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Agenda

• Wie is er hier aanwezig?
• Inleiding VIVEL
• Wat doet VIVEL?
• Wat omvat de extra opdracht preventie?
• Wie is de doelgroep van VIVEL?
• Kinesitherapeuten nodig in de cluster zorg?
• Hoe staat het met de hervorming van de zorgraad?
• Ben jij al op de VIVEL Academie geweest?
• Tot slot, staan deze activiteiten al in je agenda?





Wie is er hier aanwezig?
                        



Rationalisatie van structuren 

1 Vlaams 
Instituut 
voor de 

eerste lijn

14 Regionale 
zorgzones

60 
Eerstelijnszones 

=> zorgraad

Historiek

• Samenwerkingsinitiatieven 
Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) 

• Geïntegreerde Diensten 
Thuisverzorging (GDT)

• Lokale Multidisciplinaire 
Netwerken (LMN)

• Logo’s
• Palliatieve netwerken en 

samenwerkingsverbanden
• MBE palliatieve verzorging
• Regionale expertisecentra 

dementie
• Overlegplatforms geestelijke 

gezondheid

• Eénlijn.be
• Expertisepunt Mantelzorg
• Samenwerkingsplatform ELGZ

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
16.02.2017 Een geïntegreerde zorgverlening in de eerste lijn 1/80 

/ beleidsvisie 
 

 

EEN GEÏNTEGREERDE ZORGVERLENING 
IN DE EERSTE LIJN 
 

16.02.2017 
  

Een geïntegreerde zorg in de Vlaamse eerste lijn



Oprichting VIVEL vzw 

Januari 2019
Oprichting VZW vanuit 
alle betrokken actoren 



Opleidings-
en expertise 

centra

Lokale 
besturen 
(VVSG)

2de lijnszorg

Welzijn

Zorg

Mantelzorg-
verenigingen

PZON



VIVEL vzw

Januari 2019
Oprichting VZW vanuit 
alle betrokken actoren 

Mei 2019
Erkenning & financiering 
door Vlaamse Overheid

September 2019
Operationele opstart kleine 

flexibele netwerk organisatie 

2019 - 2023
opdracht ondersteuning  

1.zorgraden
2. zorg- en welzijns-

professionals in de eerste lijn



VIVEL: werking en structuur

Algemene 
vergadering

Bestuursorgaan Directie

Coördinatorencomité 

PZON en zijn 
context

Ondersteunende 
diensten

Samenwerking in 
zorg en welzijn

Zorgraden 
ondersteunen





Wie denkt dat VIVEL…

• Een netwerkorganisatie?

• Een expertise-organisatie?

• Een ondersteunende organisatie?

• Onderdeel van het VAZG/overheid?



“Alleen samen leggen we de puzzel”

VIVEL is een 
netwerkorganisatie

• De leden van de raad 
van bestuur zijn 
vertegenwoordigers 
van de diverse 
sectoren.

• Flexibel, doelgericht 
met open vizier.

• Team VIVEL brengt
samen, werkt samen.

VIVEL is een 
expertisecentrum

• Een beleid voor de 
eerste lijn.

• Signaal en 
adviesfunctie vanuit 
expertise van en voor 
de eerste lijn. Bv
Mantelzorgplan.

We zorgen voor een 
maximale 

ondersteuning van de 
zorgraden 

• We adviseren, 
informeren, 
ondersteunen de 
zorgraden dagelijks.

• We faciliteren (bv Viva
Engage)

VIVEL is een aparte 
VZW

• We zijn dus niet de 
overheid.



