
Deel 2
BOUWSTENEN VAN EEN LEUVENS MODEL

Doel = structureel en financieel hervormen



Het begint met kennis van de bevolking. Voor 
wie? Wat is nodig? Waar is wat nodig?

Stratificatie van de populatie
met gerichte acties
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Een blik op de buurten van Leuven

4

% statuut chronische 

aandoening



Een sterke eerstelijnszorg moet nabij en 
populatiegericht zijn

De populatie verschilt van buurt tot buurt

En ook binnen één buurt sterke verschillen tussen mensen die er samen 
wonen en leven



We werken aan een vernieuwend zorgmodel van de toekomst.

Vertrekken van de vaststelling dat er eigenlijk wel voldoende middelen naar de 
zorg vloeien, maar dat die middelen beter aangewend kunnen worden

Ipv te kijken naar individuele behandelingen bij individuele personen, moeten we 
resultaten evalueren op het niveau van de bevolking in zijn geheel

Geïntegreerde zorg dus, met als doel quadruple aim



Kernidee is: hoe maak je dat zorgverleners vraaggestuurd gaan 

werken? Hoe ervoor zorgen dat we loskomen van het ‘verkopen van 

diensten’ en meer gaan inzetten op de noden van mensen?

De organisatie van goede gezondheids- en welzijnszorg begint in de buurt. 

We ontwikkelen daarom een vorm van buurtzorg

ZZL wil een samenwerkingsmodel testen met eerstelijnsteams waar ruimte is voor  
meer geplande zorg, zorgcoördinatie

Thema’s: zorgprogramma’s, medicatie, gezondheidsbevordering, educatie, … 

Dit model is geen kookboek en geen vrijheid blijheid, maar een kader



EXPERIMENTEREN EN LEREN
6 pilootzones met eerstelijnsteams

Verschillende modellen mogelijk

Geënt op de populatie

Veel autonomie bij zorgverleners zelf 

binnen een gezamelijke taakomschrijving



We testen een nieuw model
ZORGCOORDINATIE VAN PERSONEN MET CHRONISCHE ZORGNOOD 
IN EERSTELIJNSTEAMS

Populatiemanagement met inclusie in Zorgzaam Leuven

Personen at risk selecteren in systemen van zorgverleners

Zorgdoelen, zorgplan

opmaken van een zorgplan met elke patiënt ifv zorgdoelen

Coördinatie, taakafspraken, educatie/empowerment, opvolging

educerende sessies bv. hartfalen, COPD

sessies bij diëtist rond voeding

educerende groepsessies bv. kine

therapietrouw, GGG sessies bij huisapotheker 
Evaluatie + rapportering (aantonen van werken aan verbetering)

audit en analyse als basis voor zelfevaluatie

evaluatie op basis van parameters



Teamfinanciering als bonus voor het 
team

• Voor taken zonder reguliere financiering, een bonus dus!

• Teamfinaniering €100/ptn

• Uitgekeerd als populatiefinanciering

• Doel: 
• Teamsamenwerking bevorderen

• Team vrijheid geven om te doen wat nodig is

• Budget vrij te besteden binnen een kader

– ook aan ondersteuning, opleiding, coaching, …
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Apr
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Team 4
Trekker 
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Kine
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trekkersoverleg

training

training

training

…

coaching

Buurtteams Tweede en derde lijn

coaching coaching coaching



brede bevolking

Chronisch zorgnood

ZORGPROGRAMMA’S

SHARED CARE 
ZORGPROGRAMMA’S2019 – 2020

 1100 personen 
 Teamfinanciering €100/ptn
 Totaal budget naar 

zorgverleners = €110.000
 regelluwte



Topje piramide: moeilijke acties waar nog 
werk is – Meerdere pisten in voorbereiding

• Herstelverblijf

Opstarten vraagt (financieel) engagement en draagt risico’s nu

• Zware zorgcoördinatie

Nood aan een zorgcoördinator. Maar dit vereist dat er een zorgteam is dat 
samenwerkt, afspraken maakt en deze ook vastlegt en opvolgt

• Casemanagement

Hoe gaan we personen met nood detecteren? Hoe maken we een pool van 
casemanagers op regio-niveau? Wie gaat de rol opnemen? 

• Samenwerkingsmodellen met woonzorgcentra



Niveau 
Groot-Leuven

zorgvrager

Niveau buurten

Niveau patiënt of 
persoon

INTEGRATOR
Regionaal sturen en afstemmen van aanbod op de 

noden, financiering en regelluwte, data, 
ondersteuning, kwaliteit …

ZORGTEAMS DICHTBIJ
versterken van de persoon, mantelzorger 

ondersteunen, medicatiebegeleiding, 
educatie, zorgcoördinatie, zorgplanning, …

ZORGNETWERK IN DE BUURT
Samenwerkingsafspraken.

Buurtbewegingen, zorgzame buurten, …

Één plan 
voor de 
regio!



Welke stappen zetten we nu al?

Zorgzame buurten

Zorg-programma’s

Medicatie

Verzorgd 
wonen

Gezondheids-
bevordering

Integrator: innovatie en 
ondersteuning

Zorgcoördinatie en 
teams



• Wijken van 10.000 inwoners waar zorgteams samenwerken en gezamenlijk 
verantwoordelijkheid dragen

• Relatief kleinschalige zorgorganisaties die samenwerken met welzijnszorg en structurele linken 
leggen met de ziekenhuizen 

• We gebruiken alle ogen die er zijn: awareness bij buurtwerkers, straathoekwerkers, vpk, apr, 
huisarts, postbode, inwoners van de buurt, …

• Ideaal evolueren we (toekomst!) naar een model waar zorgteams ook aangesproken worden op 
de staat van de gezondheid van hun bevolking. 

• Groeiende stapel wetenschappelijke onderzoeken die hier grote effecten van aantonen 
bijvoorbeeld op het reduceren van spoedcontacten.

Waar gaan we naartoe?
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Een beweging is het 
resultaat


