CO N TOUREN
VA N E E N K ENNIS EN LE E R PLATFORM
VOOR DE EERSTE L IJN
I N V LA A ND EREN

Colofon
TITEL

Contouren van een kennis- en leerplatform
voor de eerste lijn in Vlaanderen
Een uitgave van het Fonds Dr. Daniël De Coninck,
beheerd door de Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat 21
1000 Brussel

AUTEURS

Jeroen Depuydt – Namahn
Kristel Van Ael - Namahn
Philippe Vandenbroeck – shiftN
Guy Tegenbos – journalist

LEESCOMITÉ

Veerle Aendekerk, Similes Vlaanderen
Sandra Martin, Academie voor de Eerste Lijn
Hendrik Van Gansbeke, Wit-Gele Kruis Vlaanderen
Olivia Vanmechelen, Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg
Caroline Verlinde en Pascale Mokangi, VIVEL

COÖRDINATIE VOOR DE
KONING BOUDEWIJNSTICHTING

Tinne Vandensande, Senior Programma Coördinator
Remi Arnauts, Project and Knowledge Manager

VORMGEVING

The Crew

PRINT ON DEMAND

Deze uitgave kan gedownload worden van onze website
www.fondsdanieldeconinck.be en www.kbs-frb.be

BESTELNUMMER

D/2893/2021/11

BESTELNUMMER

3775

JAAR VAN UITGAVE

2021

Co nto uren van een kennis - en leerp lat f orm voor de eers t e lijn in V laanderen

2

Inhoud
Voorwoord

4

Samenvatting

5

1.

De context

12

2.

Het proces

14

3.

De inzichten
3.1 Complexe realiteit op het terrein
3.2 De ervaren waarde van kennisdeling
3.3 Hindernissen voor kennisdeling

15
16
17

4.

Een concept
4.1 Basisfuncties
4.2 Verbeelde gebruikerservaringen
4.3 Het platform als katalysator van een
			
betere samenwerking in de eerste lijn
4.4 Ontwerpprincipes
4.5 Governance
4.6 Naar operationalisering

5.

Bijlagen
Bijlage 1 - Stakeholders betrokken bij de workshops
Bijlage 2 - Stakeholders bevraagd in de veldstudie

Co nto uren van een kennis - en leerp lat f orm voor de eers t e lijn in V laanderen

3

20
22
25
27
30
32

34
36

Voorwoord
Het Fonds Dr. Daniël De Coninck verkent in dit rapport de mogelijkheden van een breed
gedragen, gemeenschapsvormend kennis- en leerplatform dat het ecosysteem van de
eerste lijn ondersteunt en versterkt. Dit past binnen de brede missie van het Fonds
om bij te dragen tot een toegankelijke, kwaliteitsvolle, integrale en humane eerste lijn.
Het Fonds vertrok daarbij van een generieke visie op een kennis- en leerplatform als een
plek, zowel fysiek als virtueel, waarbinnen verscheidene activiteiten plaatsvinden door en
voor een ecosysteem van actoren met als doelstelling de samenwerking in de eerste
lijn te versterken.
In 2020 organiseerde het Fonds een verkennend participatief onderzoekstraject dat
werd uitgetekend en begeleid door de bureaus Namahn en shiftN, expert in
strategische en service design.
Uit het verkennend onderzoek met een 60-tal stakeholders, samengevat in dit rapport,
blijkt dat men zich best concentreert op drie rollen die de eerstelijnssector echt nodig
heeft: samen informeren, samen leren, en samen innoveren. Daarvoor is er nood aan
wat we resp. noemen: een bib, een agora, en een lab. Die moeten zowel werken op
lokaal als op Vlaams niveau.
Het Fonds wenst de ontwikkeling van de drie rollen op beide niveaus op gang te brengen
op een zodanige manier dat samen ontdekt wordt wat goed werkt en wat minder goed
werkt. Het verdient de voorkeur om mét het werkveld verscheidene deelstappen te zetten
in de door de GPS aangegeven richting, om uit te proberen wat werkt en wat minder werkt,
en het werkveld zo de kans te geven daaruit conclusies te trekken. Er is geen behoefte
aan eenvormigheid maar wel aan een veelheid van uitgeteste wegen die allen hetzelfde
doel voor ogen houden: gezamenlijke betekeniscreatie met het oog op een betere
samenwerking in de eerst lijn.
Tot slot dankt het Fonds alle betrokken actoren, begeleiders en auteurs voor hun bijdrage
aan dit rapport dat tot stand kwam in volle COVID-periode. Het getuigt weerom van de
grote inzet en flexibiliteit van de gezondheids- en welzijnswerkers om vooruitgang te
boeken in de eerstelijnssector.

Patricia Adriaens, voorzitster Fonds Dr. Daniël De Coninck
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Samenvatting
Op de eerste lijn staan, volstaat niet om de eerste lijn te vormen
In het begin waren er geen lijnen
Spreken over de eerste lijn is vanzelfsprekend vandaag. Maar de eerste lijn is een term
die pas opdook in het laatste kwart van vorige eeuw. Lange tijd bestonden er immers
geen ‘lijnen’ in de gezondheidszorg. Er waren (bijna) geen gespecialiseerde artsen en
ziekenhuisdiensten, en dus waren er alleen maar generalistische dokters, een apotheker/
drogist, een vroedvrouw, … Welzijnsdiensten ontbraken bijna geheel.
Vanaf het midden van de 20ste eeuw verandert dat. Er studeren grote aantallen
specialistische artsen af en er ontstaan tal van gespecialiseerde ziekenhuisafdelingen.
Er komen gynaecologen, pediaters en geriaters, cardiologen en pneumologen naast de
‘gewone artsen’ die toen nog ‘dokters in de genees-, heel en verloskunde’ heetten en
die we spoedig huisartsen gingen noemen.
Ook in dat andere medische beroep, de verpleegkunde, doet zich een verschuiving voor.
De kloosterzusters die lang niet altijd opgeleid waren, trekken zich terug uit de verpleging
en professionele opgeleide verpleegkundigen nemen het daar over. Geleidelijk groeit er in
dat beroep ook specialisatie. En er komen tal van nieuwe ‘paramedische’ professionals bij:
kinesisten, diëtisten, ergotherapeuten, podologen, logopedisten,…

Eerste lijn, wat is dat?
De eerste lijn is de rechtstreeks toegankelijke, ambulante, generalistische
zorg en ondersteuning op vlak van gezondheid en welzijn, waarbij zowel
fysieke, psychologische en sociale aspecten aan bod kunnen komen.
Eerstelijnswerkers zijn bijvoorbeeld huisartsen, apothekers, tandartsen,
thuisverplegers, psychologen, therapeuten, gezinshelpers, jeugdwerkers,
zorgkundigen, gezinsbegeleiders, sociaal werkers, jongerenbegeleiders,
kinesisten, rouwbegeleiders, vroedvrouwen, ergotherapeuten, personeelsleden
van OCMW's, CAW's, woonzorgcentra, lokale dienstencentra, diensten
maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, palliatieve thuiszorg, …
De eerstelijnszorg is te onderscheiden van
• de tweede lijn: gespecialiseerde zorg in een ziekenhuis of een andere
instelling of in een privépraktijk; die wordt best verstrekt op verwijzing van de
eerste lijn;
• de derde lijn met supergespecialiseerde zorg zoals zorg die enkel in de
universitaire ziekenhuizen en andere hooggespecialiseerde instellingen
wordt verstrekt.
Naarmate zorg ‘geïntegreerd wordt’, lopen dienstverlening van eerste,
tweede en soms zelfs derde lijn vaker samen.
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De mens als geheel in de verdrukking		
De generalistische geneeskunde komt door die specialisatietendens geleidelijk in
de verdrukking. De huisartsen zien amper nog patiënten behoudens voor banale
aandoeningen. Hun positie en hun inkomen smelt weg.
In Vlaanderen eisen ze vanaf de jaren negentig militant hun plaats op in de gezondheidzorg,
en geleidelijk heroveren ze die. Ze worden stilaan spilfiguur, dank zij de invoering van
het medisch dossier dat zij beheren. Maar vooral dankzij de patiënten. Die zagen dat de
specialistische zorgverlener uiteindelijk maar bezig kan zijn met ‘zijn’ deeltje van de patiënt
en niet met de mens als geheel. Daarvoor herontdekken ze de huisarts.

Welzijn nastreven wordt een beroep		
Tegelijk met de specialisering en de professionalisering van medische en paramedische
beroepen, riep de verzorgingsstaat tal van welzijnsinstellingen en -beroepen in het leven:
sociaal werker, opvoeder, orthopedagoog, zorgkundige, … Die zijn ook voor een belangrijk
deel actief in de eerste lijn, vaak samen met paramedici: in het algemeen welzijnswerk,
in de OCMW’s en diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen, en in de talrijk
geworden instellingen en initiatieven voor specifieke doelgroepen: personen met een
handicap, jongeren in moeilijke situaties, zorgbehoevende ouderen, enz. Die leveren een
gesegregeerd aanbod.