VIVEL als netwerkorganisatie

Team
VIVEL

Zorgraden
Eerste 

lijns
professionals

VAZG

Partners

Mantelzorg
/VEM

Bestuurs
orgaan
VIVEL



Eerste lijn draagt bij aan de Quintuple Aim





Enkele lopende projecten…

Doelgerichte 
zorg PZON centraal

Webinarreeks 
Intrafamiliaal 

geweld

Community en
Communicatieve 

ondersteuning

Populatie-
management

Zorgzame 
Buurten/ 

Buurtgerichte 
zorg

Scirocco
Sociaal werk 
op de eerste 

lijn

RIZIV 
conventie 

Eerstelijns-
psychologie

Nieuw 
mantelzorgplan 

(VEM)

E-gezondheid 
en E-welzijn

Traject
organisatie-
netwerken

Ondersteuning 
actieplanning …





Tot wie richten wij ons

• Onze primaire doelgroepen
• De zorgraden - eerstelijnszones
• De brede eerste lijn: formele en 

informele zorg

• Verder:
• Stakeholders (BO)
• Overheid: VAZG: team Eerste Lijn, 

thuiszorg en team Preventie, team 
GG, departement WVG, maar ook 
federale overheid, lokale overheden 
(VVSG), andere overheden (HIAP)

• Kabinet WVGA
• Partners (PCA, Domus Medica, KBS,..)



Onze 5 provinciale aanspreekpunten

• Vormen eerste persoonlijk contact en aanspreekpunt bij 
vragen of noden

• Versterken de zorgraden en vangen belangrijke signalen
op vanuit het terrein. 

• Vragen worden opgeschaald en gelinkt met de relevante 
expertise binnen of buiten VIVEL.

• Slaan de brug tussen de zorgraad en de thema-experten 
bij VIVEL, die op hun beurt inhoudelijke ondersteuning 
bieden.





Cluster zorg binnen de zorgraad

Liasons voor vaccinatie professionals → mogelijk maken dat collega 
kinesitherapeuten op de lijst voor prioritaire vaccinatie konden komen!

Bezorgdheden vanuit kinesitherapeuten beroepsgroep melden 



Cluster zorg binnen de zorgraad

Liasons voor vaccinatie professionals → mogelijk maken dat collega 
kinesitherapeuten op de lijst voor prioritaire vaccinatie konden komen!

Bezorgdheden vanuit kinesitherapeuten beroepsgroep melden →
medewerkers van ELZ durven aanspreken 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZjQ0MmRkZDgtOGE0Ny00YWE2LTg5ZWUtZGEzYWQ1NjA0NjMx%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25221325ea5c-0005-45ef-a634-0bd606f3b79d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221da2f097-9679-4669-8c91-a40c7f9592c4%2522%257d&data=05%7C01%7CSophie%40vivel.be%7C4f203c7470b942c14fc508daab5be910%7C0dc8e06005a54a7f88222f2f69245204%7C0%7C0%7C638010708656600911%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZJ%2FK1DkV4rVTfUPyZ8HiXvmcYqHf3mHw0IPJciDL5LQ%3D&reserved=0


Cluster zorg binnen de zorgraad

Tijdens Lock-down: 
Kinesitherapeuten 

springen in waar nodig, 
WZC, SZC, TT centra

Doorgedreven 
implementatie BOV

bv. ELZ Antwerpen Oost, 
ELZ ZORA en andere

Werkgroep ouderen en 
eenzaamheid in ELZ 

Baldemore 

Werkgroep zorgberoepen 
leren elkaar beter kennen: 

ELZ Rupelaar

+ 
Doelgerichte zorg

Halt2diabetes 
doorgedreven

implementatie in ELZ

Kring uit Beveren: 
multidisciplinaire aanpak van 

frailty

Samenwerking binnen cluster zorg als essentiële randvoorwaarde voor een evenwichtige 
aanpak binnen de zorgraden → constructief betrokken zijn bij evaluatie beleidsplan

Belang van “de zorgraad” structureel mee te nemen op de agenda van de kringen. 





Hervormingen

• Waarover gaat het?
• O.a. aanpassingen aan de werking van de zorgraden
• Gelijkwaardigheid van clusters blijft voorop staan

• Wat wij weten:
• VIVEL is betrokken als een van de vele stakeholders
• Herwerkte nota (na stakeholdersoverleg) 
• Ter bespreking/beslissing op het Kabinet

• Wat wij aangaven:
• Dringend duidelijkheid nodig! Gezien impact op de 

governance, financiering en werking van de zorgraden.





Wat omvat de extra opdracht preventie 
binnen VIVEL?

