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VOORWOORD

Dit activiteitenverslag van het Huis voor Gezondheid 
over het jaar 2016 is het eerste binnen het nieuwe 
strategische plan 2016–2020.

Ons team van gemotiveerde medewerkers heeft in 
de loop van dit jaar een aantal wisselingen gekend: 
Ulrike, Maurice en Soumia zijn vertrokken om andere 
uitdagingen aan te gaan; Trees, Nina en Melissa zijn 
een tijdje afwezig geweest om voor andere belang
rijke burgers te zorgen. We feliciteren hen nogmaals 
met de geboorte van hun baby’s! En we mochten (al 
dan niet tijdelijk) een paar nieuwe gezichten verwel
komen: Isabel, Nena, Dorien, Katrien en Annemarie 
namen hun intrek in ons Huis.

Deze veranderingen hebben wat tijd gevraagd: tijd 
om de juiste mensen te vinden en tijd voor hen om 
zich in te werken. En dat is gelukt!

Ons werkjaar werd doorkruist door een aantal – 
onverwachte – opdrachten: het pilootproject chro
nische zorg, de werkgroepen ter voorbereiding van 
de eerstelijnsconferentie zijn de belangrijkste. Beide 
trajecten passen perfect binnen ons strategisch 
plan. We voelden ons dan ook verplicht om er een 
actieve rol in te op te nemen. En ook hier mogen 
we fier zijn op het bereikte resultaat: dankzij ons 
engagement binnen de verschillende werkgroepen 
van de Brusselse pilootprojecten chronische zorg 
(we ondertekenden 4 interesseverklaringen en 

nemen actief deel in 1 van de 2 projecten die in 
de 2de fase zijn toegelaten), kent ook het bicom
munautaire/Franstalige werkveld onze werking. 
Dat biedt opportuniteiten naar samenwerking in de 
toekomst. 

Ons werk binnen de werkgroep Brussel ter voor
bereiding van de eerstelijnsconferentie heeft als 
resultaat dat we vanuit Vlaanderen de steun krijgen 
om het eerstelijnsbeleid van Vlaanderen te vertalen 
naar de Brusselse context. Het is de bedoeling 
voor Brussel een oplossing / model ‘sui generis’ uit 
te werken, waar relevant samen met de partners 
vanuit het bicommunautaire / Franstalige werkveld. 
Uiteraard blijven we waken over onze doelstelling: 
een kwaliteitsvol, toegankelijk Nederlandskundig 
(gezondheids)zorgaanbod in Brussel. 

Het team heeft hard en enthousiast gewerkt. De 
vele activiteiten die zijn doorgegaan in 2016 getui
gen het. Maar het team heeft ook de fundamenten 
gelegd om nog meer en beter voor ondersteuning 
van de Brusselse zorg te kunnen instaan in de 
komende jaren. De basis van een aantal boeiende 
samenwerkingsprojecten en latere activiteiten werd 
gelegd in 2016. Hier en daar verwijzen we daar al 
naar in dit rapport.

De doelstelling van onze werking loopt als 
een ‘rode draad’ doorheen dit jaarrapport: 
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we zorgen voor een Nederlanskundig aanbod 
van zorgverleners in Brussel (SD 1 Zorg voor 
Talent), we ondersteunen hen in het bieden 
van integrale zorg (SD 2 Ondersteunen van de 
Brusselse zorgverleners), we bevorderen het 
multidisciplinair samenwerken (SD 3 bevorderen 
van multidisciplinaire netwerking en samen
werking) en waar nodig proberen we nieuwe 
modellen of methodieken uit in de Brusselse 
context (SD 4 Brussel als proeftuin). Telkens met 
onze transversale thema’s (patiëntgerichtheid, 
Brusselse superdiversiteit en ICT in de zorg) in 
het achterhoofd.

Veel leesplezier en vooral veel inspiratie tot verdere 
samenwerking met ons!

Vanwege het voltallige team en de bestuurders.

Jan Peers & Annick Dermine
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VISIE EN MISSIE

VISIE

Huis voor Gezondheid streeft naar een efficiënte 
zorgorganisatie met het oog op een kwaliteitsvol 
zorgaanbod in Brussel. Hiertoe biedt Huis voor 
Gezondheid ondersteuning aan zorgverleners en 
organisaties van zorgverleners die in de context 
van een superdiverse hoofdstad toegankelijke en 
kwaliteitsvolle zorg willen bieden, in het bijzonder 
naar de Nederlandstalige patiënt, gesteund op de 
globale benadering van de patiënt / cliënt.

MISSIE

Huis voor Gezondheid is een netwerkorganisatie die 
zich wil profileren als ‘consultant’ in de Brusselse 
zorg: Huis voor Gezondheid is een organisatie die 
dankzij het delen van zijn kennis van het Brusselse 
zorglandschap, samenwerking en netwerking 
tussen organisaties en zorgverleners faciliteert/
initieert met als doel het verbeteren van de 
toegang en de kwaliteit van de gezondheidzorg 
voor personen die beroep willen doen op de 
Nederlandstalige zorg in Brussel.

Om zijn missie van voldoende kwaliteitsvol 
zorgaanbod in Brussel, in het bijzonder naar de 
Nederlands sprekende patiënt te kunnen realiseren, 
zijn een aantal elementen van cruciaal belang:

 → Aanwezigheid van voldoende Nederlands
kundige zorgverleners

 → Toegankelijke zorg volgens de 5 “B’s” 
van toegankelijkheid: bereikbaar (fysiek), 
beschikbaar (aanbod), betaalbaar, begrijpbaar 
(onder andere taal) en bruikbaar (nood aan)

 → Zorg die afgestemd is op de noden van de 
patiënt (patiëntgericht) en oog heeft voor 
patiëntenparticipatie

 → Kwaliteitsvolle zorg die kostenefficiënt is
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DOELPUBLIEK

De primaire doelgroepen van Huis voor Gezondheid 
zijn de Nederlandskundige toekomstige 
zorg verleners, de verantwoordelijken van de 
zorg opleidingen, en de zorgverleners en hun 
organisaties in Brussel en de Rand of zij die zich in 
deze regio willen vestigen.

Iedereen die in Brussel beroep wil doen op 
zorg aangeboden door de primaire doelgroep 
is de secundaire doelgroep van het Huis voor 
Gezondheid. Het Huis voor Gezondheid verstrekt 
zelf geen zorgen maar zorgt voor bekendmaking 
en toegankelijkheid van het Nederlandskundig 
zorgaanbod in Brussel en de Rand.

Huis voor Gezondheid wil met deze doelgroepen 
samenwerken/voor hen werken zowel via de 
individuele zorgverlener, de beroepsgroepen 
en organisaties, als via de organisaties/
vertegenwoordiging van zorgvragers anderzijds. 
Door frequente en laagdrempelige contacten en 
gerichte bevragingen wil Huis voor Gezondheid 
weten waar zij nood aan hebben. 
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EXPERTISEDOMEINEN EN KERNFUNCTIES 

EXPERTISEDOMEINEN

Netwerking: samenbrengen van professionals uit 
de gezondheids (en welzijns)sector: thematische 
werkgroepen , gezondheidsmeetings en – debatten.

Samenwerking: het initiëren en faciliteren van 
processen tussen verschillende zorgverleners 
op een systematische manier. Dit houdt in 
dat taakafspraken vastliggen en zorg gepland 
en voorspelbaar wordt. Dit vereenvoudigt 
communicatie en verhoogt efficiëntie bij complexe 
zorg. 

Talent: instroom in zorgopleidingen, doorstroom 
en uitstroom naar zorgberoepen (zalmprincipe): 
promotie van zorgberoepen, kwaliteitsvolle stages 
in de zorg, inleefmomenten, startersservice, 
praktijkondersteuning in de eerste lijn.

Zorgzoeker: inventarisatie en laagdrempelige 
ontsluiting van en communicatie met het 
Nederlandskundig gezondheids en welzijnsaanbod 
uit Brussel en de Vlaamse Rand.
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KERNFUNCTIES

Aanspreekpunt voor de Brusselse zorgverleners 
en hun organisaties en voor de Brusselse 
patiëntenvereniging(en) 

Huis voor Gezondheid ontplooit haar activiteiten 
in nauwe samenspraak met het werkveld en het 
beleid, wat de gedragenheid en uitvoerbaarheid 
van deze activiteiten vergroot. Het Huis voor 
Gezondheid wil een laagdrempelig aanspreekpunt 
zijn voor de Brusselse zorgverleners en hun orga
nisaties, voor de Brusselse patiëntenverenigingen. 
Het Huis voor Gezondheid is een ondersteunende 
organisatie en wil haar activiteiten in nauw overleg 
met het werkveld ontwikkelen.

Signaalfunctie tussen werkveld en overheid

Het Huis voor Gezondheid wil de vinger aan de 
pols houden bij het werkveld, hiaten en noden 

vanuit het werkveld detecteren en signaleren aan 
de overheid en vertalen in concrete en bruikbare 
aanbevelingen.

Het Huis voor Gezondheid wil de schakel zijn tussen 
het Brusselse zorglandschap en het beleid. Het 
Huis voor Gezondheid wil een onafhankelijk forum 
bieden aan de gezondheidssector voor overleg, 
samenwerking en hierbij de nodige linken leggen 
naar belendende sectoren, in het bijzonder de 
welzijnssector.

Dit is echter een tweerichtingsverkeer: noden, 
aandachtspunten en initiatieven die door 
beleidsactoren geformuleerd worden, worden door 
Huis voor Gezondheid vertaald naar het werkveld.

Expertisecentrum over en voor de Brusselse zorg

Het Huis voor Gezondheid wil haar expertise 
over het Brussels medisch en paramedisch 
gezondheidsnetwerk blijvend uitbouwen en delen: 
Huis voor Gezondheid beschikt over kennis van 
zorgvraag en –aanbod. Om deze expertisefunctie 
blijvend te vervullen verzamelt het de beschikbare 
kennis over de Brusselse zorg en stelt deze ter 
beschikking van partners en externen (via website, 
infosessies…)

Onderzoek

Daar waar onvoldoende informatie beschikbaar is, 
zal het Huis voor Gezondheid ook gericht onderzoek 
initiëren en/of verrichten. Dit onderzoek zal steeds 
in functie staan van het verwezenlijken van de 
doelstellingen van het Huis voor Gezondheid.
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TR ANSVERSALE THEMA’S

In voorbereiding van het strategisch plan 2016–2020 
werd een omgevingsanalyse uitgevoerd om in 
kaart te brengen waar het Huis voor Gezondheid 
de komende jaren dient op in te zetten. Uit deze 
omgevingsanalyse kwamen enkele thema’s naar 
voren die niet onder één doelstelling afzonderlijk 
kunnen worden ondergebracht, maar die verweven 
zijn doorheen de gehele werking van het Huis voor 
Gezondheid en waarvoor Huis voor Gezondheid bij 
elk initiatief aandacht moet hebben. Deze thema’s 
zijn: Patiëntgerichtheid in de brede betekenis van 
het woord (de patiënt als partner in de zorg, de 
toegang tot zorg voor elke patiënt, de taal van 
de patiënt in de zorg), de specifieke Brusselse 
superdiversiteit (die meer is dan een culturele 
diversiteit) en ten slotte het toenemende belang 
van ICT in de zorg.
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STR ATEGISCHE 
DOELSTELLINGEN

De 4 strategische doelstellingen die bepaald werden 
in het strategisch plan 2016–2020 zijn:

 → SD 1 Zorg om talent: aantrekken en behouden 
van voldoende en competente Nederlandskun
dige zorgverleners in de Brusselse zorg.