Zo groeide de zorgsector
In 2000 werd in de Vlaamse Enquête naar de Arbeidskrachten (EAT)
292.000 mensen geteld die als werknemer, zelfstandige of ambtenaar
werkten in de sectoren gezondheid en welzijn of maatschappelijke
dienstverlening. In 2010 waren dat er al 376.000, en in 2020 ruim
467.000. Dat is een ontzettende groei: met 60 procent. Gezondheid
en Welzijn is in 2020 de grootste sector inzake werkgelegenheid
geworden, groter dat ‘industrie en bouw’ en ‘handel’.
In 2000 vertegenwoordigde Welzijn en Gezondheid 12 procent van de
werkenden, in 2010 al 14 procent en in 2016 al 16 procent.
Dat is een van de hoogste scores in Europa. Denemarken zit aan de
top met 19 procent.
Banen in Welzijn en Gezondheid
2000		292.000		12%
2010		376.000		14%
2020		467.000		16%
Bronnen: de EAT van Statistiek Vlaanderen en het Vlaams Steunpunt
Werk, aangevuld met gegevens van socioloog Jan Hertogen.
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Zo groeide een lappendeken
Gezondheid en Welzijn groeiden en groeiden, en de rechtstreeks toegankelijke eerste lijn
daarin ook. De groei gebeurde incrementeel: naargelang de noden, de mogelijkheden,
de opportuniteiten, de druk van onderen uit, de vakbondsacties, het politieke schaakspel
en de evoluerende beleidsinzichten.
Een plan was er niet, ook niet voor de eerste lijn. De diensten op de eerste lijn vormen dan
ook een lappendeken van instellingen, praktijken, organisaties, individuele zorgverleners
die heel ongelijk gespreid zijn en waarvan de financiering verschillend en vaak onstabiel
is en die niet altijd inclusief zijn.

De Eerste Lijn vormen
De eerstelijnsconferentie die de Vlaamse overheid in 2010 organiseerde, leverde een
eerste doorbraak op. Ze maakte alle betrokkenen bewust dat ze allen op de eerste
lijn staan en dat ze moeten samenwerken willen ze echt de eerste lijn vormen.
Die samenwerking groeide sindsdien onmiskenbaar, maar toch nog vrij traag en
incrementeel. De tweede eerstelijnsconferentie in 2017 gaf er een boost aan
en schiep er structuren daarvoor.
Lokaal werden er 60 eerstelijnszones (ELZ) opgericht, met zorgraden waarin de
professionals, de instellingen, de gebruikers, de patiënten en de lokale besturen
een plaats hebben. De ELZ worden geen zachte start gegund. Nog voor ze goed
en wel geïnstalleerd zijn, worden ze, begin 2020, al overstelpt met taken voor de
COVID-19-pandemie; zo kunnen ze zich meteen tonen.
Centraal wordt VIVEL opgericht, het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (2019).
Dat groepeert de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen en ook de vertegenwoordigers
van patiënten, gebruikers en mantelzorgers; en de expertisecentra en de lokale besturen.
VIVEL ondersteunt de ELZ met informatie, praktijkbegeleiding, lerende netwerken, en expertise.
In hetzelfde jaar start ook de Academie voor de Eerste Lijn, een consortium van
universiteiten, hogescholen en terreinorganisaties. Zij bundelen krachten, middelen,
onderzoekscapaciteit en kennis voor de uitbouw van een sterke eerste lijn. De Academie
voor de Eerste Lijn komt tot stand dankzij de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck.
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Nieuw ecosysteem
Is alles aanwezig om die evolutie richting eerstelijns-ecosysteem zich verder
spontaan te laten voltrekken? Die vraag stelde het Fonds Dr. Daniël De Coninck zich.
Is er extra input nodig of wenselijk om deze evolutie te faciliteren, te verbreden, te
verdiepen, te versnellen en te verankeren?
De bereidheid in het veld om echt de eerste lijn te vormen is zeer groot. De ontwikkelingen
in het veld zijn ook hoopgevend. De doorbraak van eerstelijnspraktijken, nadat eerst
de sprong gemaakt was van individuele naar grotere huisartsenpraktijken, is een
voorbeeld daarvan.
En er zijn nu structuren en mensen om de samenwerking van de actoren op de eerste lijn
gestalte te geven en de integratie van wat ze doen, geleidelijk te realiseren.
Dat kan niet anders dan tevreden stemmen. Maar de te overbruggen afstand is nog
groot. Wat is er dan nog nodig? Uit de gesprekken met zestig stakeholders groeide een
duidelijke lijn. Er is eerst en vooral nood aan een goede GPS: een gedeelde visie over waar
we naartoe willen: wat voor eerste lijn we willen. Alle stakeholders - de populatie en alle
zorgaanbieders - moeten elkaar (kunnen) kennen en de specificiteit van hun noden en
mogelijkheden. Ze moeten ten tweede van, met en over elkaar leren. En ze moeten ten
derde samen kunnen werken aan innovaties.
De ontwikkeling van een kennis- en leerplatform kan een betere samenwerking, zorg,
en welzijn ondersteunen en mogelijkheden bieden tot live- of online-dialoog, -ontmoeting,
-leren, -samenwerken en samen-ontwikkelen.

De GPS
Eerst de GPS: de gemeenschappelijke visie over waar we naartoe willen. Wat voor eerste
lijn willen we?
Hoe langer hoe meer komt overal in Europa het zorgconcept van 'Integrated Community
Care' naar voren voor de eerste lijn. Ook in Vlaanderen groeit die visie geleidelijk; ze sluit
ook aan bij de deïnstitutionalisering die bezig is en bij het streven naar een inclusieve en
een minder gesegregeerde dienstverlening.
Het zorg- en welzijnssysteem moet almaar meer aan multipele chronische zorg- en
ondersteuningsnoden tegemoet komen. Dat vergt nabijheid, lokaal, buurt- of wijkgericht:
interprofessionele, geïntegreerde zorg en ondersteuning dicht bij de mensen die
participatief is en vertrekt van de eigen levensdoelen van de mensen. Formele en informele
zorg moeten zich dan met elkaar verweven. De zorg moet rekening houden met diversiteit
en met kwetsbare groepen die vaak door de mazen van het net glippen. De zorg moet
verantwoordelijkheid opnemen voor een afgebakende populatie. En de zorg moet niet enkel
curatie maar ook preventie en gezondheidsbevordering bevatten, en naast gezondheid en
welzijn ook de sociale cohesie als doel hebben. Deze visie vindt almaar meer ingang.
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Bib, agora en lab
Hoe tot de kennisname, aanvaarding, verspreiding, internalisering en implementatie
van die visie komen? Door informatie en kennis in die richting te ordenen en te delen,
en door samen te leren en samen te innoveren in die richting.
Infomeren, leren en innoveren. Dat zijn de drie ‘rollen’ waaraan de eerstelijnswereld grote
behoefte heeft als hij wil worden wat hij ambieert. Alle zorgverleners moeten elkaar en hun
mogelijkheden kunnen kennen. Ook het publiek moet hen en hun dienstverlening kunnen
kennen en begrijpen, en zij moeten hun publiek kennen. Dat is nodig zowel op lokaal
niveau – de eerstelijnszones – als op centraal niveau.
Meer in detail gaat het om het ordenen en ter beschikking stellen van betrouwbare en
begrijpelijke informatie over de populatie, haar noden en haar mogelijkheden, en over
de zorg- en ondersteuningsaanbieders en hun eigenheden, én over de stand van de
wetenschap. Die eerste rol noemen we: bibliotheek.
De tweede rol is het versterken van de vaardigheden van burgers en professionals om
met gezondheids- en welzijnsgerelateerde problemen en informatie om te gaan.
De gezondheids- en welzijnsgeletterdheid van de bevolking heeft – zacht gezegd - nog
wel een boost nodig. Maar ook professionals hebben nood aan verdieping en vooral
verbreding van hun kennis en vaardigheden om echt eerste lijn te vormen. De ruimte
waarin dit ‘met en van en over elkaar leren’ plaats kan hebben, noemen we de agora
of het leerplein. Ook die rol is nodig op centraal niveau en op lokaal niveau.
Een derde rol die de eerste lijn zeker nog moet ontwikkelen is die van het samen innoveren.
Het stimuleren van innovatie, het samen creëren van vernieuwende praktijken en inzichten,
over de grenzen van sectoren en lijnen heen, is absoluut noodzakelijk, zeker als we de
gaten in het lappendeken willen vullen. Die rol noemen we het lab en die is ook nodig op
centraal en op lokaal niveau.
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De drie rollen die én op lokaal én op centraal niveau nodig zijn
Concept
INFORMEREN

LEREN

Waar kan ik terecht voor welke
informatie en dienstverlening?

Hoe kan ik mijn gezondheids- en
welzijnsvaardigheden verbeteren?

BIB

Info op
mensenmaat

Informatie
over lokale
initiatieven

INNOVEREN
Wat kan ik leren uit de uitdagingen die
we samen innovatief aanpakken?

