. Dit kan in eerste instantie gaan om de gemandateerde leden van de
projectgroep van het basiszorgprogramma.

Capaciteit
Een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van dit project zijn voorwaarden omtrent het
ter beschikking stellen van capaciteit. Er wordt daarom verwacht dat onder de deelnemende
partners afspraken worden gemaakt over wat elkeen inbrengt om het projectresultaat mogelijk
te maken. Tijdens de fases voorafgaand aan de eigenlijke implementatie van het zorgprogramma
(zie verder) treden de partners hieromtrent in overleg met de bedoeling tot een duurzaam
akkoord te komen.

Doorstroom van lokaal niveau naar netwerkniveau
Om voldoende draagvlak te creëren op netwerkniveau en ervoor te zorgen dat de goede
praktijken vanuit de context van Zorgzaam Leuven overgeheveld kunnen worden naar de
subregio’s:
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voorzien we in een goede informatiedoorstroom en uitwisseling via de stuurgroep van
Diletti en het netwerkforum van Diletti,
agenderen we vooruitgang en resultaten ook op de lokale begeleidingscommissie Leuven
en de overkoepelende begeleidingscommissie (in kader van transmuraal raamakkoord),
betrekken we voldoende brugfiguren uit de verschillende deelregio’s,
onderzoeken we de nood om bijkomend, tijdens de implementatie en evaluatiefase, een
reflectiegroep of ‘lerende netwerkgroep’ op scharniermomenten te laten samenkomen.

Methodiek
De focus van dit project ligt op het verbeteren van de communicatie, regie, coördinatie en de
toegankelijkheid van de zorg en op het optimaliseren van geïntegreerde, multidisciplinaire en
intersectorale zorgprocessen. Daarom lijkt een zorgprogramma of zorgprogramma een goede
methodiek om een antwoord te formuleren op bovenvermelde noden.
We kiezen ervoor om gebruik te maken van het 7-fasenmodel, ontwikkeld binnen het Netwerk
Klinische Paden van de KULeuven. Deze 7 fasen zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Screeningsfase
Projectmanagementfase
Diagnosestelling- en objectiveringsfase
Ontwikkelingsfase
Implementatiefase
Evaluatiefase
Follow-upfase met adviezen ter continuering

Visie en doelstelingen
Via dit project wensen we te komen tot een duurzame, geïntegreerde en intersectorale
zorgsamenwerking met duidelijke shared care afspraken omtrent zorgregie tussen alle actoren,
d.i. de betrokken hulpverleners, de zorgvrager en zijn context. We beogen hiermee een betere
zorgcontinuïteit met vlotte aanmelding en doorstroming naar het, op een welbepaald moment,
voor de zorgvrager, meest gepaste zorgaanbod volgens de principes van subsidiariteit, getrapte
zorg en populatiemanagement.
Hierbij houden we volgens de ‘quadruple aim’ een verbetering op de volgende domeinen voor
ogen:
1.
2.
3.
4.

De kwaliteit van zorg zoals ervaren door de zorggebruiker,
De gezondheidstoestand op bevolkingsniveau ,
De efficiëntie van de ingezette middelen en de verduurzaming van de zorg,
De beleving van de professionals.

Bovenstaande impliceert de volgende subdoelen die de afgelopen jaren reeds binnen
verschillende werkgroepen en netwerkmomenten, gedefinieerd werden:
-

De zorgvrager dient idealiter slechts éénmaal het intakeproces te doorlopen.
Waar de aanmelding ook gebeurt, wordt er, in samenspraak met de zorgvrager (en
familie), steeds een voldoende brede inschatting gedaan van mogelijke noden en doelen
op alle levensdomeinen.
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-