• Over wat gaat het?
• Preventie binnen de eerste lijn beter integreren

• Van engagementsverklaring naar een volwaardige aanpak, complementair.

• Hoe? 
• Werking starten we nu volop op, in contact met het terrein en de partners.

• We zetten in op methodieken die al bestaan of aangepaste methodieken 
waar nodig, communicatie, …

• Thema’s waar we concreet op inzetten nu en 2023: bv Bewegen Op 
Verwijzing, Halt 2 diabetes, Onder 4 ogen, …

• Wie?
• 3 nieuwe medewerkers

• I.s.m. team Preventie VAZG en partnerorganisaties



Wat omvat de extra opdracht 
preventie binnen VIVEL?

• Samenwerking met de LOGO’s?
• Er loopt een traject rond de werking van de Vlaamse Logo’s 
• VIVEL is hierin bevraagd

• Hoe kijkt VIVEL naar de preventieopdracht van de 
ELZ? 
• Elke zorgraad is vrij de keuze te maken, ifv middelen, tijd, 

noodzaak (bv omgevingsanalyse) om al dan niet op meerdere 
thema’s in te zetten.

• VIVEL zal daarbij steeds ondersteunen, opschalen en 
inspireren via een aanbod.





Leeromgeving

• VIVEL Academie: het digitaal leerplatform voor de 
zorgraden en zorg- en welzijnsprofessionals uit de 
eerste lijn.

• Doel? 
Kwalitatieve opleidingen en activiteiten, georganiseerd 
door VIVEL en/of organisaties waarmee VIVEL 
samenwerkt aanbieden en verduurzamen.



Ondersteuning van 
eerstelijnsprofessionals

• Ondersteuning op maat rond 
• Interprofessioneel samenwerken
• Gebruik van eGezondheidsdiensten

• Doelgerichte zorg

• Andere interdisciplinaire opleidingen op vraag en maat => intrafamiliaal geweld

• Vaccinatiestrategie: 
=> Gebundeld in de VIVEL Academie Prioritaire vaccinatie 
eerstelijnsprofessionals 

• Webinars, servicedesk, e-learnings Motiverend communiceren met je 
patiënten/cliënten over vaccinatie

• Toekomst?
• Verdere uitbouw van doelgerichte eerstelijnszorg in 2021 en opleidingen (TTT)
• Verder inzetten op opleiding interprofessionele samenwerking 



Greep uit het aanbod rond E-gezondheid







Symposium doelgerichte zorg 

Wat: 
• Doelgerichte zorg implementeren door middel van trainingen 

Stand van zaken: 
• Pilootprojecten lopen 
• Nieuwe kennisclip op VIVEL academie

Symposium in november: 
• 17 november
• Inschrijven? www.vivel.be/nl/agenda/symposium-doelgerichte-zorg/

Meer informatie? Ga naar VIVEl.be/doelgerichtezorg

http://www.vivel.be/nl/agenda/symposium-doelgerichte-zorg/


ICIC 23

• Wat: 
• Internationale conferentie 
• Thema: geïntegreerde zorg “Care in Action: how to work together, a 

participatory approach”
• 22-24 mei 2023 in Antwerpen

• Oproepen! 
• Deel jouw onderzoeks-, beleids- praktijk- of onderwijsverhaal op 

ICIC23! Dien in voor eind november 2022.

• Informatiesessie: op vrijdag 30 september 2022 om 15u cf website 
VAZG International Conference on Integrated Care - 22-24 mei | Zorg en Gezondheid (zorg-en-gezondheid.be)

https://www.zorg-en-gezondheid.be/beleid/eerstelijnszorg/international-conference-on-integrated-care-22-24-mei


VIVEL verbindt 2023

• Wat: 
• Primair voor zorgraden
• Breder trekken ifv netwerkcomponent

• Wanneer?
• Donderdag 30 maart 2023!

• Locatie 
• Nog te bepalen – centraal gelegen

Kortom - meer info volgt nog! 
Wij verwachten jou!



Een sterke eerste lijn: laat ons er 
samen werk van maken!

Contact:

info@vivel.be

www.vivel.be

mailto:info@vivel.be
http://www.vivel.be/