AGORA

LAB

Methodes en
tools

Campagne

Agenda
opleidingen

Delen van
draaiboeken en
methoden

Leren over
elkaars
ervaringen

Buurtprofiel en
professionals

Buurtkiosk

Deelnemen
aan opleiding

Sensibiliserings
gesprekken

Casuïstiek en
intervisietafel
bijeenkomsten

We willen elkaar leren kennen
en begrijpen

VERBINDEN
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Co-creatie van
vernieuwende
praktijken

Delen en
evalueren van
nieuwe inzichten

Pilootprojecten

Lokale
opschaling

Op twee niveaus
Op het lokale niveau lijken de eerstelijnszones (ELZ) de aangewezen plaats te zijn om die
drie rollen uit te werken maar het zijn niet noodzakelijk de zorgraden die dit moeten doen
of beheren. Ze zijn wel uitstekend geplaatst om de dynamiek mee op gang te brengen.
Er kan lokaal ook beslist worden om de uitwerking of het beheer toe te vertrouwen aan
het geïntegreerd breed onthaal, aan een lokaal bestuur, of aan een andere actor.
Daarnaast moet op Vlaams niveau gewerkt worden. Ook daar is een aangewezen actor:
VIVEL. Maar VIVEL is een netwerkorganisatie en verschillende rollen kunnen door
verschillende actoren opgenomen worden.
Die rollen van Bib, Agora en Lab zijn, noch op lokaal noch op centraal niveau, kortstondig
te vervullen. De informatie over de zorgverleners of over de populatie moet niet eenmalig
maar permanent opgevolgd worden. Innovatie en samen leren zijn evenzeer permanente
opdrachten.
Is een kennis- en leerplatform de oplossing en zo ja, hoe moet dat eruit zien?
De stakeholders die het Fonds Dr. Daniël De Coninck heeft gecontacteerd, hebben
daarover uitstekende gedachten geformuleerd. Maar een draaiboek daarvoor ligt
er niet klaar.
Het Fonds is van mening dat het de voorkeur verdient mét het werkveld verscheidene
deelstappen te zetten in de door de GPS aangegeven richting, om uit te proberen wat werkt
en wat minder werkt, en het werkveld zo de kans te geven daaruit conclusies te trekken.
Er is geen behoefte aan eenvormigheid maar wel aan een veelheid van uitgeteste wegen
die allen hetzelfde doel voor ogen houden: gezamenlijke betekeniscreatie met het oog
op een betere samenwerking in de eerst lijn.
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1. De context
Gezondheidszorgsystemen in postindustriële samenlevingen zijn in transitie.
De krachten die deze ontwikkeling drijven, zijn divers en fundamenteel: veranderende
zorgbehoeften (door veroudering, en de verschuiving van acute naar chronische,
complexere aandoeningen), een mentaliteitsverandering bij de zorgvrager (die zich
autonomer en ook kieskeuriger opstelt) en een overheid die, als gevolg van ideologische
verschuivingen en staatshuishoudelijke trends, haar rol verschuift van leverancier en
bewaker naar bemiddelaar en facilitator van zorgdiensten. Het demografisch profiel
van samenlevingen wordt steeds diverser. Sociaaleconomisch worden samenlevingen
geconfronteerd met een toenemende ongelijkheid. Ook de impact van voortschrijdende
ontwikkelingen in biomedische en informatietechnologie mogen niet uit het oog
verloren worden.
Niet alleen de context rond gezondheidszorg verandert, ook de interne logica ervan
wordt gelaagder en complexer. De invloedrijke theorie van de Quadruple Aim stelt dat
gezondheidszorgsystemen niet alleen de patiëntervaring moet optimaliseren maar
daarnaast nog drie andere basistaken hebben: het verbeteren van de gezondheidstoestand
op bevolkingsniveau met bijzondere aandacht voor toegankelijkheid en sociale
rechtvaardigheid; het realiseren voor de patiënt van meer 'waarde' op het vlak van
gezondheid met de ingezette middelen en het verbeteren van de ervaring en voldoening
van de professionals zelf. Ook groeit het bewustzijn dat menselijke gezondheid
onlosmakelijk verbonden is met de gezondheid van onze leefomgeving. Het 'One Health'
principe reflecteert dat holistisch perspectief op gezondheid. Tot slot evolueert ook ons
concept van gezondheid zelf van een relatief statische visie ("... een toestand van volledig
fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden ...", aldus de WHO-definitie van 1948) naar een
meer dynamische opvatting van 'positieve gezondheid' waarbij het zwaartepunt komt te
liggen op het vermogen van mensen om met de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen
in het leven om te gaan.
Het hoeft geen betoog dat deze 'megatrends' een diepgaande invloed hebben op de
gezondheidszorg. Daarbovenop komen dan nog relatief onvoorspelbare en erg disruptieve
ontwikkelingen zoals de huidige COVID-19-pandemie waarvan de impact op zorgsystemen
en beleidslogica's nog onduidelijk is.
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Het is dus afwachten hoe een nieuw evenwicht er zal uitzien. Een aantal trends
tekenen zich wel al af. Traditioneel lag in de gezondheidszorg het zwaartepunt, qua
beleidsaandacht en financiering, op de gespecialiseerde zorg. Vandaag groeit een
consensus dat investeringen in de eerste lijn nodig zijn om efficiënt en patiëntgericht
met de veranderende zorgbehoeften om te gaan. Tegelijk wordt ook de noodzaak
aangevoeld om meer in te zetten op interprofessionele samenwerking en op integratie
van het zorgaanbod. Het is immers aangetoond dat samenwerking resulteert in een
betere doorverwijzing binnen de zorg, een betere ervaring voor de zorgvrager en in
betere gezondheidsresultaten. Samenwerking, met name in de eerste lijn, is ook
efficiënter gebleken doordat het resulteert in een meer oordeelkundig gebruik van dure
gespecialiseerde zorg. En draagt in het algemeen ook bij tot de tevredenheid
en professionele voldoening van zorgverstrekkers.
In Vlaanderen worden al deze contextuele en endogene ontwikkelingen weerspiegeld in
een grote beleidsmatige dynamiek. Persoonsgerichte zorg, integratie en toegankelijkheid
zijn de leidende ideeën bij de hervormingen van de generalistische zorg van de laatste
jaren. Op het micro-vlak tendeert men naar een model waarin de populatie van zorgvragers
wordt gesegmenteerd naar complexiteit van zorgbehoeften. Voor minder complexe en
acute zorgbehoeften wil men inzetten op preventie en zelfhulp. Aan het andere eind van
het spectrum wil men toewerken naar geïntegreerd casemanagement.
Op het meso-vlak is met name de vorming van eerstelijnszones (ELZ) betekenisvol.
Ze werden officieel opgericht op 1 juli 2020. Een eerstelijnszone verenigt de actoren uit
de eerste lijn, zowel uit de zorgsector, de welzijnssector en de lokale besturen, inclusief
de personen met een zorg- en ondersteuningsnood. In Vlaanderen zijn er in totaal
60 eerstelijnszones, die elk een territorium met gemiddeld 100.000 inwoners overzien.
Elke ELZ wordt aangestuurd door een Zorgraad. De prioritaire taken ervan zijn
het organiseren van afstemming tussen zorgaanbieders en het stimuleren van
interdisciplinaire samenwerking.
Een beweging naar samenwerking en integratie gaat natuurlijk gepaard met specifieke
uitdagingen. Het verdiepen en verbreden van coördinatie in een heel complex
zorglandschap is op zich een complexe uitdaging.
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2. Het proces
Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen wil het Fonds Dr. Daniël De Coninck
een reflectie stimuleren over de ontwikkeling van een kennis- en leerplatform voor het
ecosysteem van de eerste lijn. Het Fonds vertrok daarbij van een generieke visie op een
kennis- en leerplatform als 'een plek, zowel fysiek als virtueel, waarbinnen verscheidene
activiteiten plaatsvinden door en voor een ecosysteem van actoren met als doelstelling
de samenwerking in de eerste lijn te versterken'. Rekening houdend met de verschillende
institutionele context in beide landsgedeelten werden twee parallelle verkenningstrajecten
opgezet. De ambitie was om via een co-creatief, open en participatief proces, in
samenwerking met de stakeholders en potentiële gebruikers, tot een gedragen visie te
komen op de contouren van een mogelijke invulling van een kennis- en leerplatform.
De vragen die richting gaven aan dit verkenningstraject zijn:
• Zijn rollen en opdrachten van stakeholders bekend bij iedereen?
• Wat zijn de werkelijke behoeften van de stakeholders, los van hun mogelijke bijdrage
aan het kennis- en leerplatform?
• Welke vorm kan zo'n platform aannemen, voor welke activiteiten en welke
functionaliteiten?
Dit rapport vat de inzichten samen uit het participatief traject met een diverse groep van
stakeholders in Vlaanderen en Brussel.
Het proces ontrolde zich in de loop van 2020. Het werd enkele maanden in pauzestand
gezet omdat de eerstelijnsactoren volop werden gemobiliseerd om de COVID-19-pandemie
te helpen bedwingen.
Het proces werd interactief en co-creatief opgevat. Methodologisch reflecteert het
principes van 'design thinking'. Een eerste fase stond in het teken van het 'kaderen' van
de uitgangsvraag en het peilen naar ervaringen en verwachtingen van actoren in het veld.
Na de zomer werden in een 'herkader'-workshop de resulterende ontwerphypothesen
samen met de betrokken stakeholders gevalideerd. Dit vormde dan de basis voor het
ontwerp van een generieke blauwdruk van een kennis- en leerplatform voor de eerste lijn
en een schets van een mogelijke governancestructuur.
In de context van de COVID-beperkende maatregelen waren fysieke bijeenkomsten
onmogelijk. Alle interacties verliepen dan ook via online werkomgevingen.
Een lijst met de betrokken stakeholders is opgenomen in Bijlage 1. De mensen die
tijdens de veldstudie werden bevraagd worden vermeld in Bijlage 2. Doorheen dit traject
fungeerden medewerkers van de Koning Boudewijnstichting, het Vlaamse Instituut voor
de Eerste Lijn en de Academie voor de Eerste Lijn als een waardevol klankbord.
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3. De inzichten
3.1

Complexe realiteit op het terrein

De ontwikkelingen die in de inleiding tot dit rapport in heel generieke termen worden
geduid, leiden op het terrein tot een complexe realiteit. De stakeholders reflecteerden
daarover tijdens het veldonderzoek in de volgende termen:

• Door de vergrijzing zijn er meer personen met matig tot zware chronische zorgnoden.
De vraag naar geïntegreerde, intensieve en nabije zorg en ondersteuning neemt toe.

