
Eerstelijnsdecreet en 
besluit zorgraden

Korte toelichting



Decreet eerste lijn

• Betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de 
regionale zorgplatformen en de ondersteuning van 
de eerstelijnszorgaanbieders

• Goedgekeurd op woe 3 april 2019



Opdrachten zorgraad

1. De organisatie en het aanbod van kwaliteitsvolle zorg en 
ondersteuning afstemmen op zorg- en ondersteuningsvragen

2. Lokaal sociaal beleid ondersteunen

3. Beroepsgroepspecifieke verenigingen ondersteunen

4. Eerstelijnszorgaanbieders ondersteunen 
• Bij de organisatie van kwaliteitsvolle en geïntegreerde zorg en 

ondersteuning van de personen met een zorg- en ondersteuningsvraag, 
en met inbegrip van digitale gegevensdeling en het klachtenbeleid 

• Bij de aanlevering van gegevens voor de sociale kaart

5. Meewerken aan de uitvoering van Vlaamse 
gezondheidsdoelstellingen en zo nodige andere doelstellingen 
voor het werkgebied voorstellen aan de Vlaamse Gemeenschap 



Besluit Vlaamse Regering (BVR) 
zorgraden
• Besluit tot erkenning en subsidiëring van de 

zorgraden

• Principiële goedkeuring op vrijdag 5 april



Opdrachten en 
erkenningsvoorwaarden
• Realiseren en versterken samenwerking en 

coördinatie tussen 
• lokale besturen, 

• eerstelijnszorgaanbieders, 

• verenigingen van personen met een zorg- en 
ondersteuningsvraag, verenigingen van mantelzorgers en 
verenigingen van vrijwilligers 

• doel evolueren naar een vraaggestuurde en 
integrale zorg en ondersteuning persoon met een 
zorg- en ondersteuningsvraag (PZOV)



Opdracht 1: kwaliteitsvolle zorg 
en ondersteuning 
1. Afstemming bevorderen preventie, begeleiding, 

ondersteuning, curatie en revalidatie

2. Bijdrage aan opdracht regionale zorgplatformen
a) Noden en behoeften populatie in kaart brengen

b) Optimale ontwikkeling zorgaanbod schetsen

c) Prioriteiten bepalen

d) Voorstel van aanpak van de knelpunten

3. Afstemming lokale en buurtgerichte noden en 
bovenlokale problematieken lokale besturen

4. Meewerken aan Vlaams kwaliteitsbeleid



Opdracht 2: lokaal sociaal beleid

• Afspraken maken met lokale besturen over
1. Afstemming lokaal sociaal beleid

2. Ondersteuning geïntegreerd breed onthaal

3. Samenwerking voor de informele en buurtgerichte zorg



Opdracht 3: beroepsgroepspecifieke
verenigingen

1. Eerstelijnszorgaanbieders stimuleren om zich te 
verenigen

2. Informatie en methodieken ter beschikking stellen



Opdracht 4: eerstelijnszorgaanbieders 
ondersteunen

1. Lokale afspraken over multi- en interdisciplinaire 
samenwerking

2. Vorming aanbieden

3. PZOV als volwaardige partner betrekken

4. Ondersteuning methodieken rond zorgplanning

5. Helpen oplossen van problemen, knelpunten of 
drempels

6. Klachtenbeleid

7. Digitale gegevensdeling

8. Sociale kaart



Opdracht 5: Vlaamse 
gezondheidsdoelstellingen 
1. Mee operationaliseren Vlaamse en eigen 

doelstellingen samen met lokale en regionale 
partners en zorgaanbieders

2. Gezondheid en welzijn van bevolking verbeteren, 
aandacht voor toegankelijke eerstelijnszorg en 
kwetsbare doelgroepen



Samenstelling bestuursorgaan



Subsidiëring

• Bedrag wordt verdeeld op basis van aantal 
gewogen inwoners

• Weging bepaald door risicofactor van de gemeente
• Negen indicatoren (oa verhoogde tegemoekoming, 

alleenstaande ouders, kansarmoedeindex…

• Minstens 60% personeelskosten