 → SD 2 Ondersteunen van de Brusselse zorgverle
ners in het aanbieden van hun integrale zorg.

 → SD 3 Bevorderen van multidisciplinaire net
werking en samenwerking met het oog op 
kwaliteitsvolle (chronische) zorg.

 → SD 4 Brussel als proeftuin/laboratorium onder
steunen: identificeren van noden/trends en deze 
vertalen in innoverende proefprojecten.

Per strategische doelstellingen werden tal van 
acties opgezet in 2016. In deze uitvoering van ons 
jaarverslag proberen we u een beknopt overzicht 
te geven.
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 1 
 

Aantrekken en behouden van voldoende en competente  
Nederlandskundige zorgverleners in de Brusselse Zorg

In 2016 nam Huis voor Gezondheid talrijke nieuwe 
initiatieven in het kader van het aantrekken 
van Nederlandskundige zorgverleners. Al deze 
initiatieven waren effectief dankzij de inbedding 
in een totaalaanpak: naast instroom naar het 
opleidingsveld, ontwikkelden we ook projecten om 
de doorstroom in het opleidingsveld en uitstroom 
vanuit de opleiding naar het Brusselse werkveld te 
verbeteren. 

Scholieren motiveren tot een positieve keuze voor 
een zorgberoep: H-team

Om jongeren warm te maken voor de verschillende 
zorgberoepen trekt het Hteam (H van ‘Health’) 
naar de derde graad secundair onderwijs in Brussel 
en De Rand. Door jongeren in contact te brengen 
met een waaier aan zorgberoepen en met mensen 
met een passie voor hun beroep, trekken we hun 
blik open en tonen we dat er heel wat keuze is 
in de gezondheidzorg. Daarnaast bieden we ook 
inleefmomenten aan (individueel of in groep) 
waarbij jongeren een blik kunnen werpen achter de 
schermen van een zorginstelling.

Dit succesvol project heeft haar nut bewezen 
en blijft noodzakelijk om de instroom op peil te 
houden. Toch zijn enkele accentverschuivingen 

noodzakelijk. Doordat er steeds meer nood is 
aan hoogopgeleide zorgverleners kozen we er in 
2015–2016 resoluut voor om in te zetten op het ASO 
(en in mindere mate op het TSO en niet meer in 
het BSO). Daarnaast besteden we extra aandacht 
aan de ouderenzorg omdat daar in de toekomst 
een grote nood aan zorgverleners zal zijn. Het 
blijft belangrijk om jongeren in contact te brengen 
met en warm te maken voor deze sector en 
(negatieve) vooroordelen bespreekbaar te maken. 
Naast de paramedische beroepen, besteden we 
ook aandacht aan knelpunten bij het aantrekken 
van Nederlandstalige artsen en specialisten 
in opleiding. Uit de instroomcijfers van de 4 
Nederlandstalige opleidingen verpleegkunde 
blijkt alvast dat we voor de negende keer op rij 
een stijging van het aantal studenten noteren. 
De stijging is te wijten aan een toename van het 
aantal bachelor studenten verpleegkunde. Bij 
de HBO5studenten zien we een lichte daling 
(voorlopige cijfers voor 2016) (zie Grafiek).
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 H-team: Nieuw in schooljaar 2015–2016:

 → In 2016 heeft het Hteam 10 nieuwe gidsen 
verwelkomd met nieuwe opleidings en werk
profielen waaronder ergotherapeuten, diëtisten 
en docenten van de opleiding medische 
beeldvorming. Er zijn in het schooljaar 2015–2016 
zo’n 303 leerlingen bereikt in 20 sessies en 1 
inleefmoment.

 → Het Hteam participeerde aan het project 
‘Gezond en wel’, i.s.m. LOGO Brussel en VGC 
Onderwijs. We gaven hier workshops over voor
oordelen over de zorgberoepen, a.d.h.v. stellin
gen die met de jongeren werden besproken.

 → Voorstelling van het Hteam aan de woon
zorgcentra waar we op kennismakingsgesprek 
gingen.

 → Het Hteamluik op de website van Huis voor 
Gezondheid krijgt regelmatig een update.

 V-team: nu als digitaal educatief pakket

Met het Vteam willen we leerlingen van het 1ste 
en 2de secundair helpen een positieve en geïn
formeerde keuze te laten maken voor de richting 
personenzorg en het beroep van verzorgende. 
Het Vteam werd omgevormd naar een digitaal 
educatief pakket waarmee leerkrachten zelf aan de 
slag kunnen in de klas. De promotie van het pakket 
zorgde ervoor dat het pakket 28 keer werd gedown
load tijdens het schooljaar 2015–2016. Daarnaast 
kunnen leerkrachten én leerlingen met interesse 
voor verzorging de juiste en geüpdate info op onze 
website vinden.

Zij-instromers informeren, sensibiliseren en 
toeleiden naar de Brusselse zorg(opleidingen) 
met bijzondere aandacht voor mensen met een 
migratieachtergrond

Aandacht voor zij-instromers (met een migratie-
achtergrond) naar zorgopleidingen

Om tegemoet te komen aan de toename van 
de vraag naar zorgverleners, heeft het Huis voor 
Gezondheid in 2016 meer ingezet op volwassen 
zij-instromers (werkzoekenden, carrièreswit-
chers, nieuwkomers met en zonder ervaring in 
de zorgsector…). Naast scholieren vormen zij een 
belangrijke groep om te oriënteren naar de zorg. 
We willen ze warm maken en toeleiden naar de 
zorgsector en daarbij zorgen voor geïntegreerde 
trajecten i.s.m. andere partners. Als netwerkor
ganisatie in de zorg is het Huis voor Gezondheid 
goed geplaatst om de verschillende partners rond 
deze thematiek samen te brengen en acties te 
coördineren en aan zijinstromers een kennis
making te bieden met de Brusselse (gezondheids)
zorgsector en opleidingen in de zorg. In deze 
groep bereiken we vooral mensen met een 
migratie-achtergrond. 

Update van oriëntatiegids met Nederlandstalige 
zorgopleidingen in Brussel en 2 nieuwe projecten

In 2016 heeft Huis voor Gezondheid de Oriën
tatiegids Zorgopleidingen in Brussel i.s.m. alle 
relevante toeleidingsorganisaties (met in het bij
zonder Tracé Brussel) en opleidingsaanbieders een 
update gegeven en de gids verder gepromoot. De 
tweede druk is in samenwerking met Tracé Brussel 
gelanceerd met een presentatiemoment in juni.
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Verder heeft Huis voor Gezondheid op vraag losse 
inleefsessies met rolmodellen georganiseerd en 
heeft het Huis voor Gezondheid inleefsessies inge
bed in twee bredere toeleidingsprojecten i.s.m. met 
de tewerkstellingspartners. Zo heeft het, in 2016 
door het Huis voor Gezondheid geïnitieerde project, 
OuiWeCare een vervolg gevonden in het Europees 
gefinancierde project @level2work. 

Het project OuiWeCare gaf 20 laag en midden
geschoolde deelnemers tijdens hun maatschappe
lijke oriëntatie een uitgebreide kennismaking met 
de Brusselse zorgsector vanuit het perspectief van 
een zorgverlener. Binnen het project @level2work 
leren 25 hoger opgeleide nieuwkomers de Brusselse 
zorgsector kennen en worden ook na de zorgge
richte maatschappelijke oriëntatie verder begeleid 
naar een professioneel of educatief perspectief in 
de zorg. 

Het Huis voor Gezondheid zet in deze projecten haar 
expertise rond het aantrekken van mensen met een 
diverse achtergrond naar de Brusselse zorgsector en 
netwerk van zorginstellingen (werkgevers), universi
teiten, paramedische opleidingen, woonzorgcentra, 
inschakelingsactoren, en vooral de zorgverleners in. 

Ten aanzien van de activiteiten omtrent zijinstroom 
werkten we in 2016 nauw samen met Tracé Brussel.

Samengevat Huis voor Gezondheid en het toeleiden 
van zijinstromers naar Brusselse zorg(opleidingen) 
in 2016

 → Update van de Oriëntatiegids Nederlandstalige 
zorgopleidingen voor zijinstromers in het 
Nederlands (2016), Frans en Engels (lopend)

 → Presentatiemoment van de tweede editie 
van de Oriëntatiegids Nederlandstalige 
zorgopleidingen

 → Nieuw project: OuiWeCare voor toeleiding van 
laag en middengeschoolde nieuwkomers naar 
de Brusselse zorg met o.a. inleefmomenten 
en rolmodellen in het kader van het traject 
maatschappelijke oriëntatie (BON)

 → Nieuw (Europees) project: @Level2Work voor 
toeleiding van hooggeschoolde nieuwkomers 
naar o.a. de zorg (naast ICT en niet sector 
specifieke toeleiding) (project lopend) en expert 
in het lerend netwerk van het project

 → Versteviging van de samenwerking met Tracé 
Brussel en Brussels Onthaal Nieuwkomers en 
andere social profit inschakelingsactoren

 → Aanwezigheid op opleidingsen 
tewerkstellingsbeurzen
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Brussel vertegenwoordigen en Brusselse accenten 
leggen in overlegorganen voor de promotie van 
zorgberoepen 

Ook in 2016 werkte het Huis voor Gezondheid mee 
aan de ontwikkeling van de nieuwe “ik ga ervoor" 
campagne voor de promotie van zorgberoepen in 
de overlegplatformen op Vlaams, (inter)provinciaal 
en Brussels niveau. De nieuwe campagne legde 
de klemtoon op ouderenzorg, diversiteit (mannen 
en mensen met een migratieachtergrond), 
verpleegkundigen, innovatie en ondernemersschap 
en kwalitatieve kandidaten. Tegelijk werd de 
verlenging van de opleiding verpleegkunde 
bekend gemaakt (van 3 naar 4 jaar). Het divers 
campagnemateriaal werd op 12 en 17 mei 2016 via het 
Huis voor Gezondheid netwerk verspreid in Brussel.

 → Emailbanners
 → Linken op relevante Brusselse websites ( bv. 

www.mijnjobmijnkeuze.be, Brussel Bazar, VGC 
Onderwijs, …)

 → Facebookposts van zorgverleners in het kader 
van de #proud to care campagne

 → Bedankingskaartjes die patiënten aan 
zorgverleners konden sturen

 → Advertenties in BRUZZ ( juni 2016)
 → Artikel in Brussel direct (voor leerkrachten)
 → Extra blad in de geüpdate Oriëntatiegids 

voor zijinstromers over 4 jarige opleiding 
verpleegkunde

Studenten in zorgopleidingen informeren over de 
Brusselse zorgsector en over Brussel als stad om te 
studeren, stagelopen, werken en wonen

Om de uitstroom naar het Brussels werkveld 
te verhogen, brengen we de studenten van de 
(Brusselse) paramedische en medische opleidingen 
op verschillende tijdstippen tijdens hun opleiding 
in contact met het werkveld en we informeren 
ze over de Brusselse zorgsector en promoten 
Brussel als stad om in te wonen en werken. In het 
verleden richtten we ons hierbij voornamelijk op 
de verpleegkundigen en artsen. In 2016 hebben 
we concrete projecten opgezet om de nood aan 
uitstroom van andere beroepen naar het Brussels 
werkveld te onderzoeken en (nieuwe) initiatieven 
hierrond uit te testen.
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Overzicht van de belangrijkste acties in 2016 
voor studenten uit de Nederlandstalige 
zorgopleidingen om Brussel bekend te maken als 
woon- en werkplek.