• De nood verscherpt aan inclusieve en diverse zorg, toegankelijk voor iedereen en met
aandacht voor kwetsbare groepen die gemakkelijk door de mazen van het net vallen
(bv. laaggeschoolden, anderstaligen, zorgweigeraars…).

• Personen met een zorg- en ondersteuningsbehoefte worden mondiger, en willen meer
betrokken en geïnformeerd worden.

• Wat vroeger vermaatschappelijking van zorg heette, neigt nu naar buurtgerichte zorg.
Zorg wordt minder een op zichzelf staand domein, maar verweeft zich in het dagelijkse
leven van de burger. Formele zorg, informele zorg en het breder welzijnsaanbod moeten
daarom beter op elkaar aansluiten.

• De hervorming van de eerste lijn versterkt de focus op populatiegerichte zorg en
ondersteuning. Populatiebrede inzichten worden belangrijker in het segmenteren van de
bevolking naar behoeften en kwetsbaarheden, met het oog op een adequate toewijzing
van de beschikbare personele en financiële middelen.
In antwoord op deze behoeften evolueert het zorgsysteem van monodisciplinaire en
reactieve 'cure' naar meer holistische en proactieve 'care'. Het zorgaanbod op het terrein
wil integreren over het hele spectrum, van preventie tot palliatie. En er is een tendens
naar doelgerichte zorg die levens- en zorgdoelen van de persoon een plaats geeft in
het ontwikkelen van aangepaste zorgtrajecten. Tegelijk neemt ook de rationalisering
van de zorg gestaag toe. Overheden willen steeds meer bevestiging van behaalde
niveaus van efficiëntie en impact. Het belang van evidence-based werken neemt toe.
Informatietechnologie wordt steeds belangrijker in het coördineren van zorgactoren en in
het monitoren en documenteren van zorgprocessen. De vraag stelt zich of de zorg bij al
deze technologische vernieuwing ook een menselijk gelaat kan behouden.
Vanzelfsprekend leiden deze ontwikkelingen naar een veel intensere en bredere vraag naar
kennisuitwisseling tussen het brede spectrum van actoren betrokken in de eerste lijn.
Dat is geen nieuw fenomeen. Nochtans stuit men in de praktijk op tal van moeilijkheden.
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3.2

De ervaren waarde van kennisdeling

Actoren in de eerste lijn bevestigen dat kennisdeling van grote waarde is in het realiseren
van kwalitatieve, geïntegreerde en laagdrempelige zorg. Er wordt sowieso al veel tijd
geïnvesteerd in uitwisseling en overleg, omdat de specialisering binnen zorg en welzijn dat
nu eenmaal vraagt. Veel van die uitwisseling gebeurde bij aanvang van dit project ad hoc
en informeel, via laagdrempelige kanalen zoals (telefoon)gesprekken, vergaderingen en
correspondentie. Maar de COVID-crisis gaf een boost aan de digitalisering van de
eerste lijn. De digitalisering is doorgebroken in het werk met patiënten en cliënten,
en de interne digitalisering heeft op zijn beurt ook een extra boost gegeven aan de
onderlinge samenwerking.
We geven de bevindingen kleur met een aantal geanonimiseerde citaten.

• Betere kwaliteit van zorg en betere zelfwaardering van professionals
Zorgverstrekkers voelen zich gesterkt en gesteund door hun contacten met collega's.
Interprofessioneel werken maakt integraal deel uit van hun professionele ethos.
Het is simpelweg 'good practice' om rond een specifieke nood met andere
zorgverstrekkers te verbinden.
"Het is efficiënt voor de cliënt, maar fijner werken voor ons. Je bereikt meer."

• Grotere tevredenheid van personen met een zorg- en ondersteuningsbehoefte
Mensen voelen zich beter beluisterd en begrepen wanneer zij merken dat verschillende
zorgverstrekkers onderling van gedachten wisselen over hun vraag. Dit vertaalt zich in
grotere therapietrouw en betere gezondheidsuitkomsten.
"Ja, ik ervaar een verhoogde nood aan kennisdeling. Omdat ik de meerwaarde ervan inzie.
Ik denk dat cliënten zich veel meer begrepen voelen. Ze vinden het waardevol dat ik
met de psychiater en diëtiste communiceer over hen. Ze hebben het gevoel dat ze
meer zijn dan een nummer en dat hun dossier gekend is en er efficiënter kan gewerkt
worden. Daarom is dat absoluut belangrijk."

• Grotere betrokkenheid van burgers
De beschikbaarheid van kennis- en gegevensdelingsplatformen activeert burgers als
partners in preventie en zorg.
"Ik denk dat ze meer inzicht krijgen in het aanbod en via zo’n platform kunnen ze
misschien ook zelf noden ter kennis geven. We gaan er vaak vanuit dat de ‘patiënten
dat wel nodig hebben’. Wanneer burgers meer betrokken zijn in platformen,
dan zijn ze veel meer gesprekspartner dan dat ze nu zijn."
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3.3

Hindernissen voor kennisdeling

De respondenten die betrokken waren in de veldstudie leggen de vinger op een reeks
hindernissen die kennisdeling binnen de eerste lijn bemoeilijken. We kunnen die
samenbrengen onder de volgende hoofdingen:

• Versnippering in welzijn en zorg
Het landschap van de eerste lijn is uitermate complex. Individuele actoren,
zowel aan kant van de zorgvraag als het zorgaanbod, overzien het terrein niet.
De communicatiebarrières tussen de lijnen en sectoren zijn nog groot. De Sociale Kaart,
een initiatief van de Vlaamse Overheid, die vanuit de eerstelijnszones met data wordt
gevoed, is nog te lacunair en te weinig gebruiksvriendelijk. Er blijken ook professionele
eilanden te zijn in de grote zorgarchipel die intern wel sterk verbonden zijn, maar weinig
verbinding hebben met het bredere systeem.
"Ja, CAW en CGG is bv. duidelijk. Maar veel anderen vind je pas bij toeval of door te
spreken met iemand. Er is veel meer dan we weten en dat is moeilijk om in kaart te
krijgen. De Sociale Kaart moet bv. nog helemaal opgebouwd worden. Daar is dan één
persoon verantwoordelijk voor. Kijk zelf eens: dat is heel onoverzichtelijk als je niet
weet wat je zoekt. Het is niet altijd makkelijk om dingen te zoeken binnen domeinen
die niet de jouwe zijn. Ik ben me niet steeds bewust van wat andere disciplines kennen
en kunnen en wat er aan zorg allemaal mogelijk is."

• Groot volume van informatie
Zowel professionals als zorgvragers worden met informatie overspoeld uit heel diverse
kanalen. Het internet als grote, niet onbewaakte vergaarbak, is een enorme resource,
maar stelt ook uitdagingen naar kwaliteit, betrouwbaarheid, representativiteit en
toegankelijkheid van informatie. Er is ook een overvloed aan folders en nieuwsbrieven.

• De last van administratieve rompslomp
Op het moment van de veldstudie ging de institutionalisering van
coördinatiemechanismen, met name de eerstelijnszones, gepaard met een grote
administratieve belasting, die contraproductief werkt en zowel kennisdeling als zorg
dreigt te compromitteren. Administratieve belasting neemt ook de vorm aan van
'vergaderitis', met name op coördinatieniveau.
“Nu 60 eerstelijnszones met allemaal eigen structuren, statuten, … Rompslomp van
eerstelijnszones wegnemen, zodat ze zich kunnen concentreren op de inhoud.
Nu zijn ze al een half jaar bezig met administratie, en niet met de knelpunten”
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• Gebrek aan coördinatievaardigheden
Coördinatie, participatie en interprofessionele samenwerking doen beroep op specifieke
vaardigheden. In de ontwikkeling en in het aantrekken van die vaardigheden wordt
weinig geïnvesteerd.
"We zijn begonnen met de Zorgraad en we doen dat niet slecht. Maar ik vind soms het
niveau van competentie wat te laag in functie van wat we moeten doen allemaal.
Geeft vb. van vergaderingen - hier zitten we niet met juiste mensen aan tafel”.
“Vraag me af of we wel professioneel genoeg zijn. De ELZ en de Zorgraad zijn
belangrijke taken. Zou misschien beter zijn dat mensen bij wijze van spreken voor die
functies moeten solliciteren. Nu is het eerder van ‘als niemand het doet, zal ik het wel doen.'"

