
Het zorg- en welzijnsaanbod voor 
Oekraïense ontheemden: een overzicht



Programma

• Inleiding - Caroline Verlinde (Directeur VIVEL)

• Sociale dienst OCMW – Lore Vandeurzen (Stafmedewerk Zorg en Gezondheid VVSG)

• DMW’s van de ziekenfondsen– Marieken Engelen (Intermutualistisch medewerker 
Diensten Maatschappelijk Werk)

• 1G1P – Yves Indeherberge (1 Gezin 1 Plan) en Loes Verdru (Projectmedewerker 
Konekti W13)

• CAW – Bart Claes (Algemeen directeur CAW Groep)

• CGG - Amaryllis Janzing (Psychologe & Systeemtherapeut Solentra-CGG Limburg)

• Praktijkvoorbeeld: Zorgpunt Bilzen - Liselotte Alentijns (Coördinator lokaal sociaal 
beleid Sociaal Huis Bilzen)

• Q&A – dr. Caroline Verlinde (VIVEL)



Vragen? 

• Post uw vragen in de Q&A 
• Gebundeld behandeld op het einde van de webinar



Na deze webinar

• Webinar en presentatie herbekijken via
https://www.zorg-en-gezondheid.be/webinars-
oekra%C3%AFne
• Andere webinars en informatie i.k.v. zorg en welzijn 

voor Oekraïense ontheemden op https://www.zorg-
en-gezondheid.be/oekraine

• Evaluatie webinar via link/qr-code op einde webinar

https://www.zorg-en-gezondheid.be/oekraine


De sociale dienst van het OCMW



inhoud

1. De sociale dienst van het OCMW: wie is wie?

2. Organisatie & werking OCMW's in Vlaanderen

3. Ondersteuning medische kosten

4. Lokaal Sociaal Beleid (LSB) & Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

5. Actuele uitdagingen OCMW’s

6. Contact

De sociale dienst van het OCMW6
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wie is wie?

• Lokaal bestuur

• OCMW: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

• Sociale dienst: individuele maatschappelijke dienstverlening 
• “Personen en gezinnen helpen bij het opheffen of het verbeteren van de 

noodsituaties waarin zij zich bevinden”
• Maatschappelijk werkers:

• Sociaal onderzoek
• Raadgevingen
• Begeleiding en hulpverlening 

• Sociaal Huis

• Niet verwarren met: DMW (Dienst Maatschappelijk Werk) van mutualiteit
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Organisatie & werking OCMW's in Vlaanderen

Aandachtspunten vooraf

• Reguliere dienstverlening door OCMW’s

• In het kader van de Oekraïnecrisis:

• Lokale besturen in dialoog met HAK’s en ELZ’s om lokale afspraken te maken rond 

medisch aanbod (bv. al dan niet werken met zorgpunt)

• Toeleiding naar medisch aanbod
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Organisatie & werking OCMW's in Vlaanderen

Wettelijk kader

• Federale wetgeving:

• OCMW-wet 8 juli 1976: missie, opdrachten en bevoegdheden = inhoud 

maatschappelijke dienstverlening

• RMI-wet 26 mei 2002: maatschappelijke integratie

• Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door 

de OCMW’s

• Vlaams decreet lokaal bestuur 22 december 2017: werking en organisatie (= 

bestuurlijk kader)
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Organisatie & werking OCMW's in Vlaanderen

Missie

• Artikel 1 OCMW-wet 8 juli 1976

• Iedere persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening die erop gericht is 

hem in staat te stellen een menswaardig leven te leiden.

• OCMW's hebben de opdracht deze dienstverlening te verzekeren.
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Organisatie & werking OCMW's in Vlaanderen

Profiel

• Sociale dienst = eerstelijnsdienst met ruime opdracht en veelheid aan vormen van dienstverlening:
• Preventief en curatief
• Financiële hulp
• Materiële hulp
• Sociale, administratieve, juridische dienstverlening
• Psychosociale begeleiding
• ...

