Fonds Dr. Daniël De Coninck

Doelgerichte zorg in de eerste lijn
Betekenisvolle zorg in de praktijk bevorderen
Projectoproep 2021
Een initiatief van het Fonds Dr. Daniel De Coninck

Context
Je dagen niet meer kunnen inrichten zoals je dat zelf wil, niet langer kunnen meedoen aan bepaalde
activiteiten, toenemende afhankelijkheid van anderen, eenzaamheid… Mensen die ziek worden lopen
het risico deze gevoelens en beperkingen te ervaren.
Als je als persoon geconfronteerd wordt met een chronische aandoening of terecht komt in een
situatie met complexe zorg- en ondersteuningsnoden, kunnen diverse eerstelijnsprofessionals
bijspringen. Eerstelijnsprofessionals stellen kwaliteit van zorg en ondersteuning voorop. Als zij echter
louter met een diagnostische, ziektegerichte of probleemgerichte bril naar kwaliteit van zorg kijken
bestaat de kans dat de zorg niet als optimaal wordt ervaren. De persoonlijke doelstellingen van een
persoon met een zorg- en ondersteuningsnood durven immers nogal eens verschillen van doelen die
zorg- en hulpverleners voorop stellen.
Wanneer bij het zoeken naar medische en psychosociale oplossingen de levensdoelen en prioriteiten
van de patiënt worden vooropgesteld, dan krijgt de zorg en ondersteuning meer betekenis, zowel
voor de persoon en zijn omgeving als voor de zorg- en welzijnsprofessionals.
Patiënten willen gehoord, gezien en betrokken worden in hun eigen zorgpad. Zij willen samen
bekijken welke keuzes in zorg en ondersteuning mogelijk zijn om hun levenskwaliteit te
maximaliseren.
Doelgerichte zorg helpt personen met zorg- en ondersteuningsnoden en gezondheid- en
welzijnsprofessionals van de eerste lijn om in samenspraak een menselijk en doeltreffend pad te
ontwikkelen voor een leven met één of meerdere aandoeningen en moeilijke sociaaleconomische
omstandigheden. Hier hebben zowel burgers-patiënten, professionals als het gezondheids- en
welzijnssysteem en de hele samenleving baat bij.
•

•

•

Zorg die de prioriteiten en levensdoelen van mensen centraal stelt, bevordert de actieve
betrokkenheid van de persoon en het samenwerken over verschillende disciplines en
sectoren heen.
Zorgplannen die vertrekken van de levensdoelen en opgesteld zijn in samenspraak met de
persoon en eventueel ook de mantelzorger zijn doeltreffender omdat de resultaten
betekenisvol zijn voor de betrokkenen. Hierdoor wordt ook de motivatie gestimuleerd.
Samen beslissingen nemen wordt vaak eenvoudiger als zorg- en welzijnsprofessionals
begeleiding en behandeling afstemmen op overkoepelende persoonsgerichte in plaats van
ziektegerichte doelen.
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•

Er komt meer gelijkwaardigheid in de relatie persoon-professional. Wat op zijn beurt het
vertrouwen bevordert en ruimte maakt om naast professionele kennis ook ervaringskennis
te benutten.

Er zijn vandaag al beloftevolle initiatieven die de filosofie van doelgerichte zorg in de praktijk brengen
zonder het zo te benoemen. De expertise groeit en er zijn ook al tools beschikbaar.

Doel van deze oproep
Met deze projectoproep wil het Fonds Dr Daniël De Coninck personen met zorg- en
ondersteuningsnoden en eerstelijnsprofessionals aanmoedigen om ervaring op te doen met en de
omslag naar doelgerichte zorg te versnellen.
Projecten bieden ondersteuning aan personen met een zorg- en ondersteuningsnood, hun naasten
en zorg- en welzijnsprofessionals. Initiatieven kunnen lokaal zijn of zich over een regio uitstrekken.
De focus ligt op al doende leren in verschillende zorg- en ondersteuningscontexten. Wat telt is een
dynamiek op gang brengen die doelgerichte zorg mogelijk maakt.
De expertise die vandaag in Vlaanderen ontwikkeld wordt rond doelgerichte zorg, biedt alvast
handvaten. Laat u inspireren door beschikbare tools, vormingen, begeleiding of supervisie en zet in
op leermogelijkheden tussen peers. De oproep biedt kansen om de kennisopbouw te versterken.
Het Fonds De Coninck voorziet in directe financiële projectsteun en organiseert
intervisiebijeenkomsten om de ervarings- en kennisuitwisseling tussen de initiatieven onderling te
bevorderen.