• Gebrek aan gezondheidsvaardigheden
Het belang van gezondheidsvaardigheden bij burgers wordt steeds meer onderkend.
Daar wordt vanuit het beleid en middenveld steeds meer op ingezet. Kwetsbare groepen
in de samenleving blijven moeilijk te bereiken met deze inspanningen. Ook wordt de
publieke opinie rond gezondheidsvraagstukken gaandeweg meer gepolariseerd,
onder meer via de 'echokamers' van online gemeenschappen.
"De laagste sociale klassen, mensen met heel weinig gezondheidsvaardigheden,
bereiken we nauwelijks. Een KCE-studie heeft aangetoond dat een te grote groep
mensen over eerder gebrekkige gezondheidsvaardigheden beschikt. Daardoor leven
ze minder lang. Er is een verschil van 7 jaar in levensverwachting, te wijten aan dat
verschil in scholingsgraad. (...) Er zijn heel wat complotdenkers. Sommige dingen
liggen zeer gevoelig in de samenleving. Als het emotionele erin sluipt, dat wordt het
moeilijk om argumenten te geven. (...) In coronatijden is er veel behoefte om te weten
'wat er op ons afkomt'. Er is veel angst, dat wakkert een hoop vragen aan."

• Onvoldoende capaciteit om personen met een zorg- en ondersteuningsnood
overal te vertegenwoordigen
De wens om de stem van de gebruiker te laten meetellen, stuit op het gebrek aan
mensen die voor deze groep kunnen en willen spreken.
"Dat illustreert de moeilijkheid om een gebruiker als een gelijkwaardige actor mee te laten
draaien. Ik voel dat aan als een discrepantie tussen de intentie enerzijds en anderzijds de
vertaling ervan in praktijk. Het hangt sterk af van toevalligheden om de juiste personen
te kunnen vinden. Dus zien we dat dat luik grotendeels ‘institutioneel’ wordt ingevuld, via
vertegenwoordigers van de mantelzorgverenigingen. Die gaan dan elk 5-6 zones invullen,
maar dat schiet het doel (stem van persoon met zorgnood) toch voor een stuk voorbij.
Eigenlijk moet elke beslissing binnen de ELZ afgestemd worden met de gebruiker. Maar
als het overal dezelfde personen zijn die hen vertegenwoordigen, dan heb je niet echt het
gevoel dat het de stem van de échte gebruiker zelf is. Dat doel strandt dan op die barrière en
de toetsing van een bepaalde beslissing of keuze gebeurt niet écht bij die mensen die er in
de praktijk dagdagelijks mee zouden worden geconfronteerd."
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• Gebrek aan adequate technische infrastructuur
In de loop van de laatste twintig jaar werd in de gezondheidszorg veel geïnvesteerd
in IT-systemen. Het resultaat is een lappendeken van toepassingen en datastromen
die slecht op elkaar aansluiten en zich in de regel houden binnen de grenzen van
professionele en sectorale silo's. Veel ontwikkelingen nemen de behoeften en
vaardigheden van de gebruiker ook te weinig in rekening.
“De overheid maakte applicatie waar je zelf gegevens kan consulteren. Daar kan je
als burger alles zélf inkijken. Dat is een goed voorbeeld van 'de patiënt aan stuur van
zijn zorgpad'. Maar ook dat kan nog veel beter, het is nog te weinig gekend en werkt
niet optimaal. Veel burgers gebruiken het nog niet. Er is nog te weinig performante
informatie op dat platform. Info staat er vaak nog niet op omdat IT-systemen niet met
elkaar kunnen communiceren.”

• Gebrek aan tijd en middelen
Het capteren en delen van gegevens en het coördineren op basis van die gegevens
behoren tot het essentiële zorgproces, maar komen bovenop het al gechargeerde
takenpakket van zorgverstrekkers. De prestatiegebaseerde financiering van
de zorg geeft weinig ruimte om ondersteunende activiteiten op het vlak van
informatiemanagement en kennisdeling te vergoeden.
"De coördinatie binnen de eerste lijn is nu vrijwilligerswerk van professionals naast hun
zorgtaak (onbetaald). Dit is niet duurzaam en er is ook te weinig ondersteuning voor
deze professionele vrijwilligers."

• Gebrek aan populatiebrede focus
De focus van integratie ligt vandaag heel sterk op het microniveau, van de individuele
patiënt. Maar ook een populatiegerichte benadering is essentieel. De vraag naar
populatiebrede gegevens kan nog niet ingevuld worden.
"Het is belangrijk om te kijken naar grotere doelstellingen. Populatiemanagement
is nieuw in de zorg. Nu gaat het vooral over de patiënt helpen, wij willen ook vanuit
data kijken naar de algemene doelstelling in Vlaanderen en de eerste lijn. We moeten
binnen een groter kader denken: hoe zit de populatie in elkaar? hoeveel ouderen?
hoe bereiken we mensen in kansarmoede?"
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4. Een concept
4.1

Basisfuncties

De hierboven voorgestelde survey van opportuniteiten en hindernissen, gerelateerd
aan kennisopbouw- en deling, suggereert dat een kennis- en leerplatform minstens drie
basisfunctionaliteiten moet bieden:

• Het toegankelijk maken en ordenen van reeds overvloedig beschikbare informatie.
• Het versterken van vaardigheden van professionals en burgers om met gezondheidsgerelateerde informatie om te gaan.

• Het creëren van opportuniteiten om vernieuwende praktijken te ontwikkelen en te testen
over sectoren en lijnen heen.
We moeten er ons rekenschap van geven dat een platform vandaag in een context moet
functioneren waarin systemische belemmeringen van kennisdeling en collaboratief
leren niet zo gauw zullen verdwijnen. Het duurt doorgaans een hele tijd vooraleer
financieringslogica's zich aanpassen aan een nieuwe realiteit. Nog lastiger is het om
sociaal-culturele veranderingen ingang te doen vinden.
De drie basisfuncties worden geassocieerd met drie metaforische ruimten:

• In de 'bib' kan je terecht voor betrouwbare informatie op mensenmaat, methodes
en tools en kom je in contact met de buurt: informatie, persoon, mantelzorger en
professional vinden elkaar hier op lokaal niveau. De bib verzamelt, ordent en biedt
toegang ('bewaakt').

• De 'agora' biedt een ruimte aan professionals, formele en informele zorgverstrekkers,
en zorgvragers om continu te leren. Gebruikers nemen deel aan opleidingen, leren over
elkaars ervaringen en gaan in dialoog om methodes en best-practices te leren.
De functie van de agora is pedagogisch.

• Het 'lab' is de plek waar heterogene coalities rond experimenten kunnen gevormd
worden. Hier wordt concreet gewerkt rond cases rond cases waar een geïntegreerde
zorg en welzijn nog niet optimaal verlopen met de huidige kennis en praktijken.
De bijdrage van het lab is in essentie faciliterend, over grenzen van sectoren en
lijnen heen.
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Concept
Drie basisfunctionaliteiten van een kennis- en leerplatform voor de eerste lijn
INFORMEREN

LEREN

Waar kan ik terecht voor welke
informatie en dienstverlening?

Hoe kan ik mijn gezondheids- en
welzijnsvaardigheden verbeteren?

BIB

Info op
mensenmaat

Informatie
over lokale
initiatieven

INNOVEREN
Wat kan ik leren uit de uitdagingen die
we samen innovatief aanpakken?

AGORA

LAB

Methodes en
tools

Campagne

Agenda
opleidingen

Delen van
draaiboeken en
methoden

Leren over
elkaars
ervaringen

Buurtprofiel en
professionals

Buurtkiosk

Deelnemen
aan opleiding

Sensibiliserings
gesprekken

Casuïstiek en
intervisietafel
bijeenkomsten

21
We willen elkaar leren kennen
en begrijpen

VERBINDEN
Figuur 1. Drie basisfunctionaliteiten van een kennis- en leerplatform voor de eerste lijn.

Co nto uren van een kennis - en leerp lat f orm voor de eers t e lijn in V laanderen

21

Co-creatie van
vernieuwende
praktijken

Delen en
evalueren van
nieuwe inzichten

Pilootprojecten

Lokale
opschaling

4.2

Verbeelde gebruikerservaringen

In de volgende drie gebruiksscenario’s wordt de werking van het platform tastbaarder.
We illustreren dit aan de hand van drie fictieve gebruikers.