• Vaak aangevuld met breed aanbod aan voorzieningen

• Integrale hulpverlening: rekening houden met een veelheid aan problemen en domeinen (wonen, 
werken, onderwijs, gezondheid…)

• Draaischijf: overleg met andere diensten, doorverwijsfunctie, coördinatie op niveau van cliënten en 
voorzieningen (sociaal huis)
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Organisatie & werking OCMW's in Vlaanderen

Doelpubliek

• Gericht op het brede publiek

• Prioritaire aandacht voor kansarme groepen, groepen met uitsluiting bedreigd, 

zorgbehoevende ouderen

• Laagdrempelig: in elke gemeente, goed toegankelijk
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Organisatie & werking OCMW's in Vlaanderen

Taken 

• Wettelijk opgelegde taken: moeten opgenomen worden, wettelijk kader

• Wettelijk voorziene taken: kunnen opgenomen worden, wettelijk kader (vb. 

woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, diensten aan huis, kinderopvang…)

• Lokaal gekozen taken: OCMW bepaalt zelf of ze deze opneemt, geen wettelijk kader 

(vb. aanvullende financiële steun, hulp in natura, boodschappendienst…)
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Organisatie & werking OCMW's in Vlaanderen

Overzicht wettelijk opgelegde taken (1)

• Maatschappelijke integratie door aangepaste opleiding en tewerkstelling

• Financiële hulpverlening

• bv. (equivalent) leefloon, installatiepremie…

• Verlenen van informatie en begeleiding zodat hulpvrager zijn wettelijke rechten en 

voordelen kan doen gelden

• Aansluiten bij ziekenfonds

• Zorgverzekering

• Psychosociale begeleiding
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Organisatie & werking OCMW's in Vlaanderen

Overzicht wettelijk opgelegde taken (2)

• Maatschappelijke dienstverlening aan vreemdelingen:

• Legaal verblijf = maatschappelijke dienstverlening of integratie

• Illegaal verblijvende vreemdelingen = dringende medische hulp

• Verzoekers internationale bescherming = materiële opvang (Lokaal Opvanginitiatief 

- LOI) 

• Hulpverlening inzake energiekosten:

• Lokale Adviescommissie (LAC) gas, elektriciteit en water

• Begeleiding en financieel steunen van mensen met energieschulden

• Stookoliepremies 
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Organisatie & werking OCMW's in Vlaanderen

Overzicht wettelijk opgelegde taken (3)

• Dienstverlening m.b.t. wonen:

• financieel/administratieve hulpverlening aan daklozen (referentieadres, 

installatiepremie, dringende steun, huurwaarborg…)

• bemiddeling bij uithuiszettingen

• herhuisvesting campingbewoners

• Voogdij en materiële bewaring over kinderen

• Noodplan voor winterhulp

• Bevorderen van sociale, culturele en sportieve participatie, bv. iedereen verdient 

vakantie

• Coördinatie, overleg over individuele en collectieve behoeften

• Signaalfunctie 

https://iedereenverdientvakantie.be/nl
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Organisatie & werking OCMW's in Vlaanderen

Overzicht wettelijk voorziene taken (1)

• Woonzorgcentrum (WZC)

• Ziekenhuis

• Centrum voor kortverblijf (CVK)

• Dagverzorgingscentrum (DVC)

• Assistentiewoningen (serviceflats)

• Lokale dienstencentra (LDC)
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Organisatie & werking OCMW's in Vlaanderen

Overzicht wettelijk voorziene taken (2)

• Diensten aan huis

• poetshulp en gezinszorg

• thuisverpleging

• personenalarmsystemen

• Rechtshulp

• Kinderopvang

• Schuldhulpverlening

• budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling
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Organisatie & werking OCMW's in Vlaanderen

Overzicht lokaal gekozen taken

• Verschillend van OCMW tot OCMW

• Aanvullende financiële steun: toelage voor verwarming, ziektekosten, schooljaarbegin, 

sinterklaas…

• Hulp in natura, bv. tweedehandsmeubelen ter beschikking stellen

• Karweien- en klusjesdienst, sociaal restaurant, boodschappendienst, 

maaltijdbedeling…
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ondersteuning medische kosten