 → Brussellessen: introductielessen over de 
Brusselse gezondheidszorg, het Brusselse 
zorgaanbod, de activiteiten van Huis 
voor Gezondheid en Brussel als stad (bij 
de eerstejaars van alle paramedische 
zorgopleidingen). 

 → Jobhoppen: Om het beeld en de kennis 
over Brussel bij studenten verpleegkunde te 
verruimen organiseerden Muntpunt en het Huis 
voor Gezondheid op 11 mei 2016 opnieuw een 
dag ‘Jobhoppen in Brussel’. Alle (163) studenten 
verpleegkunde uit de 4 Brusselse (hoge) scholen 
maakten tijdens deze dag kennis met Brussel 
en met de diversiteit van het zorgaanbod in 
Brussel. Dit jaar lag de focus op het zorgaanbod 
in de eerstelijnsgezondheidszorg. De dag werd 
positief geëvalueerd: bij 26% van de studenten 
is de mening over Brussel als stad om te wonen 
en te werken in meerdere of mindere mate 
veranderd (bij de overblijvende 74% zitten 
ook studenten die in Brussel wonen en die al 
een positieve mening over Brussel hadden), 
47% van de studenten heeft zijn mening 
over de Brusselse ziekenhuizen herzien, 73% 
wil stage lopen in Brussel (9% misschien) en 
55% overweegt om er te komen werken (18% 
misschien). 

 → JOB@Brussel: de tweede editie van de jobbeurs 
verwelkomde bijna 400 laatste jaarsstudenten 
van de 9 Brusselse paramedische opleidingen. 
Zij bezochten 30 standen met werkgevers uit 
de zorg en namen deel aan 6 verschillende 
workshops om hun toekomst als zorgverlener 
voor te bereiden. Nieuw dit jaar was een 
workshop i.s.m Wonen in Brussel en BRIK 
waarbij studenten konden kennismaken met 2 
appartementen voor starters in Brussel. 
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Aanbod en vraag van stageplaatsen op elkaar 
afstemmen en de kwaliteit van stageplaatsen 
optimaliseren

Optimaliseren van de stages voor studenten 
verpleegkunde in Brusselse ziekenhuizen

In 2016 organiseerden we in samenwerking met 
de scholen voor verpleegkunde en de Brusselse 
ziekenhuizen het 3e tweetalige symposium voor 
Brusselse stagementoren. Deze editie stond in 
het teken van de veranderingen in de opleiding 
verpleegkunde. De 166 aanwezigen deelden good 
practices m.b.t stagebegeleiding. We sloten de 
dag af met een panelgesprek tussen studenten en 
mentoren. In dit gesprek kwamen verschillende 
onderwerpen aan bod, zoals o.a. het onthaal van de 
student, evaluatie, hoe kunnen studenten evolueren 
in zelfstandig werken, …

Het Stagementoraat Verpleegkunde bleef ook in 
2016 het platform bij uitstek waar opleidingsveld en 
werkveld elkaar treffen.

Optimaliseren van de stages voor verzorgenden in 
de thuiszorg

In Brussel bleek de vraag naar hulp bij het zoeken 
naar (kwalitatieve) Nederlandstalige stageplaat
sen in de thuiszorg bij opleidingsinstellingen 
voor verzorgenden, prioritair te zijn (Bron: HvG 
telefoonronde). Huis voor Gezondheid vertegen
woordigde Brussel in de stuurgroep stagematching 
Thuiszorg van het pilootproject van VIVO die in 2016 
de regionale partners samenbracht hieromtrent. 
Gezien dit project stopt, bereidden we de opstart 
van het Stagementoraat Verzorging Brussel voor. 
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Dit is een platform waar werkveld en opleidings
veld vanaf 2017 zullen samenkomen om over 
stage gerelateerde problemen in de opleiding tot 
verzorgende te overleggen en gezamenlijke acties 
te ondernemen. 

Studenten geneeskunde en artsen in opleiding in 
Brussel

De belangrijkste uitdaging van 2016 was Brussel 
promoten als interessante stad, als multiculturele 
stad, als werk en woonplaats of gewoon als stad 
om eens op bezoek te komen. Interesse in Brussel 
aanwakkeren om de eerste stap naar Brussel te 
(durven) zetten. 

De volgende stap was zichtbaarheid geven aan 
Nederlandstalige stages in Brussel, zowel in de zie
kenhuizen, bij de huisarts als voor een sociale stage, 
m.a.w. de drempels tot de Brusselse zorg verlagen 
door studenten voldoende te infomeren. Om te 
weten welke informatie ze nodig hebben, waren 
we in 2015 gestart met een korte bevraging bij de 
studenten die één of meerdere stages in Brussel 
liepen. Deze bevraging werd teruggekoppeld aan 
de stageverantwoordelijken van de verschillende 
faculteiten en verder verfijnd via persoonlijke con
tacten met stagiairs. Opvallend was dat studenten 
vooral nood hebben aan praktische informatie over 
het ziekenhuis, de dienst waar ze stage lopen, de 
buurt van het ziekenhuis en het woonwerk verkeer. 
Deze informatie op het juiste moment aan de 
student bezorgen, leidde vervolgens tot een nieuwe 
uitdaging die zich in 2016 vertaalde tot verschillende 
info en overlegmomenten met studenten. 

Stage- en opleidingsplaatsen geneeskunde

In 2015 hadden we de ziekenhuizen en diensten 
waar studenten geneeskunde stage lopen, in 
kaart gebracht. Daarnaast organiseerden we ook 
een vragenronde bij de ziekenhuizen om na te 
gaan of ze nog extra stagiairs konden begeleiden. 
Maar het antwoord op onze vragen bleek meer 
complex dan we aanvankelijk hadden verwacht: 
een aantal zieken huizen en diensten waren zeker 
bereid om extra Nederlandstalige stagiairs te 
begeleiden, maar organisatorisch gezien was een 
verdere afstemming tussen de stagesecretariaten 
van de faculteiten en de stagemeesters van de 
ziekenhuizen nodig. We hebben er dan ook voor 
gezorgd dat ze elkaar konden vinden en namen 
regelmatig poolshoogte bij de faculteiten of er nog 
nood was aan extra stageplaatsen. De nood aan 
extra stageplaatsen liet (en laat zich nog steeds) 
het meest voelen bij de huisartsenstages. Deze 
begint vaak in de bachelor jaren met enkele dagen 
kijkstages en loopt dan verder uit tot enkele weken 
in de masterjaren. In 2016 werd een uitgebreide 
nota over de organisatie van deze huisartsenstages 
aan de vier Vlaamse faculteiten geneeskunde geüp
datet. We verstuurden deze nota dan ook met een 
warme oproep naar alle Nederlandstalige Brusselse 
huisartsen en probeerden ook tijdens officieuze 
overlegmomenten hun aandacht hierop te trekken. 

De bedoeling van Huis voor Gezondheid blijft om 
de Brusselse huisartsen te informeren en vooral te 
motiveren om studenten te begeleiden doorheen 
het hele traject geneeskunde. Ondertussen mogen 
we op de steun rekenen van een 45tal actieve 
Nederlandstalige huisartsen om regelmatig of ad 
hoc een stagiair geneeskunde te begeleiden.
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Acties voor studenten geneeskunde

Tot vorig jaar gaven we vooral Brussellessen aan 
studenten die al voor Brussel hadden gekozen, met 
andere woorden voor de Brusselse stagiairs. In 2016 
konden we ons aanbod uitbreiden met nieuwe 
Brussellessen vóór studenten hun stagekeuze 
moeten opgeven. In de eerste reeks ligt de focus op 
praktische informatie, in de tweede op het warm 
maken voor Brussel. “Waarom zou je voor Brussel 
kiezen?” was de vraag waarmee we in gesprek 
gingen met toekomstige stagiairs om hen te 
overtuigen om toch eens een stage te lopen in de 
hoofdstad en een paar hardnekkige drempels weg 
te werken.

Daarnaast bleven we natuurlijk inzetten op het 
voldoende informeren van de studenten en het 
onthaal van de stagiairs. Hiervoor organiseerden 
we nog een evaluatiemoment in een hip caféetje 
in hartje Brussel. Bedoeling was dat we dan alle 
studenten die rond deze periode stage lopen, 
gelopen hebben of nog zullen liepen, rond de 
tafel konden brengen om hun ervaringen en 
verwachtingen met elkaar te delen. We zagen het 
als een communitybuilding waarbij we stagiairs 
van verschillende ziekenhuizen en studenten uit 
verscheidene faculteiten met elkaar in contact 
konden brengen.

Stagestartdag

Op 1 december 2016 organiseerde Huis voor 
Gezondheid voor het eerst een stagestartdag op 
verzoek van de KU Leuven. Hiervoor nodigden 
we samen met de KU Leuven alle Leuvense 
masterstudenten uit, die in de loop van 2016–2017 

een stage in Brussel zouden lopen, alsook de 
stagebegeleiders , de specialisten en (Brusselse) 
huisartsen, al dan niet in opleiding. De doelstelling 
bleef eenvoudig: het ging om kennismaking, 
uitwisseling en netwerking en bovenal "Brussel 
promoten". Hiervoor hadden we dan ook een mooi 
gevuld programma : 

20u onthaal en receptie
20u30  verwelkoming door prof. dr. Herijgers 

(decaan)
20u45 persoonlijke ervaringen van Brusselse 

artsen. dr. Donders, dr. Demaerel, 
dr. Van Belle

21u30 voorstelling Huis voor Gezondheid 
22u slotwoord 
22u10 netwerkmoment

Dit ging door in Muntpunt en zorgde voor een 
mooie opkomst: 49 aanwezigen, waarvan 37 
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studenten. Het feit dat de studenten zelf naar 
Brussel moesten komen, zorgde voor een 
gemotiveerde groep van toekomstige artsen die 
in een losse sfeer op een andere manier contact 
hadden met hun stagemeesters én met Huis voor 
Gezondheid. Ook dit evenement lijkt ons een ideale 
manier om aan een community te werken van 
artsen en studenten geneeskunde in Brussel, om 
informatie in te winnen, zowel bij de stagiairs als 
bij de stagemeesters over wat ze nodig hebben in 
Brussel en daar vervolgens op kunnen inzetten. 

Daarom willen we dit evenement ook uitrollen naar 
alle faculteiten: er komt dus een extra editie 2017! 

Samen op stap in Brussel tijdens de netwerkstages

Meer dan vroeger ziet men het belang in 
van samenwerking tussen studenten van 
verschillende zorgopleidingen. De interdisciplinaire 

netwerkstage zorgt er niet alleen voor dat een 
student verpleegkunde op stap gaat met een 
student geneeskunde, maar ook dat ze samen de 
Brusselse zorgsector leren kennen en onderling 
kunnen uitwisselen. Ook in 2016 gingen een 60tal 
duo’s van de Erasmushogeschool en de Vrije 
Universiteit Brussel kennismaken met de eerste 
lijn, maar ook met zorgorganisaties waarmee 
zij minder vertrouwd zijn (Kind & Gezin, Klein 
Kasteeltje, gevangenissen, CAW, brandweer, 
rusthuis, CGGZ, e.a.). 