• Een persoon (Sonja)
• Een mantelzorger (Cihan)
• Een professional (Alexis)

Sonja (persoon)
Sonja wordt ziek en zoekt een arts in haar nieuwe buurt…
Als eerste zoekresultaat online vindt ze het kennisplatform eerste lijn (bib).
Sonja ziet in één oogopslag dat ze hier terecht kan voor informatie over lokale
professionals en buurtwerking rond welzijn, ziektebeelden en behandelingen
in mensentaal uitgelegd naast gezondheidstips en preventie (bib).
Sonja zoekt een huisarts vlakbij (bib) en kan zich onmiddellijk aanmelden
bij de arts om haar hoek. De huisarts vult haar diagnose in op haar
gezondheidsdossier. Sonja kan er later haar diagnose en mogelijke
behandelingen nalezen via een link naar het kennisplatform (bib).
Sonja ziet de mogelijkheid om hulp te vinden in haar buurt en met lotgenoten
te praten (bib).
Na een jaar is Sonja palliatief. Via het kennisplatform deelt ze haar ervaringen
met lotgenoten, mantelzorgers en professionals (agora).
Sonja hoort van een pilootproject rond vernieuwing in palliatieve zorg en
besluit hieraan deel te nemen (lab).
Een jaar later …
De nieuwe methoden die samen met Sonja in het pilootproject uitgewerkt zijn
vinden we terug in de draaiboeken en methoden op het kennisplatform (bib).
Professionals schrijven zich nog steeds in voor de opleiding rond deze
vernieuwende methode (agora).
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Cihan (mantelzorger)
Cihan is in het gemeentehuis voor zijn vennootschap…
Hij ziet aan het loket een campagne met een oproep tot bijdrage aan zorgzame
buurt (bib). Hij wil hier mee over weten en kan hiervoor terecht bij het algemeen
onthaal — een loket in het gemeentehuis waar de burger terecht kan voor alle
vragen rond dienstverlening over alle domeinen heen.
Hij besluit om mee te werken door de ruimtes van zijn bedrijf ter beschikking te
stellen voor overleg en raakt langzamerhand meer en meer betrokken (agora).
Ook zijn medewerkers tonen interesse en organiseren elke maand een activiteit
(klusdag, poëzieavond, …) met de buurt, terug te vinden op het kennisplatform (bib).
Een aantal jaar later wordt de moeder van Cihan hulpbehoevend. Hij zoekt via
het platform (bib) naar mogelijkheden van hulp in de buurt maar vindt geen
thuisverpleegkundigen die cultureel sensitief zijn opgeleid.
Via het kennisplatform (bib) leest hij over een pilootproject in Brussel (lab) en neemt
contact op om te leren over hun ervaringen en hoe hij dit in zijn buurt kan opzetten.
Ze hebben net de tussentijdse versie van hun draaiboek en methodieken
uitgewerkt en hij kan hiervan gebruik maken. Samen met andere buurtwerkers
passen ze het draaiboek en de methodieken aan in functie van de context van
de buurt (lab).
De groep legt hun interventies voor aan de bevoegde schepen van de gemeente.
Deze gaat meteen aan de slag om op verschillende niveaus de verbeteringen
waar te maken (lab).
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Alexis (professional)
Alexis, huisarts, heeft een patiënt voor zich met meerdere ziektebeelden…
Na het vaststellen van de diagnose beseft hij dat hij hier zelf aan kan bijdragen,
maar ook andere disciplines moet betrekken.
Hij vindt een draaiboek voor het opzetten van een interdisciplinaire
samenwerking (bib) en leest daarin dat hij via het platform een oproep
kan doen.
Alexis schrijft de voorbereiding van een casus en deelt deze op het
kennisplatform (agora). Een week later heeft hij een online casuïstiek
bijeenkomst met twee specialisten (agora).
Alexis stelt de patiënt voor om met de twee specialisten de behandeling verder
te zetten. Hij heeft recent een opleiding in gesprekstechnieken gevolgd (agora)
en past deze toe tijdens de consultatie.
De patiënt stemt in en Alexis coördineert verder de behandeling samen
met de specialisten.
Ze komen elke drie maanden samen met de patiënt om de behandeling en
het proces te evalueren. Ze volgen hierbij de methodes en het draaiboek
‘geïntegreerde zorg en welzijn’ van het kennisplatform (bib).
Zo leren ze dat de patiënt bepaalde termen moeilijk vond om de behandeling
te begrijpen en naast de medische behandeling ook sociale ondersteuning
kan gebruiken voor zijn welzijn. Alexis toont de patiënt de weg naar de
buurtwerking (bib).
Alexis, de specialisten en patiënt delen later hun ervaringen met
anderen (agora).

Co nto uren van een kennis - en leerp lat f orm voor de eers t e lijn in V laanderen

24

4.3

Het platform als katalysator van een
betere samenwerking in de eerste lijn

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck verbeeldde het kennis-en leerplatform als "een plek, zowel fysiek
als virtueel, waarbinnen verscheidene activiteiten plaatsvinden door en voor een ecosysteem van
actoren met als doelstelling de samenwerking in de eerste lijn versterken." Het hier voorgestelde
concept benoemt de generieke activiteiten die door het platform ondersteund worden. De fictieve
gebruikersscenario's geven een idee van de wijze waarop het platform een betere samenwerking,
zorg en welzijn in de eerste lijn kan ondersteunen. In deze sectie plaatsen we deze visie in een
bredere context door even uit te zoomen naar een hoger abstractieniveau. Het 'Process for
organisation meanings' model (Figuur 2) van Peter Checkland en Sue Holwell verheldert de rol die
georganiseerde informatiesystemen spelen in het bevorderen van gecoördineerde actie1.

POM-model: Process for Organisational Meanings

Waarnemen
Mensen en
organisaties

Wereld

Culturele
filter
Gedeelde
betekenis

Doelgerichte
actie

Gemeenschapsvorming

Figuur 2. Een model dat processen voor
organisatiebrede betekeniscreatie voorstelt
(‘Process for organisation meaning model’,
naar Checkland en Holwell, 2000:106)
  1

Door
kennisplatform
ondersteunde
activiteiten
informeren,
leren, innoveren

P. Checkland and S. Holwell (1998) Information, Systems and Information Systems, Wiley.

Co nto uren van een kennis - en leerp lat f orm voor de eers t e lijn in V laanderen

25

Organisaties zijn groepen van mensen die willens nillens betrokken zijn in een proces
van betekeniscreatie. Dat proces wordt enerzijds gevoed vanuit de ervaring van de
concrete wereld rond ons. Die ervaring is nooit zuiver, maar altijd gefilterd door onze
culturele en psychologische ingesteldheid. Anderzijds zijn mensen betrokken in een
gezamenlijk proces van betekenisvorming. Dat doen ze door samen een manier van
spreken te ontwikkelen. Hieruit ontstaat een gedeelde realiteit die de basis vormt voor
gecoördineerde actie. Die acties veranderen de leefwereld, hetgeen dan weer de perceptie
van mensen gaat beïnvloeden. Als ze goed geconcipieerd zijn, kunnen informatiesystemen
een ondersteunende ('enabling') rol spelen in dit proces, doordat ze het creëren van
betekenisdragers verrijken en gedeelde kaders en intenties helpen vormen. Het concept
voor een kennis-en leerplatform suggereert dat met name drie activiteiten van belang zijn:
het informeren, het gezamenlijk leren, en het gezamenlijk innoveren.
De deelnemers aan dit verkenningsproces drukten de wens uit dat het platform
'gemeenschapsvormend' zou zijn en een cultuur van gelijkwaardigheid tussen sociale en
medische professionals enerzijds, en professionals en personen anderzijds zou helpen
creëren. Dat wordt in dit model gevat het proces van creëren van gedeelde betekenis en
van gezamenlijk doelgerichte actie ondernemen. Het is uit het samenspel van beiden dat
dit gemeenschapsgevoel zal naar voor komen.
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4.4

Ontwerpprincipes

Tijdens de design thinking workshops in de tweede helft van het verkenningsproces
kreeg het platform meer concreet gestalte doorheen de specificering van een reeks
ontwerpprincipes.

Platform als mix van 'hardware' en 'software'
Het platform is in essentie een instrument dat een proces van gezamenlijke
betekeniscreatie moet ondersteunen met het oog op een betere samenwerking in de
eerste lijn. Dat gebeurt in een context die, zoals al eerder aangestipt, zeer dynamisch is.
De gezondheidszorg is betrokken in een transitie om te kunnen inspelen op evoluerende
behoeften en middelen. Zo gezien staat het platform niet op zichzelf, maar moet het
worden ingebed in een strategische transitiepraktijk waarbij relevante actoren in de
eerste lijn worden betrokken. We zouden het platform kunnen opvatten als 'de hardware'
en de participatieve routines die kennisoverdracht en collectief leren en experimenteren
faciliteren als 'de software' van het innovatiesysteem dat de eerste lijn in de richting van
een nieuw evenwicht duwt.

