
 

 

Antwerpseweg 1, 2240 Geel – www.streekplatformkempen.be 

 

  

 

 

Pilootproject  REGIONAAL ZORGPLATFORM KEMPEN  uit de startblokken  

 

Eind 2019 is het regionaal zorgplatform Kempen vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid 

weerhouden als één van de 4 pilootprojecten regionale zorgplatformen in Vlaanderen. Een eerste stap 

naar een breed overlegplatform voor zorg en welzijn in de Kempen! Het doel: betere zorg en 

ondersteuning door optimale afstemming, samenwerking en informatie-uitwisseling tussen welzijn - en 

zorgactoren en een optimale inzet van middelen. En daar geniet iedereen van, want zorg of 

ondersteuning hebben we allemaal wel eens of langdurig nodig. 

 

VIER KEMPENSE EERSTELIJNSZONES  

Het decreet eerstelijnsgezondheidszorg, dat de organisatie van de eerstelijnszorg hertekent, legt de 

focus op de vorming van eerstelijnszones. Met de werking in eerstelijnszones wil men de 

ondersteuning en dienstverlening en intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en 

gezondheid optimaliseren zodat mensen met een zorg – en ondersteuningsnood beter bereikt en 

geholpen worden. In onze regio zijn 4 eerstelijnszones opgericht : Baldemore, Kempenland, 

Middenkempen en Zuiderkempen. 

 

 

HET REGIONAAL ZORGPLATFORM KEMPEN 

Het decreet voorziet daarnaast in de oprichting van regionale zorgplatforms, die telkens een aantal 

eerstelijnszones omvatten. In totaal zijn er 14 regionale zorgzones in Vlaanderen, waaronder het 

regionaal zorgplatform Kempen. 

Binnen het regionaal zorgplatform zijn volgende partners verplicht: het Lokaal Gezondheidsoverleg 

(LOGO), het regionale expertisecentrum dementie (Tandem), het palliatief netwerk (PNAT), het netwerk 

geestelijke gezondheid, de eerstelijnszones en vertegenwoordigers van verenigingen voor personen met 

een zorg en ondersteuningsnood (PZON) en mantelzorgers. 

Optioneel zijn ziekenhuisnetwerken en elke vereniging met een regionaal aanbod aan zorg en 

ondersteuning. Binnen het regionaal zorgplatform Kempen werd geopteerd om naast het 

ziekenhuisnetwerk Kempen, ook Welzijnszorg Kempen, CAW De Kempen, de huisartsenverenigingen en 

SEL Kempen mee te nemen in de stuurgroep voor dit project. 
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De opdrachten van een regionaal zorgplatform zijn : 

 het adviseren van de Vlaamse overheid over de afstemming van het aanbod aan zorg en 

ondersteuning op de  behoeften van de bevolking 
 het afstemmen van zorg en ondersteuning in functie van een betere zorgcontinuïteit 

 problemen, knelpunten en drempels aanpakken die niet door de individuele eerstelijnszones 

kunnen worden opgelost 

 

ONZE TRADITIE VAN (SAMEN)WERKEN OP DEZE REGIONALE SCHAAL IS EEN GROTE TROEF 

De regionale afbakening bij ons valt samen met het arrondissement Turnhout. Een grote troef voor het 

pilootproject want: 

 De Kempische netwerkorganisaties die als verplichte partner participeren (LOGO, PNAT, 

Tandem, netwerk GGZ) hebben hetzelfde werkingsgebied. 

Er is al een nauwe band tussen de organisaties. Hun coördinatoren komen bijvoorbeeld 

tweemaal per jaar samen om hun werking te bespreken en waar mogelijk af te stemmen.  

 Ook het ziekenhuisnetwerk Kempen valt perfect samen met de afbakening van de regionale 

zorgzone 

 Er is vanuit het subsidiariteitsbeginsel een traditie van bilaterale en structurele samenwerking in 

de regio tussen de verschillende welzijns- en gezondheidsorganisaties. De voorbije jaren trad 

o.a. het SEL-Kempen hierin op de voorgrond als overlegforum.  

 Welzijnszorg Kempen, de welzijnsvereniging van de 27 OCMW’s van het arrondissement 

Turnhout, is een unieke organisatie met participatie in tal van partners in het Kempens 

gezondheids- en welzijnslandschap en politieke landschap 

HET DOEL EN DE OPDRACHT VAN HET PILOOTPROJECT 

Vertrekkend van een grondige analyse en optimalisatie van de bestaande regionale samenwerking, 

willen we een optimale context creëren om de toegewezen opdrachten van de regionale zorgzone te 

vervullen. 

Met ondersteuning van een transitiecoach vanuit de Vlaamse Overheid werken we aan: 

 Een afsprakennota rond inhoudelijke samenwerking met het oog op optimale afstemming 

tussen partners met regionale werking en eerstelijnswerkers 

 Uitgewerkte, efficiënte communicatielijnen in functie van een goede  informatiedoorstroming en 

– uitwisseling.  

 Duidelijke beschrijving van de beheersstructuur, partners en bevoegdheden van het regionale 

zorgplatform 

WE GRIJPEN DE KANS AAN 

Patiënten of cliënten komen niet rechtstreeks met onze werking in contact maar zullen er wel de 

vruchten van plukken. Want net zoals bij de eerstelijnszones, staan zij centraal in de werking. Betere en 

toegankelijke zorg en ondersteuning is het streefdoel. Daarnaast willen we ook een meerwaarde bieden 

voor de werking van de eerstelijnszones zelf. 

De hervorming geeft ons de kans om, in een breed partnerschap, een grondige analyse te maken en te 

bekijken waar optimalisatie mogelijk is. Heel wat partners, projecten en samenwerkingen zijn betrokken 

en geven mee vorm aan de nieuwe werking binnen het regionale zorgplatform. Goede communicatie en 

informatiedoorstroming is daarbij essentieel. 

Nog vragen? Contacteer dan gerust: 

 Guy Hannes, coördinator PNAT,  guy.hannes@pnat.be  

 Wim Woestenborghs, coördinator Logo Kempen, wim@logokempen.be   
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