Om een zo breed mogelijke waaier van 
zorgverleners en organisaties hierbij te betrekken, 
maakte Huis voor Gezondheid een webpagina aan 
waarop de studenten vervolgens de zorgverleners 
en organisaties zelf konden vinden. 

Daarnaast begeleidden we een 20tal 
laatstejaarsstudenten van de KU Leuven bij de 
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organisatie van hun Brusselse netwerkstage. 
Het Huis voor Gezondheid maakte de studenten 
wegwijs in het Brusselse eerstelijnslandschap en 
begeleidde de studenten met het uitwerken van 
enkele casussen. Hiervoor leerden we hen om 
gebruik te maken van de tools die ter beschikking 
gesteld worden om de specifieke Brusselse context 
te leren kennen: Zorgzoeker, het Brussels Zakboekje 
en Sociaal Brussel Online. Vervolgens werden de 
studenten tijdens de terugkomdag bijgestaan door 
het Huis voor Gezondheid om tijdens het klassikale 
verbetermoment aan de medestudenten duiding 
te kunnen geven bij een aantal antwoorden op de 
casussen. 

Een belangrijke meerwaarde van deze netwerkstage 
is dat de studenten, voor ze met hun opleiding 
huisartsgeneeskunde starten, het aanbod en de 
dienstverlening van het Huis voor Gezondheid zelf 
leren kennen.

Acties voor Huisartsen in opleiding en 
praktijkopleiders

Het Huis voor Gezondheid houdt een overzicht 
bij van het aantal Brusselse praktijkopleiders 
en het aantal huisartsen in opleiding HAIO’s 
dat bij een Nederlandstalige praktijkopleider 
uit Brussel in opleiding is. Vorig jaar rondde 
nog één extra Nederlandskundige huisarts 
zijn opleiding tot praktijkopleider af. Helaas 
verliet ook één praktijkopleider onze hoofdstad, 
waardoor het aantal ongewijzigd is gebleven op 17 
Nederlandstalige praktijkopleiders in 2016. 

Verder waren er 13 ’HAIO’s werkzaam bij 
praktijkopleiders in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. Zij werden door het Huis welkom geheten 
in Brussel bij de aanvang van hun opleiding in 
de praktijk. Bovendien werden zij uitgenodigd 
op de introductiedag KU Leuven. Op deze avond 
werden namelijk ook enkele Brusselse huisartsen 
uitgenodigd die ervaringen over Brussel met 
hen konden delen. Bovendien was dit een ideaal 
netwerkmoment dat op aanraden van het Huis 
voor Gezondheid na afloop werd verdergezet in een 
typisch Brussels cafeetje. 

Acties voor arts-specialist in opleiding

Huis voor Gezondheid wil zorgen voor voldoende 
(opleiding) plaatsen in de ziekenhuizen voor 
Nederlandstalige specialisten. We willen het 
aantal beschikbare plaatsen in kaart brengen 
om dit vervolgens te kunnen promoten aan 
de vier Vlaamse faculteiten. In 2016 startten 
we met het opmaken van een overzicht van de 
officieel erkende stagemeesters per ziekenhuis 
én de universitaire stagemeesters op basis van 
overheidsdatabanken en de faculteiten. Omdat 
UZ Brussel een Nederlandstalig ziekenhuis is en 
van de Europaziekenhuizen is geweten dat ze in de 
toekomst extra aandacht zullen besteden aan het 
opleiden en aanwerven van Nederlandskundige 
ASO’s (en specialisten), legden we de focus in 2016 
vooral op de 5 ziekenhuis(koepels), hiervoor werd 
gebruik gemaakt van het overzicht van de erkende 
stagemeesters van FOD Volksgezondheid:

 → UMC SintPieter: 26 stagemeesters
 → Iris Ziekenhuizen Zuid: 12 stagemeesters
 → Chirec ziekenhuizen in Brussel: 8 stagemeesters
 → Brugmann: 29 stagemeesters
 → Kliniek SintJan: 16 stagemeesters 
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Voor UMC SintPieter, Iris Ziekenhuizen Zuid 
en Chirec werd elke stagemeester afzonderlijk 
aangeschreven via mail en voor Brugmann 
en Kliniek SintJan werden overlegmomenten 
georganiseerd op directieniveau om de 
situatie van Nederlandskundige specialistische 
opleidingsplaatsen te leren kennen. Al snel kwamen 
we tot de vaststelling dat het merendeel van de 
bevraagde artsen bereid was om Nederlandstalige 
artsspecialisten in opleiding op te leiden. Toch 
blijkt de realiteit complexer. Daarom zouden 
we zicht moeten krijgen op de afspraken tussen 
universiteit en ziekenhuis. Het antwoord op deze 
vraag hopen we te vinden bij de coördinerende 
stagemeesters van de vier Vlaamse universiteiten. 
In 2016 verzamelden we de contactgegevens en in 
2017 zullen we hen per specialisme contacteren om 
zo te weten te komen met welke Brusselse perifere 
ziekenhuizen ze samenwerken en hoeveel ASO ze in 
deze Brusselse ziekenhuizen plaatsen. Zo kunnen 
we kijken of er vraag is naar extra plaatsen en of de 
beschikbaarheid van de ASOplaatsen voldoende 
gekend is? 
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2
 

Ondersteunen van de Brusselse zorgverleners  
in het aanbieden van integrale zorg

Beroepskringen en -verenigingen

Huis voor Gezondheid is een aanspreekpunt voor 
de beroepskringen of –verenigingen in Brussel. Zo 
hebben we in 2016 de Vlaamse psychologen onder
steund in hun denkoefening voor de oprichting van 
een Brusselse kring, werken we intens samen met 
de UPBAVB en staan we open voor alle mogelijke 
vragen van de andere verenigingen.

Beroepskring thuisverpleegkundigen BZORGT

Bzorgt ontwikkelt activiteiten ter bevordering van 
een betere thuisgezondheidszorg in Brussel. Het 
gaat hier met name om professionele vorming 
m.b.t thuisverpleegkunde en thuiszorg. Ook worden 
thuisverpleegkundigen via Bzorgt op de hoogte 
gehouden van RIZIV nieuws relevant voor de eigen 
beroepsgroep. Bzorgt biedt tevens een ontmoe
tingsplatform waarin Nederlandskundige thuisver
pleegkundigen, zorgkundigen en verzorgenden zich 
verenigen. Ook wordt met de samenkomsten inter
visie, uitwisseling en afstemming bevorderd. Noden 
die door de leden worden aangehaald, worden 
gesignaleerd naar beleidsactoren. De inhoudelijke 
en administratieve ondersteuning van Bzorgt wordt 
opgevolgd door Huis voor Gezondheid. 

In 2016 werd de voorjaarssessie “Hoog tijd voor een 
fiscale en financiële checkup” i.s.m. Optima en 
“Symptomen en behandeling van Longtuberculose’’ 
georganiseerd door Bzorgt. Annie Deschuytter, soci
aal verpleegkundige van de Vereniging Respiratoire 
Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, bracht 
twintig thuisverpleegkundigen op de hoogte van de 
laatste stand van zaken over tuberculose; van symp
tomen, over behandeling tot hoe jezelf beschermen 
als thuisverpleegkundige. Tijdens de uiteenzetting 
van Optima kregen de zelfstandig verpleegkundige 
de nodige informatie om voor zichzelf een financiële 
checkup te kunnen doen. 

In juni werd een multidisciplinaire navorming rond 
cultuursensitieve palliatieve zorg georganiseerd 
en in het najaar van 2016 vond ook een multidis
ciplinaire bijscholing omtrent dementie plaats. 
Beide vormingen worden verder in dit jaarverslag 
concreet toegelicht, onder het luik ‘multidiscipli
naire navormingen’.

Daarnaast vond er overleg plaats met de VBZV, om 
te kijken waar synergiën en mogelijkheden zijn 
tussen de Bzorgtwerking in Brussel en de nieuwe 
inzet op kringwerking van Vlaamse Beroepsvereni
ging Zelfstandige Verpleegkundigen. 
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communicatiekanalen naar zorgverleners  
en hun organisaties

Geïnformeerde zorgverleners zijn cruciaal voor een 
kwaliteitsvolle zorg op maat van de patiënt.  
Huis voor Gezondheid besteedt daarom aandacht 
aan het beheren van verschillende tools om te 
communiceren naar de Brusselse Nederlands
kundige (toekomstige) zorgverleners: Zorgzoeker, 
nieuwsbrieven, website,…

Via deze wegen informeren we zorgverleners over 
onze acties zelf, maar ook over relevante nieuwsbe
richten en activiteiten van partnerorganisaties. In de 
zomer van 2016 werd dan ook een aanzet gedaan 
tot een communicatieplan, dat we in 2017 verder 
willen afwerken en waar we de komende jaren 
willen aan blijven voortbouwen.

Zorgzoeker

We timmerden verder aan Zorgzoeker, de databank 
en website van het Huis voor Gezondheid waarin 
sinds 2008 de Nederlandskundige zorgverstrekkers 
zichzelf kunnen registreren, collegazorgverle
ners op kunnen vinden voor doorverwijzing en 
hun gegevens kosteloos bekend kunnen maken 
bij de Brusselse patiënten. Patiënten vinden op 
www.Zorgzoeker.be de weg naar een geschikte huis
arts, tandarts enz. Al de zorgverleners die werkzaam 
zijn in de eerstelijn kunnen beheerd en gevonden 
worden in Zorgzoeker. In 2014 werd Zorgzoeker 
grondig vernieuwd dankzij een samenwerking met 
de partners rond de Sociale Kaart. Zij zullen in 2018 
ten gevolge van de staatshervorming overgeheveld 
worden naar de Vlaamse Overheid, departement 
Welzijn Volksgezondheid en Gezin. Het Huis voor 

Gezondheid worstelde in 2016 met de onduidelijk
heid over de toekomst van Zorgzoeker maar op de 
valreep werd aan het einde van het jaar duidelijk 
dat de Vlaamse Overheid als nieuwe eigenaar zal 
blijven investeren in de databank. De uitrol van 
Zorgzoeker naar Vlaanderen nam een start op het 
einde van 2016 en wordt ongetwijfeld verder gezet 
in 2017. 

Via een actieve samenwerking met de SEL Zenne
land werden de eerste uitgebreide datasets van 
zorgverleners uit de Vlaamse Rand opgeladen en 
werd de methodiek uitgewerkt. 
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Gezondheidsmeeting 

Het centraal thema van de gezondheidsmeeting 
in 2016 was “Brussel ‘HOOFD’stad: 5 invalshoeken 
op geestelijke gezondheidszorg”. Voor deze tiende 
editie werd een heel actueel thema gekozen. Het 
psychische aspect van gezondheid is niet los te 
koppelen van het lichamelijke, daar worden we ons 
meer en meer van bewust. Vijf aspecten werden 
belicht:

 → Ouder worden, een universele ervaring: hoe 
ermee omgaan als hulpverlener?

 → Thuiszorg: hefboom voor de vermaatschap
pelijking van de zorg voor patiënten met een 
psychologische of psychiatrische problematiek.