Rechtentoekenning

• Wat? Zorgen dat iedereen de rechten ontvangt die hen toekomen

• Hoe? Rechten + afgeleide rechten systematisch nagaan + hulp bij in orde stellen (vb. 

aansluiting bij ziekenfonds, verhoogde tegemoetkoming, maximumfactuur, statuut 

chronische aandoeningen, hospitalisatieverzekering…) 

Meer info: www.riziv.be > thema’s > verzorging: kosten en terugbetaling > 

bijkomende financiële regelingen voor verhoogde toegankelijkheid

• Opgelet: andere regelingen bewoners opvangstructuren en (legaal) verblijvende 

vreemdelingen die geen recht op ziekteverzekering hebben.  

Meer info: www.vreemdelingenrecht.be > sociaal en medisch
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ondersteuning medische kosten

Dringende medische hulp (1)

• Wat & hoe?

• Preventieve of curatieve zorg

• Ambulant of residentieel

• Arts levert medisch getuigschrift af

• Procedure dringende medische hulp

• Wie?

• Illegaal verblijvende vreemdelingen

• Door rechtspraak uitgebreid naar bepaalde legaal verblijvende maar van recht op 

maatschappelijke dienstverlening uitgesloten burgers

• Voorwaarde: behoeftigheid => dus: sociaal onderzoek!
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ondersteuning medische kosten

Dringende medische hulp (2)

• Meer info medische zorg en vreemdelingen:

• www.mi-is.be > medische hulp > (dringende) medische hulp

• www.medimmigrant.be

• Handboek OCMW en Vreemdelingen + link sociaal onderzoek: 

www.vvsg.be > Samenleving, gezin & welzijn > vreemdelingen > tenlasteneming

door de Staat
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ondersteuning medische kosten

Tussenkomst medische kosten (1)

• Wat?

• Het OCMW neemt de medische kosten geheel of gedeeltelijk op zich (geen POD-

MI) / afbetalingsplannen

• Hoe?

• Na uitputting van alle rechten!

• Via aanvullende financiële steun

• Verschillend van OCMW tot OCMW

• Maatwerk en individueel
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ondersteuning medische kosten

Tussenkomst medische kosten (2)

• Hulpmiddelen?

• Afspraken met zorgverstrekkers, apothekers…

• Medische kaart, medische conventie

• Aanvullende hulp / steunverlening OCMW andere domeinen:

• Tussenkomsten in huur / hulp zoeken onderdak

• Aanvullende steun inkomen…

• Info: www.vvsg.be > Samenleving, gezin & welzijn > vreemdelingen > tenlasteneming

door de Staat
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Lokaal Sociaal Beleid (LSB) & Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

• Decreet Lokaal Sociaal Beleid:

• Belang sterk sociaal beleid op lokaal niveau

• Vraag aan lokale besturen om hierin de leiding te nemen

• Bedoeling decreet: lokale besturen ondersteunen en instrumenten aanreiken.

• Vlaamse regering bepaalde prioriteiten

• Lokale besturen: regie lokaal sociaal beleid

• Lokale besturen realiseren samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal

• Lokale besturen bevorderen vermaatschappelijking lokale sociale dienst- en 

hulpverlening

• Geïntegreerd Breed Onthaal: betere samenwerking OCMW, CAW, mutualiteiten + 

afstemming andere lokale actoren. Doel: vermijden dat mensen van kastje naar de muur 

gestuurd worden.

Meer info: https://www.departementwvg.be/lokaal-sociaal-beleid 
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actuele uitdagingen OCMW’s

• Opeenvolgende crisissen: Syrië, corona, Oekraïne, (on)betaalbaarheid energiekosten

=> OCMW’s zijn overbevraagd

• Acuut tekort aan sociaal werkers:

• VVSG-campagne: Lokale besturen zoeken sociaal werkers

• Thema gezondheid: opsplitsing curatieve luik (federaal) en preventieve luik (Vlaams)

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/lokale-besturen-zoeken-sociaal-werkers?query=maatschappelijk%20werkers%20gezocht


Vragen? 
Neem contact op met het OCMW in jouw regio.