Wie kan een dossier indienen?
De oproep richt zich tot zelfzorgorganisaties, patiëntenverenigingen, organisaties van informele
zorgdragers en eerstelijnsprofessionals die de implementatie van doelgerichte zorg willen
bevorderen. Organisaties of netwerken die gezondheids -en welzijnsprofessionals groeperen of
vertegenwoordigen, op lokaal, bovenlokaal of Vlaams niveau komen in aanmerking.
Er wordt voorrang worden gegeven aan initiatieven waarbij diverse actoren betrokken zijn.
Ziekenhuizen kunnen geen dossier indienen, maar kunnen wel partner zijn.

Timing
Uiterste datum om een kandidaatsdossier in te dienen: 8 december 2021
Datum waarop de geselecteerden worden bekendgemaakt: midden februari 2022
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Ontvankelijkheidscriteria
Alleen online ingevulde kandidaatsdossiers die via de website van de Koning Boudewijnstichting
worden ingediend (www.kbs-frb.be) kunnen worden geselecteerd.
Organisaties die zich kandidaat stellen moeten actief zijn op het Belgische grondgebied, een
rechtspersoonlijkheid hebben en kunnen aantonen dat ze geen commercieel doel nastreven. Zij
hebben een niet-winstgevend of maatschappelijk oogmerk. Commerciële projecten komen niet in
aanmerking.
Ziekenhuizen en andere actoren in de gespecialiseerde zorg kunnen geen kandidaatsdossier indienen.
Zij kunnen wel deel uitmaken van een partnerschap.

Selectiecriteria
•
•

•
•

Mate waarin het voorgestelde project doelgerichte zorg in de praktijk kan versterken
Capaciteit van de initiatiefnemers om terreinactoren aan te zetten tot het implementeren
van een dynamiek die de levenskwaliteit van mensen vooropstelt en vertrekt hun
levensdoelen
Mate van interdisciplinaire samenwerking tussen en diversiteit van betrokken actoren
Mate van inzet op collaboratief leren

Wat biedt het Fonds Dr. Daniel De Coninck?
Afhankelijk van de aard van het initiatief kan een financiële steun worden toegekend tussen
2.500 en 25.000 euro. Het bedrag van de ondersteuning hangt af het doelpubliek, het aantal
betrokken partners en de reikwijdte. Er zijn twee categorieën:
- Tot 5.000 euro: voor een kleinschalig, lokaal initiatief: van een lotgenotengroep,
groepspraktijk, wijkgezondheidscentrum, professionals en burgers die lokaal actief zijn…
- Tot 25.000 euro: voor projecten die zich richten tot een grote en diverse groep mensen en/of
een grotere regio bestrijken: een patiëntenvereniging, een vereniging die burgers/patiënten
begeleidt, een beroepsorganisatie voor een of meer disciplines in de eerste lijn of een
bepaald gebied.
Het Fonds voorziet enkele intervisiemomenten met de gesteunde projecten om ervaring uit te
wisselen en draagt bij tot het valoriseren van collectieve inzichten.

Contact
•

Een online infovergadering over de oproep en het concept doelgerichte zorg, in
samenwerking met de Academie Voor de Eerste Lijn en Be.Hive, vindt plaats op dinsdag 26
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oktober van 11:00-12:00 uur. Om u in te schrijven en de link te ontvangen, kan u contact
opnemen met: Ilse Deblende via e-mail deblende.i@kbs-frb.be
•

•

Voor specifieke inhoudelijke vragen, kan u contact opnemen met:
(NL) Tinne Vandensande op 02 / 549.02.75 of via e-mail vandensande.t@kbs-frb.be
(FR) Bénédicte Gombault op 02 / 549.02.72 of via e-mail gombault.b@kbs-frb.be
Voor algemene en meer technische informatie kunt u ons Contactcentrum contacteren op
070/233.065

Het Fonds Dr. Daniël De Coninck
Het Fonds Dr. Daniël De Coninck ondersteunt en ontwikkelt initiatieven die de levenskwaliteit en de
gezondheid van mensen met een zorg- of ondersteuningsnood in de thuissituatie verbeteren. Het
Fonds wil bijdragen aan een toegankelijke eerstelijnszorg die kwaliteitsvol en menswaardig is. Lokale,
regionale, nationale en internationale initiatieven komen in aanmerking voor steun van het Fonds.
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