 → Vluchtelingen en geestelijke gezondheid. 
Normale reacties op abnormale situaties.

 → Herkennen van en omgaan met delier. 
 → Cliënten GGZ en wonen, met bijzondere aan

dacht voor ouderen.

Van de in totaal 117 aanwezigen – een aantal dat 
in de lijn ligt van de voorgaande edities – woonde 
bijna de helft (45,2%) de gezondheidsmeeting voor 
de eerste keer bij. De grote meerderheid (73,5%) 
kwam uit Brussel. De overige deelnemers waren 
werkzaam in de rand (7,7%) of daarbuiten (18,8%).

Er was een goede mix tussen welzijns en gezond
heidsmedewerkers: 17% uit welzijnsvoorzieningen, 
54,7% uit de gezondheidszorg, 5% uit de huisves
tings of woonzorgsector, 4% vanuit onderwijs 
en onderzoek en 3% beleidsmedewerkers. (De 
overige 16,3% werd gevormd door de organiserende 
medewerkers.) 

Dat er in vergelijking met de groep welzijn 
overwegend meer gezondheidszorg aanwezig was, 
kan mogelijks verklaard worden door het overkoe
pelend thema, waardoor veel zorgverleners uit de 
geestelijke gezondheidszorg dit jaar deelnamen. De 
meeting stond bovendien als officiële bijscholing 
van de BHAK geagendeerd, wat er wellicht toe 
bijdroeg dat er ten opzicht van het jaar voordien 
dubbel zoveel huisartsen (20) aanwezig waren.

Iets meer dan de helft van de aanwezigen vulden 
het evaluatieformulier in en het resultaat was van 
die aard dat we verder gaan op hetzelfde elan: 
er komt een gezondheidsmeeting in 2017. Huis 
voor Gezondheid zal ook dan trekker zijn, maar de 
samenwerking met de andere Lakenhuispartners 
blijft een meerwaarde voor dit event! 

Nieuwjaarsreceptie

In februari 2016 ging de nieuwjaarsreceptie van 
het Huis voor Gezondheid door in een zaaltje van 
de bibliotheek en informatiecentrum Muntpunt. 
De nieuwjaarsreceptie is een ideaal moment om 
input te vragen aan het werkveld, een kans om af 
te toetsen waarop het komende jaar best wordt 
ingezet met het Huis voor Gezondheid. Het nieuw 
strategisch plan 2016–2020 werd kort voorgesteld 
aan de aanwezige zorgverleners. Er werd vnl. 
gefocust op accentverschuivingen en uitdovende 
of nieuwe projecten. Per strategische doelstelling 
werden er ook enkele vragen aan de aanwezige 
zorgverleners gesteld omtrent noden die ervaart 
worden, opportuniteiten waar het Huis voor 
Gezondheid moet op inspelen, subsidiekanalen 
waarop eventueel beroep kan worden gedaan, de 
manier waarop zorgverleners willen geïnformeerd 
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worden… In totaal waren er 57 aanwezigen, zowel 
zorgverleners, als welzijnswerkers, als beleid als 
personen uit zorgopleidingen.

Intersectorale samenwerking rond 
interculturalisering van de zorg

Met het oog op een geïntegreerde aanpak inzake 
interculturalisering van de zorg in het interna
tionale gebied BrusselHoofstad werkt het Huis 
voor Gezondheid op structurele wijze samen met 
de Brusselse Welzijns en gezondheidsRaad, CGG, 
Brussels Steunpunt en de Brusselwerking van 
het Agentschap Integratie en Inburgering van de 
Vlaamse overheid voor wat betreft integratieop
drachten. Deze partners realiseren, elk vanuit hun 
expertise en rol, een geïntegreerde werking rond 
interculturalisering van de zorg. Dit houdt onder 
meer in dat acties in de respectievelijke jaaractie
plannen hieromtrent samen zijn ontwikkeld of zijn 

afgestemd en samen worden geëvalueerd. Het Huis 
voor Gezondheid heeft ook in 2016 een actieve rol 
binnen deze geïntegreerde werking opgenomen en 
neemt hiertoe deel aan structureel overleg tussen 
de partners en het door de VGC ingerichte overleg
platform ‘Interculturalisering van de zorg’.

In 2016 heeft deze groep samen het Cahier ‘Cultuur 
Sensitieve Zorg in Brussel’ opgesteld. Cultuursensi
tieve Zorg werd door middel van verhalen, inspire
rende leiders en casussen uit de praktijk ontsloten 
en verspreid in de zorgsector in Brussel. Immers 
een derde van de Brusselse 65plussers heeft een 
migratieachtergrond. In de komende jaren zal dit 
evolueren naar één op twee. De zorgsector past 
zich maar moeizaam aan de noden van oudere 
migranten aan. Anderzijds heeft de oudere of de 
mantelzorger zelf vaak twijfels en vragen of kent hij 
of zij het aanbod niet.
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We denken dat er anno 2016 op het Brussels 
terrein veel experimenten cultuursensitieve zorg 
plaatsvinden. Toch zijn die niet altijd zichtbaar. Voor 
sommigen is diversiteit een onderdeel van hun 
dagelijkse werking waardoor het ‘normaal’ wordt. 
Anderen ervaren een zekere terughoudendheid om 
te koop te lopen met een project omdat ze vinden 
dat ze nog volop in het proces zitten.

Maar wij vinden interculturaliseringsprocessen in 
eender welk stadium interessant. Wij willen deze 
praktijkervaringen ontsluiten opdat anderen ervan 
kunnen leren en geïnspireerd worden voor eigen 
werking. Daarom komen er vooral persoonlijke, 
doorleefde verhalen, ervaringen en kennis aan bod. 
We willen de expertise naar boven halen uit mensen 
voor wie diversiteit een werkwoord is.

Infosessies Cultuursensitieve zorg ziekenhuissector

Voortkomend uit de bevraging cultuursensitieve 
zorg in de ziekenhuissector, die in 2015 is uitgevoerd, 
zijn noden gedetecteerd die samenhangen met 
seksuele en reproductieve gezondheid, stervensbe
geleiding en betalingsverbintenissen door OCMW’s. 
Door contact te houden met de sociale diensten, 
die ondervraagd werden, wordt de vinger aan 
de pols gehouden over de gedetecteerde noden 
en gerelateerde onderwerpen. In 2016 heeft een 
infosessie over cultuursensitieve palliatieve zorg 
plaats gevonden. De bevraging en latere contacten 
met de sociale diensten hebben geen verdere vraag 
om infosessies naar voren gebracht. 

Vertegenwoordiging van en terugkoppeling naar de 
Brusselse eerstelijn in beleids- en overlegorganen 
op Brussels, Vlaams en Nationaal niveau

Als het aankomt op vertegenwoordiging in beleids
overlegorganen wordt ‘Nederlandstalig Brussel’ 
vaak gemakshalve bij VlaamsBrabant gerekend 
of wordt uitgegaan van één vertegenwoordiging 
van Brussel in federale overlegorganen. Gezien 
de specificiteit van Brussel pleit de gehele sector 
voor een aparte vertegenwoordiging voor Brussel 
in Vlaamse overlegorganen en voor een Neder
landstalige én Franstalige vertegenwoordiging 
van Brussel in federale overlegorganen. Gezien het 
onmogelijk is voor de overbevraagde eerstelijn om 
alle beleidsbeslissingen op te volgen, ziet het Huis 
voor Gezondheid het als zijn taak om de Brusselse 
Nederlandskundige eerstelijn te vertegenwoor
digen in de talrijke overlegorganen en de hieruit 
voortvloeiende informatie te verzamelen en op een 
duidelijke manier terug te koppelen.
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Bevorderen van multidisciplinaire netwerking en samenwerking  
met het oog op kwaliteitsvolle (chronische) zorg

lokaal overleg tussen huisartsen en apothekers

 → Het project rond samenwerking tussen huisart
sen en apothekers is een reeds jaren lopende 
samenwerking tussen het Huis voor Gezondheid, 
de Apothekersvereniging van Brussel en het 
Réseau Multidisciplinaire Local de Bruxelles 
(RMLB). We ontwikkelden hiervoor een ‘Handlei
ding voor een kwalitatief overleg tussen apothe
ker en huisarts’, een bijbehorend vormingspakket 
en we startten met het organiseren van lokale 
MFO’s (medischfarmaceutisch overleg). 

 → In 2016 organiseerden we twee lokale MFO’s in 
verschillende Brusselse regio’s waar huisartsen 
en apothekers uit dezelfde regio met elkaar 
in overleg gingen en praktische taakafspraken 
maakten. Hierbij is het interessant om te weten 
dat één van deze MFO’s een vervolgMFO was 
n.a.v. een eerder MFO in 2015. Op deze ver
volgMFO waren meer apothekers en huisartsen 
aanwezig dan in 2015, omdat zij elkaar hadden 
warm gemaakt voor deze nieuwe samenkomst 
en de aanwezigen op de eerste samenkomst het 
overleg als zeer vruchtbaar ervaren hadden. Om 
deze samenwerking te blijven ondersteunen, 
werd reeds een datum voor een nieuw MFO in 
2017 vastgelegd.

 → Naast het organiseren van lokale MFO’s, wordt 
ook elk jaar een congres georganiseerd rond de 
samenwerking tussen apothekers en huisartsen. 
Het congres uit 2015 rond egezondheid werd 
omwille van de verhoogde terreurdreiging 
noodgedwongen verplaatst naar januari 2016. 
Uiteindelijk waren 99 personen aanwezig: 39 
apothekers, 37 artsen en 23 anderen, waaronder 
Minister van Gezondheid, Dhr. Didier Gosuin. 

 → Uit de evaluaties blijkt dat het topic eHealth 
heel gesmaakt werd door de deelnemers: 82% 
beoordeelde de organisatie van het event 
als goed of zeer goed, 61% beoordeelde het 
programma als (zeer) goed, en bij 54% vielen de 
sprekers (zeer) goed in de smaak. 
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Multidisciplinaire navormingen

Huis voor Gezondheid poogt alle zorgverleners te 
ondersteunen. Zodoende werden in 2016 een aantal 
multidisciplinaire navormingen georganiseerd voor 
verschillende zorgberoepen. 

‘Dementie: diagnose, behandeling en begeleiding’

Tijdens overlegmomenten van het Brussels 
Overlegplatform Dementie kwam herhaaldelijk 
ter sprake dat zowel voor de huisarts, apotheker 
als thuisverpleegkundigen een belangrijke rol is 
weggelegd bij dementie. AVB/UPB, Bzorgt, BrOes 
en Huis voor Gezondheid beslisten daarom om voor 
die drie disciplines een navorming uit te werken 
die daarop focuste. De vorming van 15 november 
ging concreet in op opsporing, diagnosestelling, 
behandeling en begeleiding van dementie alsook 
op het omgaan met personen met dementie. 
Prof. dr. Versijpt (neuroloog UZ Brussel) en BrOes 
(expertisecentrum dementie) verzorgden de inhoud. 
De 26 aanwezigen (waarvan 19 werkzaam in Brussel 
en 7 tewerkgesteld in de Rand) hebben bijgeleerd, 
maar gaven aan een volgende keer meer te willen 
vernemen over de concrete aanpak in de dagdage
lijkse (Brusselse) praktijk.