OCMW’s kunnen terecht bij info@vvsg.be

Veerle Cortebeeck | Dienst Zorg & Gezondheid

Veerle.cortebeeck@vvsg.be

02/211.55.76 

Lore Vandeurzen | Dienst Zorg & Gezondheid

Lore.vandeurzen@vvsg.be

02/211.55.53



Aanbod voor Oekraïense vluchtelingen



Hulp- en dienstverlening

• Administratieve ondersteuning bij het openen van sociale rechten bij:

o Handicap (VAPH, integrale jeugdhulp, zorgtoeslag voor kinderen 

met specifieke ondersteuningsbehoefte…)

o Verminderde zelfredzaamheid

o Groeipakket

o Tegemoetkomingen (IT, IVT, IGO)

o Sociale voordelen: Water, gas, elektriciteit, NMBS,…

• Emotionele ondersteuning

• Ergotherapeutisch advies rond hulpmiddelen en woningaanpassingen

• Oplossing van een zorgsituatie binnen het bestaande thuiszorgaanbod 

(thuisverpleging, diensten gezinszorg, vrijwillige oppashulp…)



Doelgroep

• Alle leeftijden

• Chronische zieken

• Zorgbehoevende ouderen

• Personen met een handicap

• Mantelzorgers (dit kunnen ook gastgezinnen zijn)

• Personen met (een vermoeden van) dementie



Methodiek

• Brede vraagverheldering

• Trajectbegeleiding

o Deze begeleiding is een intensere vorm van hulpverlening waarin 

oog is om:

▪ Moeilijkheden in de zorgsituatie bespreekbaar te maken

▪ De cliënt en omgeving te laten omgaan met ziekte en beperking in zelfredzaamheid

▪ Het sociaal netwerk in kader van een ondersteuningsbehoefte mee op te volgen en 

eventueel te versterken

• Warme toeleiding naar andere hulpverleners die mee kunnen 

inspelen op de hulpvraag, indien gewenst.



GBO

• DMW werkt actief mee binnen de samenwerkingsverbanden GBO

• DMW trekt ook een aantal projecten om Oekraïense vluchtelingen 

te ondersteunen

• DMW onderneemt ook pro actieve acties met betrekking tot de 

doelgroep

• DMW kan mantelzorgers ondersteunen: gastgezinnen behoren 

ook tot deze doelgroep

• DMW legt link naar ZF zodanig dat mensen verzekerd zijn

• DMW voert een actief eerste onthaal uit met een gerichte 

doorverwijzing 



Vragen?

• Neem contact op met het ziekenfonds in jouw regio als het gaat 

over vragen met betrekking tot een concreet dossier

• Neem contact op met het DMW in jouw regio als het gaat over 

vragen met betrekking tot een concreet dossier

• OCMW’s en CAW’s kunnen met algemene vragen terecht bij 

marieken.engelen@socmut.be

Marieken Engelen

IMO stafmedewerker

marieken.engelen@socmut.be

0477 94 76 32

mailto:marieken.engelen@socmut.be


‘1 Gezin, 1 Plan’
-Oekraïnecrisis-

03.06.22



Inhoud

1. Het ontstaan van ‘1 Gezin, 1 Plan’ 

2. De leidende principes van ‘1 Gezin, 1 Plan’

3. ‘1 Gezin, 1 Plan’ en de Oekraïnecrisis

4. Een samenwerkingsverband stelt zich voor (Konekti - Zuid-West-Vlaanderen)



Ontstaan ‘1 Gezin, 1 Plan’ 



Het ontstaan van ‘1 Gezin, 1 Plan’ 

Vaststelling dat het rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpaanbod overbevraagd was:

- Toenemende wachttijden en wachtlijsten → druk op crisismeldpunten
- ‘Doorverwijsmodel’ wat leidt tot breuken in trajecten van gezinnen. 

Het moet anders: 2 oproepen: 20 juli 2017 en 16 juni 2020



Het ontstaan van ‘1 Gezin, 1 Plan’ 

- Vanuit de leidende principes van de oproep vorm gegeven aan het 
samenwerkingsverband.

