Multidisciplinaire netwerken
Zorgintegratie als een organisatievraagstuk

•

Het aantal personen met chronische aandoeningen
stijgt en vraagt om een andere aanpak aan zorg en
ondersteuning. Zorgintegratie biedt een antwoord
waarbij samenwerking moet georganiseerd worden
rond zorg. We willen zorgintegratie implementeren
met behulp van een online tool waardoor vooral kan
geïnvesteerd worden in “samenwerkingsmodellen”.

Om de levenskwaliteit van chronische patiënten te verbeteren
en hen te helpen beter te functioneren zowel thuis, op
school/werk als in de samenleving is het coördineren van
diensten belangrijk.
De online tool is een instrument om de samenwerking en de
coördinatie van de zorg vlotter mogelijk te maken waarbij
een behoefte gestuurde aanpak centraal staat en alle
behoeften aan bod kunnen komen: medisch, psychologisch,
sociaal en spiritueel.

•
•
•
•

Nood aan goed communicatie tijdens samenwerking rond
noden/behoeften patiënt kwam naar boven
•
Online tool Vlaamse Overheid nog in ontwikkeling waardoor
er geopteerd is voor een andere tool (Samen1Plan
•
Buurtafbakening en implementatieplan ontwerpen waar de
online-tool en samenwerking zal uitgetest worden
•
Evalueren, impact analyse, eventueel bijsturen
•
Na bijsturing: borgen en opschalen
Randvoorwaarde: Patiënten moeten ook kunnen werken met
deze online-tool
•

De eindgebruikers zijn de zorg- en welzijnsprofessionals die samenwerken rond de behoeften en
noden van de patiënt via een online-tool.
Een belangrijke stakeholders in dit project zijn de
patiënt en zijn familie, alsook de informele zorg.
Verder ook de RvB van ELZ Noord-Limburg en de
verschillende clusters (Zorg, Welzijn, Lokale besturen
en PZON) van ELZ NL.

Iedereen kan met de online-tool werken in functie van een goede communicatie tijdens de opvolging van de
zorgintegratie
Acties en doelen kunnen door iedereen van het zorgteam opgevolgd worden.
Zorg- en welzijnsverstrekkers werken samen met de patiënt aan de zorgnoden en behoeften van de patiënt
De zorg- en welzijnsverstrekkers vinden de onlinetool een meerwaarde om tot zorgintegratie te komen

Eerstelijnszone Noord-Limburg is de initiatiefnemer van dit project.
De online tool die is gekozen voor een nieuwe manier van samenwerken is gratis ter beschikking via Samen1Plan.nl.