‘Van slaappillen kan je vallen’

Naar aanleiding van de week van de valpreventie 
organiseerden het Huis voor Gezondheid, LOGO 
Brussel en de apothekersvereniging van Brussel 
voor de Nederlandstalige apothekers en huisartsen 
een navorming rond valpreventie. Tijdens deze 
navorming werd bijzondere aandacht besteed 
aan het verband tussen vallen en het rationeel 

voorschrijven en afleveren van psychofarmaca. Aan 
de aanwezigen werd het materiaal voorgesteld 
dat ontwikkeld werd door het expertisecentrum 
valpreventie Vlaanderen en er werd een korte intro 
gegeven door de referentiepersoon valpreventie 
voor Brussel. Vervolgens werd onder leiding van een 
huisarts dieper ingegaan op de relatie tussen vallen 
en (slaap)medicatie. Er werd geëindigd met een 
filmpje en een casusbespreking rond benzodiazepi
nes. In totaal waren een twintigtal apothekers en 
huisartsen aanwezig.

‘In dialoog over cultuursensitieve palliatieve zorg’

Huis voor Gezondheid heeft Br.e.l. geholpen bij het 
in kaart brengen van vorming rond palliatieve zorg 
in Brussel. Zo organiseerden beide organisaties 
i.s.m. Bzorgt, Forum Palliatieve zorg en Kom op 
tegen Kanker op 9 juni 2016 een multidisciplinaire 
bijscholing over cultuursensitieve palliatieve zorg. 
Aan de hand van drie casussen werden ervarin
gen uitgewisseld over vroegtijdige zorgplanning 
en palliatieve zorg, rekening houdende met het 
cultuursensitief karakter van de casussen. Belang
rijke thema’s die aan bod kwamen waren o.a.: 
een verschillende visie op ziekte en zorg tussen 
patiënt en zorgverlener, dilemma tussen religie 
en medische behandeling, betrokkenheid van de 
mantelzorgers, afspraken maken met mantelzor
gers. In totaal waren er 60 deelnemers vanuit zowel 
zorg als welzijn aanwezig. Van de 14 deelnemers die 
het evaluatieformulier invulden quoteerde quasi 
iedereen (93%) de bijscholing als ‘(zeer) goed’. 
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project Vroegtijdige Zorgplanning 

Huis voor Gezondheid stapte samen met Home
Info mee in het project van BOT rond vroegtijdige 
zorgplanning (Koning Boudewijnstichting). Het 
project loopt over twee jaar en beoogt VZP breed 
te benaderen. In een eerste fase werd gezocht 
naar literatuur, werden relevante bijscholingen 
bijgewoond en schreven de projectpartners een 
concrete definitie uit volgens hun interpretatie van 
VZP. Op 14 april 2016 werd een startvergadering 
in de vorm van een debat georganiseerd, waarop 
heel ruim werd uitgenodigd binnen het netwerk 
van de drie projectpartners. Aanvullend (en zoals 
hogerop aangegeven) werkte Huis voor Gezondheid 
mee aan een multidisciplinaire bijscholing 
rond cultuursensitieve palliatieve zorg – dat 
een onderdeel kan uitmaken van vroegtijdige 
zorgplanning. Om een consensus te bereiken 
rond minimale dienstverlening vond in 2016 twee 

maal een intermutualistisch overleg plaats. De 
drie projectpartners bevroegen bovendien – op 
kleinschalig niveau – hun achterban, om de 
(ontbrekende) ervaring met en de noden aan 
VZP in het Brussels werkveld te achterhalen. Op 
die manier kan het toekomstig multidisciplinair 
informatie en vormingspakket voor zorgverleners, 
dat in het najaar van 2017 zal volgen, daarop worden 
afgestemd.

Verwijzer: werken aan een kwaliteitsvol 
verwijsnetwerk

“Verwijzer” staat voor overleg tussen huisartsen en 
specialisten uit de Brusselse ziekenhuizen. Via de 
verwijzeravonden maken huisartsen en specialis
ten klinische en organisatorische afspraken rond 
scharniermomenten in de zorg van de patiënt: 
consultatie, opname, verblijf en ontslag. Bovendien 
is het een netwerkmoment waarop artsen elkaar 
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en elkaars werkwijze leren kennen. Het uiteindelijke 
doel van de Verwijzer is een betere kwaliteit van 
zorg door een goede samenwerking tussen de 
zorgverleners. 

In het voorjaar van 2016 organiseerde het Huis voor 
Gezondheid voor het derde jaar op rij een verwij
zeravond in het Universitair Ziekenhuis Brussel 
en het SintAnna SintRemi ziekenhuis. In het UZ 
Brussel konden de huisartsen in overleg gaan met 
de specialisten van de diensten van het Kinder
ziekenhuis en het Oncologisch Centrum. In het 
SintAnna SintRemi ziekenhuis werd de Verwijzer 
voor het eerst opengesteld naar huisartsen én 
thuisverpleegkundigen. Zij konden overleggen met 
de specialisten van de diensten geriatrie, oncologie, 
hematologie en urologie. Net als de voorbije jaren 
werden de verwijzeravonden ook bekendgemaakt 
in de rand rond Brussel en bij de Franstalige 
zorgverleners.

Uit de evaluaties bleek dat alle aanwezige 
huisartsen en specialisten tevreden tot zeer 
tevreden waren over de inhoud van de verwijzer
avonden. Van de aanwezige thuisverpleegkundigen 
was 93% tevreden tot zeer tevreden. Vanuit de 
huisartsen en de thuisverpleegkundigen kwam 
vooral de vraag om bij langer gehospitaliseerde 
patiënten regelmatig een update te krijgen van 
de followup in het ziekenhuis. De huisartsen 
haalden daarnaast de interne doorverwijzing en 
laattijdige verslaggeving aan, twee knelpunten die 
vaak terugkeren. Vanuit de thuisverpleegkundigen 
wees men vooral op de nood aan richtlijnen 
voor de sociale dienst om de thuiszorg optimaal 
voor te bereiden. Wanneer de patiënt reeds een 
thuisverpleegkundige heeft, dan is het belangrijk 
dat deze enkele dagen voor het ontslag uit het 
ziekenhuis op de hoogte wordt gesteld.

Ondanks de positieve evaluaties dienen we te con
cluderen dat het aantal aanwezige huisartsen wat 
aan de lage kant lag. Vorig jaar stelden we dezelfde 
conclusie, wat ons doet besluiten dat we in 2017 
het verwijzerconcept grondig dienen te evalueren 
met de huisartsen. De blijvende positieve evaluaties 
doen vermoeden dat de lage opkomst waarschijn
lijk niet te wijten is aan de inhoudelijke aanpak 
van de verwijzeravonden. Wellicht liggen andere 
redenen aan de basis. Mogelijk zijn de diensten met 
de grootste knelpunten reeds aan bod gekomen 
of is de samenwerking met de 2e lijn ondertussen 
zo sterk verbeterd dat persoonlijk overleg minder 
nodig is.
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prenataal zorgpad

Tijdens het jaarlijkse overleg met de directie van 
de Europaziekenhuizen ontstond eind 2015 het 
idee om in samenwerking met het ziekenhuis, de 
Brusselse Huisartsenkring en de Artsenkring van 
Halle en omgeving een zorgpad uit te werken rond 
prenatale zwangerschapsopvolging. De uitwerking 
van een dergelijk zorgpad had vooral tot doel om 
duidelijkere afspraken te maken omtrent de multi
disciplinaire samenwerking tussen de huisarts, de 
vroedvrouw en de gynaecoloog. Door onvoldoende 
afstemming tussen de 1e en 2e lijn gebeurde het 
bijvoorbeeld regelmatig dat er dubbele onderzoe
ken werden uitgevoerd. Een striktere invulling van 
de rol van elke zorgverlener vermijdt het uitvoeren 
van dubbele onderzoeken en garandeert een 
betere informatiestroom naar de patiënt. Voor 
de uitwerking van het zorgpad werd de richtlijn 
‘Zwangerschapsbegeleiding’ van Domus Medica en 
de interne werkwijze van de Europaziekenhuizen als 
vertrekpunt genomen.

Naast het uitwerken van het prenataal zorgpad 
werd ook als doel gesteld om de huisartsen van de 
beide kringen beter te informeren over de rol die zij 
kunnen opnemen i.k.v. prenatale opvolging. Daarom 
werd het najaar van 2016 de navorming ‘Zwanger
schapsopvolging voor doeners en nietdoeners’ 
gegeven. Zoals de titel doet vermoeden, werd hierin 
basisinformatie aangereikt voor huisartsen die nog 
niet aan prenatale opvolging doen, alsook extra 
tips en aandachtspunten voor huisartsen die reeds 
vertrouwd zijn met prenatale opvolging. In 2017 zal 
hieraan een vervolg gekoppeld worden door een 
postnatale navorming te organiseren, gericht naar 
de huisartsen en de vroedvrouwen. 

Samenwerken rond diabetes type 2

 ‘Diabetes, a piece of cake’

Op 28 januari 2016 organiseerden we samen met 
alle LMN’s uit VlaamsBrabant een navormingsdag 
voor diabeteseducatoren onder de toepasselijke 
titel: ‘Diabetes, a piece of cake?’. Tijdens deze 
navorming werden vier workshops aangeboden. Er 
werd gestart met de workshop ‘24u op 24u leven 
met diabetes mellitus’. Deze workshop had tot doel 
om diabeteseducatoren te leren ervaren hoe het 
voelt om zelf met diabetes te moeten leven. In de 
tweede workshop stonden de ervaringen van de 
aanwezige diabeteseducatoren centraal. Aan de 
hand van casussen en rollenspelen werd met elkaar 
in interactie gegaan om van elkaars fouten en good 
practices te kunnen leren. Een derde workshop ging 
dieper in op het topic bewegen op maat en reikte 
de diabeteseducatoren handvaten aan hoe zij hun 
diabetespatiënten kunnen aanzetten tot integratie 
van fysieke activiteit in hun dagelijks leven. In een 
laatste workshop werd tot slot stilgestaan bij het 
empoweren van de hulpverlener, want ook als 
hulpverlener kan je soms gedemotiveerd gera
ken wanneer patiënten de richtlijnen voor hun 
behandeling niet opvolgen. Met een aanwezigheid 
van 21 diabeteseducatoren mochten we van een 
geslaagde opkomst spreken.

Ondersteunen van LOK-groepen

Vanuit het LMN Brussel hadden we voor 2016 o.a. 
vooropgesteld om ons meer naar de huisartsen te 
profileren als aanspreekpunt voor vragen betref
fende de zorgtrajecten. De voorzitters van de vijf 
Nederlandstalige LOKgroepen werden dan ook 
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aangeschreven met de vraag of zij interesse hadden 
in een navorming rond diabetes of chronische 
nierinsufficiëntie. 

Een eerste LOKinitiatief werd voorbereid i.s.m. 
dr. Hilgert, huisarts Helixnetwerk Anderlecht, en 
dr. Musch, endocrinoloog op de campus Joseph 
Bracops van de Iris Ziekenhuizen Zuid en vond plaats 
op 22 april. Tijdens deze navorming werd stilgestaan 
bij een aantal complexe, fictieve casussen en werd 
besproken welke de meest aangewezen behandeling 
was. Vanuit het LMN Brussel werd deze navorming 
ook gecommuniceerd naar de diabeteseducatoren. 
Zij kregen op die manier ook de gelegenheid om 
ervaringen en werkwijzen uit te wisselen.