- 16 samenwerkingsverbanden ontstaan met een teamwerking ‘1 Gezin, 1 
Plan’ 

- Tweedeling: samenwerkingsverband met daarin de betrokken 
partners uit het werkingsgebied en een multidisciplinaire 
teamwerking samengesteld met gezinscoaches uit verschillende 
sectoren en een eerstelijnspsychologische functie.





www.ééngezin-éénplan.be

Voor informatie over en contactgegevens van uw 
lokaal samenwerkingsverband:  

http://www.ééngezin-éénplan.be/


Leidende principes



Leidende principes ‘1 Gezin, 1 Plan’ 

- Beweegt zich tussen basisvoorziening (school, CAW, OCMW, huisarts, Huizen van het Kind, CLB, … ) en 
gespecialiseerd aanbod (jeugdhulp, ggz, …)

- Samenwerkingsmodel vanuit gedeelde verantwoordelijkheid tussen alle actoren i.p.v. doorverwijsmodel

- Teamwerking

- Laagdrempelige aanmelding en bekendmaking

- Vraagverheldering en oriëntatie

- Perspectiefbiedend gesprek binnen de maand

- Innovatieve, flexibele en vraaggerichte zorg, incl. eerstelijnspsychologische functie

- Gezinsplan waarbij het gezin de regie voert.

- Krachtgericht en netwerkversterkend

- Meerdere levensdomeinen, generalistische analyse met mogelijkheid tot specialistisch bijschakelen. 

- Continuïteit



‘1 Gezin, 1 Plan’ en de Oekraïnecrisis



Oekraïnecrisis

• Per 1 maart een halve VTE per samenwerkingsverband 

• Bedoeling is vanuit dezelfde leidende principes Oekraïense gezinnen te begeleiden die meer nodig hebben 
dan basisvoorzieningen kunnen bieden, bv. pedagogische ondersteuning, multi-problematiek, psychische 
klachten, ….

• In het subsidiebesluit staat expliciet dat de samenwerkingsverbanden: 

- Het aanbod voor Oekraïense gezinnen bekendmaken bij de basisvoorzieningen

- Verbinding maken met Oekraïense gemeenschappen die al in het werkingsgebied van het 
samenwerkingsverband ‘1 gezin, 1 plan’ wonen (tolken, contextversterking)

• 16 samenwerkingsverband nog volop bezig met het concretiseren van dit aanbod → verschillende 
verschijningsvormen.

• Tweewekelijkse monitoring























Psychosociale hulpverlening aan 
vluchtelingen uit Oekraïne, 
opvanggezinnen, vrijwilligers en 
burgers



Wat doet een CAW?

Het CAW biedt eerstelijns psychosociale hulpverlening aan burgers in 

kwetsbare situaties.

In een CAW kan je terecht als je moeilijkheden ervaart zoals:
⚫ problemen in het gezin of familie
⚫ verlies van familie of vrienden
⚫ eenzaamheid
⚫ stress, angst, depressieve gevoelens …
⚫ verslavingen
⚫ traumatische gebeurtenissen
⚫ terug opbouwen van veerkracht

In een CAW werken maatschappelijk werkers, (relatie)therapeuten en psychologen.

De hulp is altijd gratis. Indien nodig verwijst het CAW door naar andere instellingen of 

hulpverleners.



CAW maakt sterker

Eerstelijns psychosociale hulpverlening in het 
kader van de Oekraïne-crisis

⚫ Vluchtelingen uit Oekraïne
⚫ opvanggezinnen
⚫ vrijwilligers/buddy’s

Waarvoor kunnen zij bij een CAW terecht?

Hoe is een CAW bereikbaar?



Vluchtelingen 
uit Oekraïne

‘De oorlogssituatie, getuige zijn van geweld, je
land plots moeten verlaten, de vele vragen die er
zijn. Voor vluchtelingen staat de mentale
gezondheid en het psychisch welbevinden enorm
onder druk.

Daarnaast spelen er gevoelens van angst,
bezorgdheid en onzekerheid. Ze komen terecht in
een land waarvan ze de gewoonten en
maatschappelijke structuren niet kennen.’