-

-

-

Wie ook de aanmelding doet, deze zorgt ervoor dat de nodige actoren geactiveerd
worden in functie van een eerste generalistische inschatting.
Volgens de principe van populatiemanagement, worden zorgvragers (met een te bepalen
instrument) volgens complexiteit en risicoprofiel ingedeeld in populatiestrata.
Bij psychische noden is het voor de zorgvrager en hulpverlener duidelijk waar hij terecht
kan. De zorgvrager wordt naadloos toegeleid naar de voor hem/haar meest gepaste
(geestelijke gezondheids)zorg volgens het principe van getrapte zorg.
o Personen met minder complexe of risicovolle problemen worden direct toe
geleid tot de gepaste basiszorg. Indien nodig krijgt de 1ste en 0de lijn flankerende
ondersteuning vanuit GGZ-expertise.
o Voor psychische zorgvragen die qua complexiteit/risico nog onduidelijk of
(duidelijk) ernstig zijn en waarvoor meer nodig is, is er voor de zorgvrager en
zijn hulpverlener een duidelijk en toegankelijk aanspreekpunt.
o Hierna wordt de persoon onmiddellijk toegeleid naar specialistische
hulpverlening of wordt na screening advies geformuleerd over het te volgen
behandeltraject. Hierbij wordt rekening gehouden met het behoud van
verbinding met het meest nabije netwerk van de persoon (formeel én informeel).
Er wordt gezocht naar een transparante structuur die de nieuwe flow en toeleiding kan
faciliteren.
De toeleiding naar het GGZ-aanbod gebeurt in nauw overleg met de zorgvrager (en zijn
netwerk).
Er wordt mét de zorgvrager en zijn netwerk (formeel en informeel) een gedeeld
herstelgericht behandelplan opgesteld waar de doelen, sterktes en waarden van de
persoon in kwestie als richtinggevend worden gehanteerd.
De overlap en herhaling in taken, rollen en interventies worden zoveel mogelijk
weggewerkt door duidelijke (shared care) afspraken over wie wat doet en wanneer. Elke
partner wordt hierbij in zijn core-expertise erkend.
Er is aandacht voor een betere communicatie overheen de lijnen en schakelmomenten.

Belangrijk bij het realiseren van deze doestellingen is dat het bestaande ondersteunings- en
vormingsaanbod en de ontwikkelde GGZ-tools voor de eerste lijn worden geïnventariseerd en
dat deze vervolgens plaats krijgen binnen de ontwikkeling het nieuwe samenwerkingsmodel.

Onderzoeksluik: onderzoeksvragen
(aan te vullen)
Hoeveel mensen met psychische problemen telt Leuven?
Hoeveel hiervan hebben een chronisch, complexe problematiek?
Welke klinisch relevante gegevens dienen geregistreerd te worden?
Welk criteria en instrument te gebruiken voor een goede risicostratifiëring met klinische
relevantie?
 Wat is het profiel van een persoon met een ernstige psychiatrische problematiek (EPA)
 …





(Tegen eind augustus te formuleren en in te dienen bij betrokken academische instanties.)
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Verbanden met andere projecten
Dit project raakt aan andere actielijnen uit het beleidsplan van het ggz-netwerk Diletti zoals de
uitwerking van het crisisplan, de reorganisatie van functie 4 , de integratie-oefening van functies
2, 3 en 5 en de focus op herstelgerichte zorg. Verder is er ook de functie van het geïntegreerd
breed onthaal (GBO) dat net als dit project de betrachting heeft om de toeleiding naar gepaste
zorg te faciliteren. Beide projecten kunnen elkaar versterken. Er wordt dan ook best voorzien in
een goede informatiedoorstroom en afstemming met de partners betrokken bij bovenstaande
initiatieven om ervoor te zorgen dat de doelstellingen goed afgelijnd blijven en de verschillende
acties voldoende in elkaar klikken.

Afbakening van het project
Geografische afbakening
-

-

Het project gaat van start binnen de proeftuin van Zorgzaam Leuven waarbinnen een
werkgroep (werkgroep zorgprogramma psychische noden) een gelijkaardige
doelstelling voor ogen heeft. De geografische afbakening betreft dan ook in eerste
instantie de stad Leuven.
Indien het projectteam dit beslist, kan het zorgprogramma worden proefgedraaid op
kleinere schaal, bv. binnen een wijk of Zorgzame Buurt.
De goede praktijken uit het projectresultaat zullen, mits de nodige aanpassingen, gedeeld
worden met andere deelregio’s van het GGZ-netwerk Diletti. Een eenvoudige uitrol nar
andere regio’s lijkt echter niet zomaar mogelijk.