Op 10 mei gaf dr. Van Audenhove, nefrologe op de 
site StElisabeth van de Europaziekenhuizen, een 
presentatie over chronische nierinsufficiëntie. Er 
werd dieper ingegaan op het belang van detectie, 
de stadia van nierfalen en de verschillende oorza
ken, de preventie van de progressie, het opvolgen 
van verwikkelingen en het zorgtraject CNI. Op onze 
vraag werd deze LOK ook opengetrokken naar 
andere disciplines. Naast huisartsen, namen ook 
apothekers en thuisverpleegkundigen deel.

Tot slot vond er op 11 november nog een LOK 
plaats die werd voorbereid in afstemming met 
dr. D’Hooghe, huisarts te Vorst, en dr. Vandemeu
lebroucke, endocrinologe in het AZ JanPortaels. 
Tijdens deze LOK werd vooral aandacht besteed aan 
de nieuwe regelgeving omtrent de diabetescon
ventie en aan de praktische opvolging van diabe
tespatiënten. Aan het LMN Brussel werd gevraagd 
een toelichting te geven over de wijziging van de 
diabetespas naar het voortraject diabetes.

Steekkaarten voor diabeteseducatoren

Het LMN Brussel ontwikkelde in 2013 i.s.m. de 
Diabetes Liga en de Vlaamse LMN’s 20 steekkaarten 
die educatoren kunnen gebruiken bij het geven van 
educatie. Deze steekkaarten zijn een checklist of 
leidraad voor de diabeteseducator om de patiënt 
zo volledig mogelijk te informeren over topics zoals 
beweging, voeding, insuline,... De steekkaarten 
werden in 2016 geüpdatet en zijn beschikbaar op 
www.huisvoorgezondheid.be. Diabeteseducatoren 
kunnen deze gemakkelijk personaliseren.

Overleg met zorgtrajectpromotoren uit 
Vlaams-Brabant

Eind 2015 werd er vanuit de Vlaamse Overheid 
aan de LMN’s toestemming gegeven om zich te 
verenigingen op een online platform. Dankzij dit 
platform is het voor de zorgtrajectpromotoren 
veel gemakkelijker geworden om met elkaar te 
overleggen. Het platform laat toe om knelpunten 
rond de zorgtrajecten te bespreken, bij elkaar te 
rade te gaan omtrent vragen van zorgverleners en 
bovenal om good practices te delen, zodat deze ook 
in andere regio’s geïmplementeerd kunnen worden. 

6wekelijks vindt er ook een BrusselsBra
bantsOverleg (BBO) plaats met de zorgtrajectpro
motoren uit Brussel en VlaamsBrabant. Het doel 
van deze BBO’s is om nauwer op de hoogte te zijn 
en nauwer betrokken te zijn bij de initiatieven die de 
zorgtrajectpromotoren in de rand opzetten. Naast 
het uitwisselen van good practices trachten we ook 
op regelmatige basis samen acties uit te werken en 
bijscholingen te organiseren.
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Bereiken van alle diabeteseducatoren in de 
opleiding – Erasmushogeschool

Huis voor Gezondheid heeft met de LMN’s uit de 
rand een roterend systeem voor het geven van 
lessen in de opleiding tot diabeteseducator in de 
Erasmushogeschool. Dit jaar werden er twee lessen 
gegeven die het werken in de 1e lijn aantrekkelijker 
moeten maken voor diabeteseducatoren: een les 
‘zorgtrajecten’ (gegeven door een zorgtrajectpro
motor) en een les ‘rol van de diabeteseducator 
in de 1e lijn’ (gegeven door een diabeteseducator 
werkzaam in de 1e lijn). Verder was er het ondertus
sen jaarlijks overleg met de verantwoordelijke van 
de opleiding tot diabeteseducator i.k.v. de prakti
sche en inhoudelijke afstemming van bovenstaande 
lessen. Tot slot verwijzen we jaarlijks de studenten 
diabeteseducator naar de diabeteseducatoren 
uit de 1e lijn, zodat zij bij hen hun eerstelijnsstage 
kunnen volgen. 

Los van het bereiken van de diabeteseducatoren 
in opleiding, maar eveneens in samenwerking met 
de Erasmushogeschool, werd ook in het 1e jaar 
verpleging een les gegeven rond de preventie van 
en de sensibilisatie betreffende diabetes. 

Bevraging bij 1e lijn omtrent de zorgtrajecten

In 2016 deed het Huis voor Gezondheid een 
bevragingsronde bij huisartsen, apothekers en 
Lokale Diensten Centra (LDC). We gingen langs bij 
apothekers, diabeteseducatoren, huisartsen en in 
bijna alle Brusselse LDC. Het doel hiervan was beter 
en concreter te kunnen inspelen op de vragen van 
de eerstelijnszorgverleners. Een van de resultaten 
hiervan is de hernieuwde samenwerking met de 
LDC’s waar al een aantal infosessies georganiseerd 
werden rond bijv. gezonde voeding. Op basis hier
van werden eveneens bijkomende acties opgesteld 
voor 2017. 

Nieuws van het LMN Brussel !

Het LMN Brussel stelde zich in 2016 tot doel om zich 
wat gerichter te profileren naar de zorgverleners 
die binnen de 1e en de 2e lijn betrokken zijn bij de 
zorgtrajecten. Daarom werd in juni 2016 gestart 
met een driemaandelijkse LMNnieuwsbrief naar 
huisartsen, apothekers, diabeteseducatoren, diëtis
ten, endocrinologen en nefrologen. Op de website 
verscheen onder de nieuwsrubriek een overzicht van 
alle gepubliceerde nieuwsbrieven.
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Eénlijn.be 

Het Huis voor Gezondheid organiseerde ook dit jaar 
tal van initiatieven als partner binnen het project 
éénlijn.be. Op 1 juli 2016 wijzigden de voorwaarden 
voor de telematicapremie voor de huisarts. Daarom 
organiseerden we eind juni de navorming ‘Hoe je 
telematicapremie behalen?’. Na een korte theore
tische uitleg over de voorwaarden voor de telema
ticapremie, werd huisartsen geleerd hoe zij vanuit 
hun eigen softwarepakket de voorwaarden voor de 
premie konden behalen. Met een opkomst van 34 
huisartsen, waarvan 20 uit Brussel en 14 uit de Rand, 
was dit initiatief een groot succes.

Daarnaast organiseerden we eind juni ook twee 
spoor 2 sessies voor de apothekers uit Brussel en de 
Rand, met name voor de Greenock en de Farmad 
Twingebruikers. Aan deze twee sessies namen 10 
apothekers deel, waarvan ook een aantal uit de 
Rand rond Brussel.

In navolging op de Vlaamse combidagen die 
reeds in 2015 werden georganiseerd, volgde op 19 
november 2016 een Brusselse combidag. Huisartsen, 
apothekers, verpleegkundigen, tandartsen, kine
sitherapeuten en diëtisten uit Brussel en de Rand 
hadden de mogelijkheid om zich voor een spoor 1 
of spoor 2 sessie in te schrijven. Aan de Brusselse 
combidag namen 30 zorgverleners deel.

Daarnaast werden vanuit het Huis voor Gezond
heid ook eHealthopleidingen gegeven binnen de 
opleidingen geneeskunde, farmacie, voeding en 
diëtiek en binnen de opleiding tot diabeteseduca
tor. Anderzijds gaven we ook eHealthopleidingen 
aan de mutualiteiten. Het jaar werd afgesloten met 

een tryout diabetes, waar CareConnectgebruikers 
werd aangeleerd hoe zij hun EMDpakket en de 
eHealthdiensten dienden te gebruiken i.f.v. opvol
ging van diabetespatiënten.

Verder is het Huis voor Gezondheid ook lid van 
de stuurgroep van het Vitalink medicatieschema 
clusterproject, waar we de klemtoon leggen op de 
interoperabiliteit over de verschillende kluizen heen 
en is het Huis voor Gezondheid vertegenwoordigd 
in de werkgroep Vitalink van het Vlaams Agentschap 
Zorg en Gezondheid en de werkgroep Patient Health 
Record van de FOD Volksgezondheid.

Omwille van het belang van de samenwerking en 
elektronische gegevensdeling met ook Franstalige 
collega’s en Brusselse ziekenhuizen, werkt het Huis 
voor Gezondheid sinds 2016 ook nauwer samen  
met Abrumet (Brussels Gezondheidsnetwerk).  
Meer hierover in 2017! 

Gebruikersgroepen

Huis voor Gezondheid organiseerde i.s.m. de 
respectievelijke softwareontwikkelaars telkens in 
het voorjaar en het najaar één CareConnect en 
één HealthOnegebruikersgroep. In totaal werden 
er dus vier gebruikersgroepen georganiseerd. 
Eén van de HealthOnegebruikersgroepen diende 
echter omwille van onvoorziene omstandigheden 
lastminute te worden geannuleerd. Op deze 
gebruikersgroepen waren telkens ongeveer 10 
huisartsen aanwezig, waarvan de helft uit Brussel 
en de helft uit de Rand. 
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Geestelijke gezondheidszorg

Te Gek?!

Huis voor Gezondheid hielp mee aan de organisatie 
van het ‘Te Gek?’ initiatief dat ondersteund 
werd door staatssecretaris Bianca Debaets. Dit 
evenement dat jaarlijks in heel Vlaanderen en nu 
ook in Brussel (Bronks) werd georganiseerd, wilt 
psychische problemen bespreekbaar maken en 
destigmatiseren. Op dit event waren bijna 200 
aanwezigen uit de hele GGZ, zorg en welzijnssector 
van zowel Brussel als de Rand. Uniek aan de editie 
in Brussel was de gratis toegang, waardoor men 
hoopte op een zo divers mogelijk publiek. 

Psychologen in de huisartsenpraktijk 

Het pilootproject eerstelijnspsychologische functie 
dat in 2012 van start ging en in de daaropvolgende 
jaren twee maal werd verlengd (tot februari 2016), 
kreeg ook dit jaar een verlenging toegekend, tot 
eind februari 2019.

Ook in 2016 detacheerde het CGG Brussel zeven 
psychologen. De projectstuurgroep kwam tweemaal 
samen. Twee psychologen werden vervangen, 
aangezien zij in 2015 hadden aangegeven na drie 
jaar uit het project te willen stappen (en zo even een 
stap terug te zetten om zich professioneel ergens 
anders op te focussen). Na drie jaar ervaring met 
het ELP project bleek dat een kleine reorganisatie 
een meerwaarde zou zijn. Er werd getracht om in 
elke praktijk i.p.v. elke twee weken, éénmaal per 
week consultaties aan te bieden. Het blijft boeiend 
om binnen dit project steeds verder te zoeken naar 
de meest geschikte oplossing voor de Brusselse 
praktijk, die ook permanent evolueert.

Nog steeds geven zowel de deelnemende 
huisartsen als de meeste patiënten aan dat dit 
een zinvol initiatief is, maar dat de nood groter 
is dan het aanbod. We proberen verder creatief 
naar oplossingen te zoeken en kijken in dit kader 
naar de uitkomsten van de eerstelijnsconferentie, 
de hervorming van KB 78 en naar de mogelijke 
terugbetaling van eerstelijnspsychologen.
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Informele zorg

Aandacht voor informele zorg, vertaalde zich in 
2016 vooral in aandacht voor de (h)erkenning van 
de Brusselse mantelzorger en via de ‘digitale’ 
ondersteuning van de Brusselse patiënt met een 
zorgnood en zijn mantelzorger, in het project 
IntegrAAL.