Platform is lokaal en buurtgericht verankerd in de behoeften
van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood
Leidend is de ambitie om inclusieve en vraag-/patiëntgestuurde zorg op maat van
de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood gestalte te geven. Dat impliceert
dat het platform in eerste instantie moet toegesneden zijn op de behoeften van
de partijen die betrokken zijn in de concrete samenwerkingsrelatie (met name ook
mantelzorgers en patiënten). Toegankelijkheid en leesbaarheid moeten voorop staan.
Participatiemogelijkheden worden in de regel nog sterk belemmerd door technisch jargon.
De buurt is het niveau waarop de bestaande versnippering vraaggestuurd overstegen
wordt. Het kennisaanbod op het platform moet vanuit dit lokale perspectief gestructureerd
worden. Functioneel moeten activiteiten ondersteund worden die deel uitmaken van
inclusieve en vraaggestuurde zorg: het vergroten van het handelingsvermogen van
de persoon met een zorgbehoefte, het ondersteunen van informele hulpverleners, het
faciliteren van coördinatie tussen lokale zorg- en welzijnsactoren. De effectiviteitsprincipes
die het Transnational Forum for Integrated Community Care (TransForm) ontwikkelde als
baken voor actoren in 'integrated community care'/ geïntegreerde buurtzorg, bieden een
handelingsgericht kader voor de kernambitie die het platform wil ondersteunen.
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Effectiviteitsprincipes voor Integrated Community Care (ICC)
• ICC betrekt en versterkt mensen in lokale gemeenschappen.
• ICC neemt verantwoordelijkheid op voor een territoriaal afgebakende
bevolking.
• ICC is inclusief en reikt nadrukkelijk de hand aan kansarme en kwetsbare
groepen.
• ICC activeert en versterkt sociale banden tussen mensen.
• ICC is doelgericht van aard en ondersteunt de prioriteiten en
levensdoelen van mensen.
• ICC vraagt dat sociale, economische en milieudeterminanten energiek
worden aangepakt.
• ICC ondersteunt een proces van continue innovatie van het
hele systeem.
• ICC vergt een sociale beweging om dit te doen slagen.

Platform als aanbieder van bestaande,
betrouwbare en doelgroepsspecifieke portalen
In de gezondheidszorg worden al veel inspanningen gedaan om informatie te verzamelen
en te bewaken. Er zijn portalen gericht naar zowel brede als specifieke doelgroepen
toe (zoals de Sociale Kaart, de websites van Gezondheid en Wetenschap, het Vlaams
Patiëntenplatform, SAM, het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg, het Familieplatform,
Eerstelijnszone.be…). In een eerste fase zou een 'minimum viable product' kunnen
ontwikkeld worden door de steunen op die bestaande portalen. In een tweede fase kunnen
dan nieuwe kanalen ontwikkeld worden, bijvoorbeeld om tegemoet te komen aan de vraag
naar populatiebrede gegevens.

Platform als een aggregator van centraal en lokaal aanbod
Het platform moet een naadloze integratie tot stand brengen van centraal en lokaal
aanbod. 'Centraal' betekent dat het kenniselementen of leeropportuniteiten zijn die
niet specifiek geënt zijn op een lokale context; ze kunnen ook locatie-onafhankelijk
aangesproken worden. Complementair hieraan is aanbod dat uitsluitend relevant is voor
lokale actoren en ook daar wordt aangeboden.
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Platform als integrator van beschikbare functionaliteiten
Er zijn al heel wat applicaties met een kritische massa aan gebruikers die een
betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de werking van een kennis- en leerplatform
voor de eerste lijn. Voorbeelden van ondersteunde functionaliteiten zijn: 1) uitwisseling
van info en coördinatie, 2) ondersteunen van participatieve processen, 3) in kaart brengen
van lokale middelen.
Ze worden aangeboden door sociale vernieuwers, commerciële actoren, actoren in
het zorglandschap en door overheden. De dominante sociale mediaplatformen bieden
mogelijkheden. Applicaties zoals Hoplr (opbouwen van buurtgebaseerd sociaal
kapitaal) en Siilo (coördinatie tussen zorgverleners) kunnen meer specifieke functies
bieden. Vitalink, het door de overheid ontwikkelde systeem waarmee huisartsen,
thuisverpleegkundigen en apothekers digitale gegevens over hun patiënten eenvoudig en
veilig met elkaar kunnen delen, kan een belangrijke component zijn. Het platform moet de
interoperabiliteit van deze functies garanderen.

Platform als mix van digitale en fysieke componenten
Het platform moet zowel digitale infrastructuren (mobiel als statisch, vb. digitale kiosken)
als ‘real world’ processen en ontmoetingsplekken omvatten. COVID-19 heeft de openheid
voor digitale samenwerking een grote duw in de rug gegeven en aangetoond dat er
voordelen zijn zoals flexibiliteit en efficiëntie. Ook lotgenoten geven aan dat het digitale de
drempel verlaagt om bijeen te komen. Aan de andere kant krijgen digitale toegankelijkheid
en gebruiksvriendelijkheid nog altijd te weinig aandacht binnen de zorgsector. De meeste
websites voldoen bijvoorbeeld niet aan de WCAG 2.0 standaarden (richtlijnen voor de
toegankelijkheid van digitale kanalen). Daarnaast moet er ook voor gezorgd worden
dat er een complementair fysiek alternatief bestaat voor het aanbod van informatie en
kennis. Niet iedereen heeft immers digitale toegang of vaardigheden. Fysieke uitwisseling
van kennis blijft belangrijk, zeker voor kwetsbare doelgroepen. Ook professionals zelf
geven aan fysieke bijeenkomsten met collega's heel waardevol te vinden als het gaat om
intervisie of casuïstiek.
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4.5

Governance

De performantie van het kennis- en leerplatform is de resultante van het samenspel tussen
twee niveaus: een lokaal en een centraal niveau. De geografische scope van het lokale
niveau hoeft a priori niet vastgelegd te worden. We nemen aan dat het centrale niveau
heel Vlaanderen afdekt.
Op de twee niveaus vinden we een gelijkaardige structuur. Het invullen van de
basisfuncties van het platform stelt immers het creëren van een aantal rollen voorop.
In elk van de basisruimten - bib, agora en lab - wordt een primair proces,
een beheersfunctie en een beleidsfunctie ingevuld.
Het primaire proces bestaat uit de volgende activiteiten:

• In kaart brengen van behoeften: op basis van gebruikerservaringen en normerende
kaders die sturing geven aan inclusieve, buurtgericht en vraaggestuurde zorg.

• Verzamelen van aanbod: in kaart brengen en verzamelen beschikbare kenniselementen
op lokaal dan wel centraal niveau.

• Afstemmen van aanbod op behoeften: prioritering en selectie van beschikbaar aanbod
zodanig dat het maximaal op de genoteerde behoeften aansluit.

• Ontwikkelen van gebruikscenario's ('software'): in de bib zijn die vooral gericht op
de ontsluiting van beschikbare gegevens, in de agora zijn die pedagogisch van aard
(ontwikkelen van leerpaden, van formats en beste praktijken voor verschillende vormen
van leren), in het lab draait het om het bijeenbrengen en ondersteunen van actoren in
collectief leren en problemen aanpakken.

Het beheer
• Exploiteren van synergiën tussen de drie ruimten: ondersteunen van meerwaardecreatie
tussen bib, agora en lab.

• Performantie- en kwaliteitsmanagement: ervoor zorgen dat het platform in meetbare
impact resulteert en aan overeengekomen kwaliteitsnormen en wettelijke vereisten
voldoet (o.a. de GDPR-wetgeving, de in Vlaanderen en Interfederaal vastgelegde
afspraken en voorwaarden aan veilig en correct werken binnen eHealth);
oordeelkundig beheer van de beschikbare middelen.

• Technisch beheer: ervoor zorgen dat het ter beschikking stellen van kenniselementen,
en ondersteunen van leer- en interactieprocessen technisch adequaat omkaderd worden.
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Het beleid
• Bewaken van visie: het aansturen van de werking van het platform in het licht
van evoluerende opvattingen van wat kwaliteitsvolle eerstelijnszorg is.
Op het lokale niveau worden deze taken ingevuld door een team dat kan ingebed worden in een bestaande
integrerende structuur, zoals een eerstelijnszone, een zorgintegrator (zoals het Geïntegreerd Breed Onthaal),
een lokale antenne van het Vlaams Patiëntenplatform, of een lokale afdeling van een ziekenfonds. De inbedding
moet het wel mogelijk maken om alle relevante actoren, over grenzen en lijnen heen, te mobiliseren en
bereiken. De beleidstaak moet evident geïnformeerd worden door perspectieven vanuit relevante actoren
(vertegenwoordigers van zorgvragers, formele en informele zorgverstrekkers, welzijnswerkers).
Op het centrale niveau kan het team dat de drie functies lokaal bemant eventueel aansluiten op
bestaande structuren zoals VIVEL, de Academie voor de Eerste Lijn, het Vlaams Patiëntenplatform of het
Familieplatform voor zover het ondersteunen van een kennis- en leerplatform binnen de in dit document
aangegeven contouren aansluit op hun missie. Het centrale niveau moet niet alleen synergiën tussen de drie
basisfuncties op basis van niet-lokaal aanbod realiseren, maar ook een rol spelen in het faciliteren van de
kruisbestuiving tussen de lokale teams onderling.