Afbakening in het zorgproces
De betrachting is om via een generalistisch zorgprogramma GGZ de schakelmomenten,
communicatie, verwijslijnen en toeleiding in het zorgproces te verhelderen en te faciliteren
volgens de principes van getrapte zorg. Dit zorgprogramma kan opgedeeld worden in
verschillende segmenten:



een segment dat start bij de aanmelding van de persoon met een chronisch, complexe
zorgnood (bij eerstelijns zorgverstrekkers)
een segment dat start wanneer er nood is aan specialistische geestelijke
gezondheidszorg (bv. diagnostiek en specialistische behandeling) bij EPA.

Doelgroepafbakening
Vanuit het perspectief van de hulpverlener: alle zorgverstrekkers en hulpverleners die
doorheen het zorgproces in contact komen met chronisch zieke personen. Dit zijn zorg- en
welzijnspartners overheen alle lijnen en sectoren. Naarmate het project vordert worden steeds
meer partners betrokken. Men gaat evenwel van start met de kernpartners.

Vanuit het perspectief van de zorgvrager: we gaan van start met als doelgroep de volwassen
personen (> 18) met een chronische zorgproblematiek, met zorgnoden/-vragen op verschillende
levensdomeinen onder de welke een (vermoeden van een) psychische nood, die van die aard is
dat er nood is aan gedeelde regie. We willen deze doelgroep verder afbaken binnen de
specifiekere segmenten of zorgprogrammaen van het zorgprogramma GGZ.
Aan te vullen indien van toepassing: schatting van aantal personen, exclusiecriteria…
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De basisdoelgroep kan in functie van het risico en de complexiteit verder opgedeeld worden in
subdoelgroepen. Bijvoorbeeld voor:
o

o

o

Personen met psychische noden die voldoende onder controle zijn die
gecontained en opgevolgd worden in de eerste lijn.
 Met hierbij een onderscheid tussen
 personen (en hun netwerk) die de regie zelf kunnen opnemen
 en zij die nood hebben aan zorgregie vanuit het formeel netwerk
en bestaande systemen.
Personen met psychische noden waarvoor risico/complexiteit of vereiste
zorgtraject onduidelijk zijn voor wie een uitgebreidere screening/assessment en
advies vereist zijn vooraleer toeleiding kan gebeuren.
Personen met chronisch, psychische noden met een duidelijke (en eventueel
gekende) hoog risico en/of complexiteit voor wie onmiddellijke toeleiding naar
een gespecialiseerde zorgaanbod aangewezen is.

Opgelet: een eventuele opdeling in subdoelgroepen dient om de ontwikkeling van het
basiszorgprogramma GGZ te faciliteren, maar kan nooit een volledige weerspiegeling zijn van de
realiteit. Psychische problematieken evolueren continu, waardoor de zorggebruikers in kwestie
zich dynamisch in de tijd verplaatsen overheen de verschillende subdoelgroepen.
Het projectteam bekijkt welke modulaire zorgprogrammaen binnen het bredere
basiszorgprogramma GGZ een plaats krijgen. Deze worden toegewezen worden aan aparte
werkgroepen.

Timing
De tijdslijn wordt gaandeweg met de betrokken partners vormgegeven.
 Start van het project (deelregio Leuven): eind september-begin oktober 2019
 Einde van het project (deelregio Leuven):

Stakeholders
Alle gezondheids- en welzijnswerkers en tussenpersonen die in contact kunnen komen met de
doelgroep.
Ten minste:









Huisarts,
Thuiszorg,
Thuisverpleegkundige,
Apotheker,
Buurtwerkers,
CAW,
OCWM,
Zelfstandig psycholoog,










Psychiaters,
Mobiel team,
Beschut wonen,
Activering,
Maatschappelijk werkers,
Geïntegreerd Breed Onthaal,
Psychiatrische ziekenhuizen,
…

