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Wat is de ervaring van de kinekring bij de verschillende fases van de oprichting van 

de ELZ bij:

De zoektocht naar een vertegenwoordiger in de cluster gezondheidszorg



• in Tienen waren er té veel mensen. Er waren ook beroepsgroepen die 
zich anders nooit hadden geprofileerd en die nu plaatsje in de 
zorgraad opeiseten (vooral apothekers)

• Wel frustratie van kringbestuurders die moeilijk mensen vonden om 
zich te engageren omdat de mensen hun belang er niet in zagen

• In Zoniën, Amalo moeilijk om mensen te vinden die zich wilden 
engageren. Nadya zit in duo met de tandartsen



• Noordrand Brussel “chinese vrijwilligers” gezocht

• In Leuven ook altijd dezelfde mensen die in verschillende zorgraden 
zitten. Vertegenwoordigen ook de ergo’s en de diëtisten maar zijn 
beroepsgroepen die moeilijk te bereiken zijn

• Het SPOC-verhaal werkt wel in verschillende kringregio’s



Wat is de ervaring van de kinekring bij de verschillende fases van de 
oprichting van de ELZ bij:

• De workload van deze vertegenwoordiger bij:

• De zorgraad

oDe cluster gezondheidszorg

oDe verschillende werkgroepen.



• Workload is groot! 

• Er is ook grote discrepantie tussen “bijna vrijwillige” zelfstandigen 

en mensen die er in loondienst zitten. Ze hebben meer ruimte 

qua tijd en financiën om dit tot een goed eind te brengen

• Clusters en werkgroepen komen in verschillende regio’s nog niet 

samen.



• Het is jammer dat zo veel ELZ zich moeten bezig houden met 

statuten ed….het eigenlijke inhoudelijke werk is nog steeds niet 

begonnen….wat jammer is.

• ELZ hadden sterker moeten kunnen beginnen. Nu is er te veel 

voorbereidend, administratieve rompslomp waar de eerstelijns 

zorgverstrekkers an sich geen boodschap aan hebben.



Wat is de ervaring van de kinekring bij de verschillende fases van de 
oprichting van de ELZ bij:

• Het samenvallen van de kinekringregio met de eerste lijn zone 
Ging dit makkelijk?  Waren er aanpassingen nodig? Heb je zelf actie 
genomen? Andere kinekringen in dit verband aangesproken? 



• Sommige (nieuwe) kringen opgericht naar aanleiding van een ELZ. Die 
hebben dan ook geen probleem gehad om correcte lijsten en hulp te 
krijgen omdat ze dadelijk gelinkt werden en hulp kregen van de 
huisartsenkring bijv.

• Voor de anciens: zijn er een paar verschuivingen moeten gebeuren. 
Dat er gemeentes overgeheveld werden naar een andere kring was 
niet echt het probleem. De leden werden/worden aangespoord om 
zich lid te maken van de andere kring…..wat (uit gewoonte) nog niet 
altijd gebeurt. Maar iedereen is ervan overtuigd dat dat binnen een 
bepaalde tijd wel spontaan zal gebeuren. Je kan dat niet dwingen



• Wel groot probleem met Kinekring Zoniën: de gemeente waar de 
voorzitster en een ander bestuurslid in woont is nu overgeheveld 
naar de ELZ van Leuven! Zal moeten wachten tot nieuwe generatie 
bestuurders om dit probleem deftig op te lossen

• Ook sommige gemeenten (weinig) is blinde vlek: mensen worden 
aangeschreven door het kringbestuur maar men krijgt geen respons



Wat is de ervaring van de kinekring bij de verschillende fases van de 
oprichting van de ELZ bij:

• Het ondersteunen (administratief, financieel…) van de 

kinesitherapeut vanuit de 

o Eerstelijnszone (ELZ) 

o de kinekring

o AXXON

o VIVEL.



Van de ELZ: die is nét te laat opgericht om gepaste steun te krijgen 

met COVID-probleem. Nog geen praktische invulling van hulp die 

uit ELZ zou kunnen komen

Data-gegevens ed zou moeten gecentraliseerd worden zodat er 

sneller zou kunnen ingespeeld worden op de noden van de kine op 

het terrein en dat er geen verschillen zouden zijn tss verschillende 

ELZ



Financieel plaatje is moeilijk: sommigen betalen hun 

vertegenwoordigers in de ELZ vanuit kringkas, anderen niet. Er is 

bezorgdheid dat mensen gaan afhaken indien er geen vergoeding 

wordt gegeven

Leuven is wel buitenbeentje van Vl-Brabant: staan door de 

pilootprojecten die al tijdje bezig waren verder in de ELZ. Link 

tussen eerstelijn en ziekenhuizen is ook optimaal. Dit is enkel in 

Leuven, niet in andere regio’s



Wordt de eerstelijnszone ervaren als een meerwaarde voor 
de kinesitherapie?

Verschillende bestuurders vinden het werk in ELZ wel interessant en 

leuk…..maar de meerwaarde voor de kine op het werkveld is nog zoek!

Men hoopt nog wel dat die meerwaarde er nog komt.

Samenwerking met ZH’en zou beter mogen en communicatie naar hen 

ook. Tijdens eerste golf dachten vele ZH dat eerstelijn kine’s niet werkten

Centraliseren van data, van communicatie zou meerwaarde zijn.