Governance kennis- en leerplatform van de eerste lijn, lokale en centrale structuren
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Figuur 3. Governancestructuur
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4.6

Naar operationalisering

Deze verkennende studie resulteerde in een generiek beeld van wat een kennis- en
leerplatform voor de eerste lijn zou kunnen zijn. Het beeld omvat basisfuncties, leidende
ontwerpprincipes en schetst een mogelijke governancestructuur.
Een draaiboek voor de operationalisering van het platform ligt er niet klaar. Op basis van
het participatief traject met stakeholders en potentiële gebruikers is het Fonds Dr. Daniël
De Coninck van mening dat het de voorkeur verdient om met het werkveld verschillende
deelstappen te zetten, om uit te proberen wat werkt en wat minder werkt, en het werkveld
zo de kans te geven om daaruit conclusies te trekken.
Er kan gedacht worden in termen van het ontwikkelen van een aantal 'proof-of-concepts'
die de potentie van het platform moeten demonstreren en tegelijk de vrijheidsgraden
op het vlak van materialisering (mix fysiek/digitaal), aanbod (mix lokaal/centraal, hard/
software) en gebruik (zwaartepunt van basisfuncties) kunnen verkennen.
Er is geen behoefte aan eenvormigheid maar wel aan een veelheid van uitgeteste wegen
die allen hetzelfde doel voor ogen houden: gezamenlijke betekeniscreatie met het oog op
een betere samenwerking in de eerst lijn.
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Contouren van een kennis- en leerplatform
Het kennis- en leerplatform voor de eerste lijn is een netwerk dat de persoon, buurt, mantelzorger en professional
lokaal en centraal inspireert, ondersteunt, activeert en verbindt om samen tot geïntegreerde zorg en welzijn te komen.

Concept
INFORMEREN
Waar kan ik terecht voor welke
informatie en dienstverlening?

LEREN
Hoe kan ik mijn gezondheids- en
welzijnsvaardigheden verbeteren?
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mensenmaat
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over lokale
initiatieven

INNOVEREN
Wat kan ik leren uit de uitdagingen die
we samen innovatief aanpakken?

AGORA
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Methodes en
tools
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draaiboeken en
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VERBINDEN

Governance
In elk van de basisruimten wordt een primair proces, een beheersfunctie en een beleidsfunctie ingevuld, zowel lokaal als centraal.
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Figuur 4. Samenvattend overzicht
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5. Bijlagen
Bijlage 1 - Stakeholders betrokken bij de workshops
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Veerle Aendekerk, Directrice, Similes Vlaanderen
Sara Bertels, Coördinator, Logo Antwerpen
Rudi Bloemen, Samenlevingsopbouw Limburg, Teamcoördinator Wonen & Buurtgerichte Zorg
Wannes Blondeel, Programme-manager, Huizen van het Kind
Stijn De Baets, PhD, Vakgroep Revalidatiewetenschappen
Christine De Cafmeyer, Directrice, Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
Koen De Maeseneir, Directeur, Vereniging van Wijkgezondheidscentra
Hilde De Nutte, Stafmedewerkster, Medisch beleid somatische zorg, Zorgnet-Icuro
Daniëlle de Regt, Stafmedewerkster, kennisplein.be, Steunpunt Mens en Samenleving
An De Sutter, Hoofddocent UGent, Department of Public Health and Primary Care
Stijn Deceukelier, Coördinator, Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen
Hilde Deneyer, Algemeen Directeur, Vlaams Apothekersnetwerk
Caroline Deprez, Directeur, Zorgregio Oudenaarde Familiehulp
Ewoud Dutellie, Projectcoördinator, Sociaal Huis Oostende
Harlinde Exelmans, Adjunct-algemeen directeur en directeur zorgbeleid, Familiehulp
Marleen Finoulst, Hoofdredacteur, GezondheidenWetenschap.be
Elfi Goesaert, Kennisdomeinverantwoordelijke ICT
en verantwoordelijk voor vorming, Domus Medica
Yves Indeherberge, Projectverantwoordelijke elektronisch cliëntdossier, CAW Groep
Leen Jacobs, Familie-ervaringsdeskundigen, Similes
Ulrike Kool, Beleidsmedewerker, Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
Koen Lowet, Gedelegeerd bestuurder, VVKP
Ilse Luyten, Stafmedewerkster beleidsondersteuning en vrijwilligerswerk,
Vlaams Welzijnsverbond
Sandra Martin, Coördinator onderwijs, Academie voor de Eerste Lijn
Tom Meeus, Projectverantwoordelijke vereniging van wijkgezondheidscentra,
Vereniging van wijkgezondheidscentra
Pascale Mokangi, Stafmedewerkster, VIVEL
Liesbeth Moortgat, Projectcoördinator, Samen is beter
Stefaan Noreilde, Adjunct-algemeen directeur, i-mens
Roy Remmen, Voorzitter, Academie voor de Eerste Lijn
Mario Schelfhout, Coördinator, Mantelzorgorganisatie Liever Thuis LM
Frank Schweitser, Coördinator, Palliatieve Thuiszorg Omega
Leen Sebrechts, Stafmedewerkster databeheer en elektronisch cliëntdossier,
CAW Groep
Pierre Seeuws, Voorzitter, Ergotherapie Vlaanderen
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Noor Seghers, Mantelzorgster en coördinator, Magenta
Eline Senesael, Stafmedewerkster Vlaams zorgbeleid, CM Vlaanderen
Els Soete, Kraamzorgconsulente, Expertisecentrum kraamzorg De Wieg
Cindy Stevelinck, Regioverantwoordelijke handicap Oost-Vlaanderen,
Steunpunt Mens en Samenleving
Susan Tempels, Mantelzorgster, Mantelzorgorganisatie Liever Thuis LM
Wim Thierens, Coördinator, Vehamed
Griet Van Belleghem, Data analist, Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg - VIKZ
Tom Van Daele, Directeur, Steunpunt GGZ
Marie Van de Putte, Coördinator ZZL - aansturing project en contacten
met de overheid, Zorgzaam Leuven
Hendrik Van Gansbeke, Algemeen coördinator, Wit-Gele Kruis Vlaanderen
Jo Van Hoof, Kennisdomeinverantwoordelijke, Kwaliteit en Vorming, Domus Medica
Patricia Van Pelt, Stafmedewerkster lokale beleidsondersteuning, Logo Antwerpen
Nicolas Van Praet, Waarnemend algemeen coördinator, Netwerk tegen Armoede
Ria Vandermaesen, Coördinator, Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven
Stien Vandierendonck, Senior Stafmedewerkster zorg, Vlaams Instituut Gezond Leven
Erika Vanhauwaert, Zelfstandige diëtiste, betrokken bij projecten in de eerste lijn
en onderzoeker, UCLL
Mark Vanhumbeeck, Stafmedewerker welzijnsgericht ondernemen,
Vlaams Welzijnsverbond
Olivia Vanmechelen, Medewerker zorg en beleidsondersteuning,
Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg
Ewout Vanormelingen, Stafmedewerker, Zorggezind
Caroline Verlinde, Directeur, VIVEL
Elke Verlinden, Regionaal Stafmedewerkster Thuiszorg Vlaams-Brabant, VVSG en
Schepen van welzijn, gezondheid en sociale economie, gemeente Herselt
Ann Vermeire, Directeur Zorg, Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen
Emily Verté, Co-voorzitter en algemeen coördinator, Academie voor de Eerste Lijn
Annet Wauters, Beleidsmedewerker eerstelijnszorg,
patiëntenrechten en zeldzame ziekten, Vlaams Patiëntenplatform
Ilse Weeghmans, Directeur, Vlaams Patiëntenplatform
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Bijlage 2 - Stakeholders bevraagd in de veldstudie
• Veerle Aendekerk, Directrice, Similes Vlaanderen
• Pablo Annys, Schepen van sociale zaken en voorzitter van de zorgraad, Stad Brugge
• Barbara Brunelli, Bestuur Psychologenkring Mechelen en Klinisch psycholoog,
•
•
•
•
•
•
•

Psychologenkring regio Mechelen
Hilde Deneyer, Algemeen Directeur, Vlaams Apothekersnetwerk,
Voorzitter van het overleg zelfstandige zorgverstrekkers (FVB)
Marleen Finoulst, Hoofdredacteur, GezondheidenWetenschap.be
Veerle Massart, Hoofdverpleegkundige, Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven
Mario Schelfhout, Coördinator, Mantelzorgorganisatie Liever Thuis LM
Wim Thierens, Coördinator, Vehamed
Elke Van den Bergh, Vroedvrouw, Groepspraktijk Zwanger
Ilse Weeghmans, Directeur, Vlaams Patiëntenplatform
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De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving.
De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het
algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale
impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken.
Ze stimuleert doeltreffende filantropie bij personen en ondernemingen.
Het Fonds Dr. Daniël De Coninck investeert in een toegankelijke, kwaliteitsvolle en
humane eerste lijn. Zo wil het Fonds de gezondheid en de levenskwaliteit van iedereen
met een zorg- of ondersteuningsnood in de thuissituatie verbeteren en zorg- en
welzijnsprofessionals ondersteunen.

www.kbs-frb.be

www.fondsdanieldeconinck.be

