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Zorg aan Zet / kleine titels 

Online  
§  18.964 individuele bezoekers op 
de website 
§  26.600 sessies 
§  108.000 bekeken pagina’s, 
gemiddelde sessieduur 3 minuten 
§  3.750 deelnemers gaven samen 
4.792 ideeën in 
Offline 
§  111 Zorg aan Zet gesprekken 
met in totaal +/- 4.400 deelnemers 
 

Enkele	cijfers	



 
 
 
 
 
 
 
welbevinden, zich goed vinden, evenwicht, 
balans, lichamelijke en psychische fitheid 

§  vraag naar een warme en menslievende 
zorg, zorg op maat 
§  in- en buiten gezondheidsbeleid 
 

Levenskwaliteit	
als	nieuwe	norm	

in	de	
gezondheidszorg	



Maatschappij

ZorgethiekZorgorganisatie

Levens-
kwaliteit

10. Verhoog de 
gezondheidskennis en 
vaardigheden bij het

brede publiek

9. Focus in alle
beleidsdomeinen en in 

alle levenssferen op een
gezond en betekenisvol

leven

1. Verbind het actieve
deel van de 

samenleving met het
kwetsbare deel

2. Maak nabije zorg
laagdrempelig en werk

hindernissen weg **

3. Maak de zorg
menselijk, holistisch en 

vraaggestuurd **

4. Zonder gemotiveerd
personeel geen goede

zorg ***

8. Sta open voor
innovatie in de zorg, 
maar behoud alleen

wat werkt

7. Verdeel de middelen
correcter */***

6. Reorganiseer de zorg
voor meer efficiëntie en 

kwaliteit ** 
5. Upgrade het

patiëntendossier



VERBIND HET ACTIEVE DEEL MET  
HET KWETSBARE DEEL  
VAN DE SAMENLEVING 
	

§  beeldvorming veranderen en kwetsbaarheid bespreekbaar maken 
§  focus op kwaliteit van mensen 
§  rol van ervaringsdeskundigen en gebruikersverenigingen 
§  werkbaar werk, soepelere overgangssystemen tussen  
   verschillende vormen van inkomen 

	



 
 
 
 
§  zorgzame buurten, verbinding professionele 
en informele zorg 
§  reorganisatie van het lokale zorglandschap 
§  belang van centraal zorgpunt en 
onthaalpunt 
§  herdenking model wijkgezondheidscentra 
§  digitale zorgplatforms op buurtniveau 
§  buurtcoach, zorgcoördinatie 
 

MAAK NABIJE ZORG LAAGDREMPELIG 
EN WERK HINDERNISSEN WEG 
	



 
§  Organiseren van de zorg met de patiënt, 
shared decision making 
§  heel veel aandacht voor ontwikkelen 
competenties op dit vlak 
§  grondige reorganisatie van het 
zorglandschap, verregaande samenwerking 
tussen zorgorganisaties 
§  vraag naar overheidssturing:  budgetten 
enten op patiëntennoden, bij zorginspecties 
de nadruk leggen op het tegemoetkomen aan 
vraagsturing, de ervaringen van patiënten 
laten meetellen bij kwaliteitsevaluaties van 
zorgorganisaties 

MAAK ZORG MENSELIJK, HOLISTISCH,  
VRAAGGESTUURD 
	



 
§  breed pleidooi om basisnormering aan te 
pakken 
§  nieuwe, creatieve zorgmodellen die leiden 
tot meer samenwerking, betere coaching, 
inzetten op talenten,… 
§  goed leiderschap 
§  sterk pleidooi voor administratieve 
vereenvoudiging (een meerderheid) 
§  instroom specifieke groepen in het werkveld 
§  perceptie en correcte beeldvorming rond 
zorgberoepen 

ZONDER GEMOTIVEERD PERSONEEL 
GEEN GOEDE ZORG 
	



 
 

 
 
 

 
§  Interprofessioneel digitaal 
zorgdossier 
§  geïntegreerde zorgdoelstellingen 
§  personen met een zorg- en 
ondersteuningsnood betere 
toegang tot hun dossier 
§  patiënten en zorgvragers échte 
eigenaars, schrijfrecht geven 
§  rol van de overheid, 
standaardisatie 

UPGRADE HET PATIËNTENDOSSIER 
	



 
§  heel veel pleidooien tegen verschotting 
en versectoring 
§  weinig geïntegreerd beleid, beleid 
stimuleert te weinig samenwerking 
§  sleutelen aan beleidsstructuren 
zorgorganisaties: democratisering en 
participatie 
§  Samenwerking op het terrein, 
belangrijke rol ELZ, buurtgerichte zorg, 
zelfregulerende zorgteams,… 
§  zorgcoördinatie en casemanagement 
§  patiëntenrechtencommissaris 
 

REORGANISEER DE ZORG VOOR MEER  
EFFICIËNTIE  
EN KWALITEIT 
	



 
§  sterk pleidooi om levenskwaliteit te 
gebruiken als de nieuwe norm voor de 
financiering, investering met return, groot 
belang van preventie 
§  prestatiefinanciering gradueel 
vervangen 
§  meer middelen voor bepaalde groepen 
van zorgverleners, zorgorganisaties: vaak 
met focus op 1ste lijn 
§  incentives voor succesvolle 
multidisciplinaire of intersectorale 
samenwerking 

VERDEEL DE MIDDELEN CORRECTER 
	



 

§  pleidooien voor bewezen (evidence based), 
‘slimme’ innovaties, op maat van patiënt en 
zorgverlener 
§  aandacht voor implementatie en opleiding 
van gebruikers 
§   ook hier: digitale zorgplatforms met 
feedback loops voor het beleid 
 

STA OPEN VOOR INNOVATIE IN DE ZORG  
MAAR BEHOUD ALLEEN WAT WERKT 
	



 

§  levenskwaliteit centraal thema van 
gezondheids- en welzijnsbeleid 
§  omslag naar een preventieve 
gezondheidszorg 
§  link met andere beleidsdomeinen 
(levenskwaliteitbarometer/check) 
§  health in all policies, warmere en 
meer zorgzame samenleving 
 

FOCUS IN ALLE LEVENSSFEREN EN IN ALLE  
LEVENSDOMEINEN OP EEN GEZOND EN  
BETEKENISVOL LEVEN 
	



 
 

 
 
 

 
§  belangrijke taak weggelegd voor 
zorgorganisaties en zorgverleners: 
nood aan ondersteunende tools en 
informatieinstrumenten 
§  belang goed werkende sociale 
kaart 
§  begrippenkader rond ziekte en 
gezondheid aanpassen 

VERHOOG DE GEZONDHEIDSKENNIS  
EN ZORGVAARDIGHEDEN BIJ HET  
BREDE PUBLIEK 
	



Wat raadgevingen voor het interactief  
gedeelte na het eerste panelgesprek 