AAL-project ‘IntegrAAL’

IntegrAAL is een Europees project dat gericht is op 
de ontwikkeling van innovatieve ICToplossingen 
en diensten op afstand, met als doelstelling om de 
zorg voor ouderen gemakkelijker en eenvoudiger te 
maken en hun levenskwaliteit en zelfredzaamheid 
te verhogen. Er wordt onderzocht hoe nieuwe 
technologie ervoor kan zorgen dat ouderen langer 
thuis blijven wonen, mantelzorgers ondersteund 
worden en verwijzing naar meer traditionele 
vormen van zorg zo lang mogelijk uitgesteld wordt. 
Inzetten op de communicatie tussen deze drie 
partijen staat daarbij centraal. Hiervoor werd een 
specifieke applicatie ontwikkeld, waarop enerzijds 
een activiteitentijdlijn zichtbaar is en anderzijds 
signalen van technologische devices (bijvoorbeeld 
bewegingssensoren) worden geïntegreerd. Het 
onderzoek wordt gevoerd in drie verschillende 
regio’s: Dorset (VK), Coimbra (Portugal) en Brussel. 
Huis voor Gezondheid staat samen met Odisee 
Hogeschool in voor de pilot in Brussel.

In Brussel werd tijdens het eerste projectjaar (2015) 
aan de hand van focusgroepen en individuele 
interviews in kaart gebracht hoe de zorg voor 
ouderen (beter) kon worden georganiseerd, alsook 
wat de kennis, interesse en wensen zijn van ouderen 
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wat ICT betreft. In 2016 werd gefocust op de testfase, 
waarbij de app en bijhorende devices werden voor
gesteld en bij geïnteresseerden werd geïnstalleerd, 
geïmplementeerd en geëvalueerd. Een Europees 
project rond elektronische gegevensdeling bleek 
voor Brussel echter uitdagend. Enerzijds omwille 
van de specifieke context van Brussel waarin reeds 
een eHealtplan is uitgeschreven, met een mHealth 
hoofdstuk en waar we al veel verder staan met het 
EPD, waardoor de potentiële markt kleiner wordt. 
Anderzijds omdat enkele technische problemen 
(waar Brussel niet zelf verantwoordelijk voor is) 
de uitrol belemmerden. Dit maakt dat we minder 
testpersonen konden mobiliseren als gehoopt. In 
overleg met de projectleiding werd daarom beslist 
om zo veel deelnemers als haalbaar te includeren 
en voor een kwalitatieve rapportage (casestudy’s) te 
gaan (i.p.v. een kwantitatieve). In 2016 werden drie 
deelnemers opgestart, maar in 2017 zal er verder 
geïncludeerd worden. 

Project mantelzorg

Huis voor Gezondheid startte in 2013 de “Stuurgroep 
Mantelzorg Brussel” waarin de 6 mantelzorgver
enigingen (Mantelzorg Overleg Komité) en de 
verschillende stakeholders (o.a. het BOT, KC WZ, 
HomeInfo, BrOes, Lokale Dienstencentra, …) samen 
zitten om af te stemmen en gezamenlijk acties 
voor Brusselse mantelzorgers te ondernemen. De 
Stuurgroep werkt nauw samen met de Franstalige 
mantelzorgvereniging ‘Aidants Proches’ (Wallonië 
én Brussel) . In mei 2016 werd het nieuw opgerichte 
Aidants Proches Bruxelles de nieuwe Franstalige 
samenwerkingspartner in Brussel.

Omdat met de Week van de Mantelzorg te weinig 
(nieuwe) mantelzorgers bereikt werden, besliste 
de stuurgroep Mantelzorg Brussel in 2016 in te 
zetten op sensibilisering van de mantelzorger via 
de zorgprofessionals (met een tweetalige sensibi
liseringsfolder verdeeld via zorgprofessionals en 
organisaties) en het bekendmaken van 2 nieuwe 
hulplijnen (een Franstalige en Nederlandstalige) 
voor Brusselse mantelzorgers. Daarnaast werd er 
verder gewerkt aan de uitbouw van een netwerk 
van professionals en organisaties die met man
telzorgers te maken hebben en genereerden we 
persaandacht voor mantelzorgers op de dag van de 
mantelzorg . Uit onze bevraging van de 19 Brusselse 
gemeenten over hun ondersteuningsmatregelen 
voor mantelzorgers bleek dat er nog veel werk aan 
de winkel is in Brussel .
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4
 

Brussel als proeftuin / laboratorium ondersteunen:  
identificeren van noden/trends en deze vertalen  

in innoverende proefprojecten

De superdiverse, complexe Brusselse situatie zorgt 
voor de nodige uitdagingen, maar biedt ook oppor
tuniteiten. Door in te tekenen op projectoproepen, 
willen we tijd en middelen vrij maken om voor een 
aantal van deze uitdagingen creatieve oplossingen 
te zoeken die we in de Brusselse context kunnen 
implementeren. Brussel is daarbij een laboratorium, 
een proeftuin: wat in Brussel werkt, zal ook elders 
in Vlaanderen werken. Omgekeerd is dat niet altijd 
gegarandeerd.

Er zijn 2 thema’s waar dit jaar heel veel tijd in geïn
vesteerd werd, zijnde de werkgroepen in kader van 
de hervorming van de eerste lijn en de pilootprojec
ten geïntegreerde zorg voor chronisch zieken.

Hervorming van de eerste lijn

Huis voor Gezondheid nam actief deel aan 4 van de 
6 werkgroepen rond de hervorming van de eerste
lijn vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezond
heid (en was plaatsvervanger in de andere). In de 
vergaderingen van deze werkgroepen vestigden we 
herhaaldelijk de aandacht op de superdiverse en 
complexe Brusselse situatie. De eerste bevindingen 
en standpunten van de werkgroepen toonden aan 
dat er een aparte werkgroep Brussel opgericht 

diende te worden. Er was nood aan een ‘Brussel
toets’ om de denkoefening rond de hervorming van 
de eerstelijnszorg in Vlaanderen te vertalen naar de 
Brusselse situatie.

Huis voor Gezondheid nam actief deel aan het 
overleg van de werkgroep Brussel. Het resultaat 
was een afzonderlijk hoofdstuk Brussel binnen de 
synthesetekst voor de eerstelijnsconferentie, met 
meer dan waarschijnlijk een afzonderlijk model 
voor Brussel. Dit model werd uitgetekend door 
verschillende (Brusselse) partners, waaronder de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie, het kabinet van 
Bianca Debaets, het Brussels Overleg Thuiszorg, de 
Brusselse Huisartsenkring, Logo Brussel, Kennis
centrum WWZ, expertisecentrum Dementie en 
Forum Palliatieve Zorg.

pilootprojecten geïntegreerde zorg voor  
chronisch zieken

Vanuit de interministeriële conferentie van de 
ministers bevoegd voor gezondheidszorg in België, 
werd een oproep verspreid voor het indienen van 
pilootprojecten geïntegreerde zorg voor chro
nisch zieken. Deze pilootprojecten vormden een 
opportuniteit om binnen een regelluw kader en 
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een superdiverse Brusselse context na te denken 
over een vernieuwend model van zorgorganisatie. 
Daar de oproep in de lijn lag van ons strategisch 
plan 2016–2020, hebben we actief nagedacht over 
mogelijke vernieuwende Brusselse pilootprojecten. 
Het Huis voor Gezondheid tekende uiteindelijk 4 
interesseverklaringen voor Brusselse projecten.

Eén van de 4 interesseverklaringen sprak ons 
in die mate aan dat we bereid waren om de 
coördinatie hiervan samen met een Franstalige 
organisatie op ons te nemen. Dit project heette 
‘Go West!’ omdat we dit wensten uit te rollen in 
de gemeenten SintJansMolenbeek, Anderlecht, 
SintAgathaBerchem en Koekelberg. Het project 
werkte bottomup en vertrok vanuit een sterke 
eerstelijn. De doelgroep waren chronisch zieken 
met een bijkomende kwetsbaarheid omwille van 
geestelijke gezondheidsproblemen, een versla
vingsproblematiek, een handicap of personen die 
zich in een kwetsbare situatie bevinden omwille 

van socioeconomische barrières of taal en/of 
culturele barrières.

Het project ‘Go West!’ creëerde een heel positieve 
dynamiek tussen Nederlandstalige en Franstalige 
organisaties uit de 1e en de 2e lijn, die tot voor de 
oproep nog nooit van elkaars werking hadden 
vernomen. Groot was dan ook de ontgoocheling 
toen bleek dat ons project in 1e instantie niet was 
weerhouden. Een ander Brussels initiatief, genaamd 
‘Keep Moving’, kreeg wel goedkeuring. Dit plaatste 
ons in een moeilijke situatie, omdat hun regio 
overlapte met onze regio. Daarom stonden we voor 
de keuze om ons project uit te rollen binnen een 
andere regio of om te proberen om onze ideeën in 
te bedden in het project ‘Keep Moving’. De 1e optie 
vonden we niet opportuun omdat we daardoor een 
aantal lokale partners teleur moesten stellen en 
omdat we dan voor gemeenten dienden te opteren 
met een minder kwetsbare populatie. Na pogingen 
tot integratie van ‘Go West’ in ‘Keep Moving’ bleek 



HUIS VOOR GEZONDHEID • StR AtEGIScHE DOEl StEll INGEN • 43

echter dat onze ideeën en wensen te ver van deze 
van Keep Moving stonden. Uiteindelijk beslisten 
we dus om noch met Keep Moving samen te gaan, 
noch om een nieuw voorstel in te dienen.

Ondertussen was er echter een sterke dynamiek 
ontstaan tussen de partners die het project ‘Go 
West!’ hadden ondertekend en de wil om samen te 
werken was dan ook groot. In het najaar van 2016 
werd beslist om een werkgroep ‘Kwetsbaren’ op te 
richten om vandaaruit de kwetsbaarheid in Brussel 
onder de aandacht te brengen en na te denken over 
mogelijke innovatieve lokale proefprojecten. Gedu
rende 2017 zal de focus liggen op de uitwerking van 
een tweetalige studiedag rond kwetsbaarheid, die 
in februari 2018 zal plaatsvinden.

Een Brussels pilootproject dat uiteindelijk wel 
werd goedgekeurd, is het project BOOST waar het 
Huis voor Gezondheid zich voor meerdere werk
groepen heeft geëngageerd. Dit project focust op 

de vijfhoek, SintJoosttenNode en SintGillis. De 
insteek van het project BOOST is het werken met 
sleutelfiguren die de zorgcontinuïteit garanderen 
en optimaliseren.

Er is veel (onzichtbare) tijd gekropen in de piloot
projecten geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. 
Spijtig genoeg met weinig meetbare/zichtbare 
output. Er is echter een belangrijk neveneffect. De 
Brusselse overheid (GGC) en vele Franstalige en 
tweetalige organisaties (h)erkennen het Huis voor 
Gezondheid nu en dat biedt mogelijkheden naar de 
toekomst.
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