De volgende personen gaven reeds te kennen een mandaat te hebben en verder betrokken te
willen worden bij de ontwikkeling van dit project vanuit hun beroepsgroep of organisatie.
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Gert Peeters (projectleider, bestuurslid Diletti & operationeel directeur UPC KULeuven)
Evelyne Vereecke (netwerkcoördinator Diletti, zelfstandig psycholoog)
Ann Li (Zorgtrajectpromotor LMN en projectmedewerker Zorgzaam Leuven)
Bart Tirez (regiodirecteur Familiehulp)
Geert Pint (huisarts & onderzoeker ACHG)
Jeroen Decoster (psychiater & hoofdarts UPC Sint-Kamillus)
Walter Geuens (Ervaringsdeskundige DENK)
Thomas Pattyn (psychiater UPC KULeuven)
Bart Van Hoof (beleidsmedewerker CGG VBO en psychotherapeut)
Gulsah Kapsiz (Algemeen Coordinator De Hulster – Operationeel coördinator Leuven)
Ward Mentens (teamcoördinator Mobiel Team Oude baan)
Daisy Menten (Supportteam GGZ- afdeling Leuven)
Mieke Vermeulen (netwerkcoördinator W-kwadraat & psycholoog UPC Kortenberg)
Zelfstandig psycholoog, Psychologenkring Leuven
Veerle Van Vlieberghe (Eerstelijnspsycholoog ouderen ELZ Leuven)
CAW (Pamela De Dobbeleer)
Annelies Duthu (Ferm thuiszorg)
Wouter Kerkhof (Psychiater Psychosociaal centrum – RZ Tienen)
(ZORG Leuven)
Bart Schepers (operationeel coördinator, directeur patiëntenzorg UPC Sint-Kamillus)
Ilse Vandepoel (Wit-Gele-Kruis)
Martine Appeltans & Sara Van Rossem (CGG PASSANT)
Sylvia Hubar (Wijkgezondheidscentrum)
Ingeborg Laporte (Walden vzw)
Lisa Bels (Zorgzaam Leuven en ELZ Leuven)
Wies Arts (Stad Leuven – GBO)
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Opvolging volgens indicatoren
Er worden in overleg met het projectteam indicatoren opgesteld die de kwaliteit en efficiëntie
van het zorgproces opvolgen vanuit vijf perspectieven (zie Leuvens Klinisch Pad Kompas):






Klinische aspecten,
Dienstverlening aan de patiënt
Organisatie en team van hulpverleners
Zorgproces
Financiële aspecten:
Volgende indicatoren werden opgesteld binnen de werkgroep van het casusoverleg
(09.2020):
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Plan van aanpak (te finetunen op met de zorgpadcoördinatoren en het projectteam)
Acties
0. Oriëntatie

Wie

Wanneer

Geografische
afbakening

Resultaat

Kernteam,
coördinatoren
ZZL,

Juli
– Zorgzaam Leuven –
augustus
eerstelijnszone Leuven
2019
GGZ-netwerk Diletti

 De projectfiche werd opgesteld en afgeklopt op
het Buro van Diletti en de leden van het kernteam.

Najaar
2019

 De projectfiche werd voorgelegd binnen de
beheerscomité
(beheerscomité)
en
de
projectstuurgroep van het GGZ-netwerk Diletti en
binnen de stuurgroep van Zorgzaam Leuven ter
goedkeuring, samen met een projectcontract.
 Eigenaarschap en project is formeel goedgekeurd.
 Er werd een formeel engagement bereikt van de
kernpartners en een eerste plan van aanpak
opgesteld.
 De te gebruiken methodiek is bevestigd.
 De stakeholders zijn in kaart gebracht.
 Het engagement is verkregen bij de kernpartners,
er is veranderingsbereidheid.
 Elke kernpartner heeft een sleutelfiguur binnen
de organisatie aangeduid met mandaat.

DILETTI -buro
1. Screening

Projectteam
Projectgroep &
beheerscomité
Stuurgroep
Zorgzaam
Leuven

Pagina 10 van 15

2. Projectmanagement

Najaar
2019

 De projectleider is bekend (Gert Peeters)
 De projectbegeleider(s) is/zijn aangesteld.
 De leden van het kernteam en de ‘projectgroep’
zijn bekend. (Werkgroepen?).
 Er werd een voorzitter aangeduid en iemand die
de verslaggeving en de agenda opstelt.
 Het is duidelijk op welke stuurgroep(en) het
project wordt opgevolgd
 Rapportering en communicatie naar achterban is
duidelijk vormgegeven: wat, hoe, naar wie en
wanneer.
 Rollen met hun verantwoordelijkheden zijn
helder.
 Het leden van het ‘delend netwerkoverleg’ zijn
bekend.
 Er is een projectplan met duidelijke
takenverdeling.
 Het projectplan wordt uitgezet tegen een
(tentatieve) tijdslijn die gaandeweg wordt
gefinetuned.  time task matrix
 Noodzakelijke voorwaarden zoals gedeeld
dossier, registratie-instrumenten, financiële
middelen om project te bestendigen tot een
duurzame verandering
 Op basis van het projectplan worden middelen in
kaart gebracht. Dit kan gaan om middelen,
ondersteuning of capaciteit, zoals:
o Budget en coaching vanuit ZZL
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o

o
o
o
o
3. Diagnosestelling
objectivering

en

4. Ontwikkeling
van
basiszorgprogramma

Voorjaar
2020

Najaar
2021Voorjaar
2022

Budget FOD: voor implementatie in
andere regio’s (bv. lokale support:
samenwerken in netwerkverband)
Ter beschikking stelling van capaciteit via
deelnemende partners uit het netwerk
Ondersteuning Netwerk Klinische Paden
Ondersteuning door een masterstudent
…

 De samenwerking met de student van de master
management en beleid van gezondheidszorg (KU
Leuven) is gestart. De opdracht van deze student
binnen deze fase is duidelijk.
 Er is voldoende zicht op het bestaande zorgproces
en de knelpunten hiervan
 Te remediëren knelpunten van huidige werking
zijn gebundeld en duidelijk.
 Het bestaande ondersteuningsaanbod, tools en
initiatieven worden in kaart gebracht.
Eerstelijnszone Leuven &
haar buurten

 De informatie verkregen uit de diagnose- en
objectiveringsfase wordt vertaald naar het
gewenste proces.
 Er zijn afspraken gemaakt over
o Zorgregie
o Rollen, taken, verantwoordelijkheden,
interventies: wie wat doet, wanneer, in
welke volgorde
o Ter beschikking stelling van capaciteit
o Toeleidings- en schakelmomenten
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Te gebruiken instrumenten voor
inschatting, screening en registratie mét
klinische relevantie
o Wie wat registreert en welke gegevens
aangeleverd kunnen worden aan
Zorgzaam Leuven en het GGZ-netwerk
(mits anonimisering).
o De gehanteerde terminologie en
concepten (bv. omtrent casemanagement,
zorgcoördinatie…)
o Communicatie
o Afstemmings- en overlegmomenten
o Te gebruiken tools
Afspraken worden zorgvuldig en
overzichtelijk genoteerd in een shared care
document (protocol).
Voorbereidingen worden genomen om het
zorgprogramma in de dagelijkse praktijk uit te
testen met alle nodige betrokkenen.
Implementatieplan is opgesteld, alsook een
bijhorend communicatieplan.
Bijkomende aandachts- en knelpunten worden
stapsgewijs geremedieerd.
Er wordt rekening gehouden met bestaande
structuren en communicatiekanalen van
netwerken en organisaties.
Alle betrokken partners zijn voldoende
geïnformeerd en gesensibiliseerd over de
noodzaak van een zorgprogramma en het
zorgprogramma zelf via nieuwsbrieven en
o
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6. Evaluatiefase

7. Follow up-fase met
adviezen
ter
continuering

websites van de verschillende organisaties,
netwerken, kringen en andere partners en via
infosessies en vorming.
Er is een draaiboek uitgeschreven dat elke
partner handvatten biedt om met het
zorgprogramma aan de slag te gaan.
Er wordt een brede testfase georganiseerd via
een of twee pilootstudies, eerst op kleine schaal
(bv. op niveau van de Zorgzame Buurt) en
vervolgens op grotere schaal (bv. verschillende
buurten op eerstelijnszoneniveau).
Er is een procesbegeleider die het geheel overziet
en trekt.
Coaches van Zorgzaam Leuven gaan langs in de
teams om hen op weg te zetten.

 Drie tot zes maanden na de pilootstudie(s) wordt
er een evaluatie gehouden.
 Evaluatie aan de hand van vooraf opgestelde
indicatoren om na te gaan of ervaren knelpunten
van zorg na implementatie van zorgprogramma
zijn weggewerkt.
 Hierna wordt het project gelanceerd.

 Volgens
de
PDCA-cyclus
wordt
basiszorgprogramma op regelmatige
opgevolgd en bijgeschaafd.

het
basis
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 Dit kan gebeuren op subregioniveau, maar ook op
netwerkniveau indien andere regio’s met het
basiszorgprogramma aan de slag zijn gegaan.
 Er
wordt
hiervoor
een
basiszorgprogrammacoördinator (per subregio)
aangesteld.
 Creatie van een adaptief lerend netwerk.

Bijlages
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