Aanbod voor
vluchtelingen

Vraagverheldering & psychosociale 
hulpverlening

1. Praktische ondersteuning en
Rechtenverkenning

2. Psychosociale hulp
3. Groepsaanbod Mind-Spring

veerkracht
omgaan met stress
rouwverwerking
in moedertaal

4. Begeleiding bij slachtofferschap
juridische begeleiding
lichamelijke en emotionele gevolgen
verwerkingsproces



Opvanggezinnen, 
vrijwilligers en 
buddy’s

Spelen een belangrijke rol in de opvang en het opnieuw 

bieden van structuur en herstel van vertrouwen van 

vluchtelingen.

• Hebben vragen:
• Hoe vluchtelingen de weg laten vinden in onze 

samenleving?
• Hoe vluchtelingen ondersteunen in het verwerken 

van traumatische herinneringen?
• Hoe vluchtelingen ondersteunen bij eenzaamheid, 

angsten, depressie, problemen in het gezin, etc.?

• Ze worden dus geconfronteerd met allerlei psychosociale 
noden en problemen. Bij hun engagement komt heel wat 
kijken. Om hun gasten goed te ondersteunen, is het 
belangrijk om ook goed voor zichzelf te zorgen.

• Nood aan een luisterend oor of een helpende hand 
vanuit CAW



Wanneer vraag je om hulp?

⚫ Ieder mens is anders, dus ook de nood aan hulp

⚫ Luisteren, signalen herkennen en bevragen

⚫ Slecht slapen
⚫ Piekeren
⚫ Concentratieproblemen
⚫ Angst/onzekerheid (Flashbacks)
⚫ …

Herken je klachten bij een vluchteling, een gastgezin, een vrijwilliger of een buddy?

• Aanreiken van mogelijkheid tot gesprek met hulpverlening

⚫ CAW bekijkt samen wat er aan de hand is - luisterend oor en helpende hand!



Hoe kan je een CAW bereiken?

⚫ Aanmeldformulier voor professionals:
https://www.caw.be/aanmeldformulier-verwijzers/

⚫ Bel : 0800 13 500 (rechtstreeks met hulpverlener)

⚫ Chat: https://www.caw.be/contacteer-ons/chat/

⚫ Mail: https://www.caw.be/contacteer-ons/mail/

⚫ Vind locaties in je buurt: https://www.caw.be/contacteer-ons/#kom-langs

Een eerste contact met CAW is altijd in het Nederlands. 
We werken samen met tolken om te helpen in de moedertaal.

https://www.caw.be/aanmeldformulier-verwijzers/
https://www.caw.be/contacteer-ons/chat/
https://www.caw.be/contacteer-ons/mail/
https://www.caw.be/contacteer-ons/#kom-langs


Psychosociale hulpverlening aan 
vluchtelingen uit Oekraïne, 
opvanggezinnen, vrijwilligers en 
burgers



Aanbod voor Oekraïense vluchtelingen



Helpdesk voor hulpverleners en vrijwilligers

Voor hulpverleners en vrijwilligers 

die:

⚫ nodig hebben bij de 

ondersteuning van vluchtelingen

⚫ als de 

verhalen die ze te horen krijgen 

te zwaar worden

via het 

helpdeskformulier op 

Ons team van senior psychologen behandelt de 

aanvragen 

http://www.solentra.be/


Hulplijn voor psychische ondersteuning

⚫ Bereikbaar via de Vluchtelingen Infolijn van Vluchtelingenwerk. 

⚫ Van maandag tot vrijdag (9u – 12u30)

⚫ Afspraak voor een telefonische consultatie met een Solentra 

psycholoog in het Oekraïens of met tolk



Ondersteuning in klinische taxatie

Project Call-In:

⚫ Ondersteuning tijdens een consultatie van max. 1 uur met een tolk én een 

gespecialiseerde transculturele psycholoog via een videoverbinding voor een 

correcte klinische taxatie

 Zorgprofessional contacteert het nummer 0484 822 812

⚫ Specifieke vormingsvragen kunnen gesteld worden aan 

SolentraAcademy@uzbrussel.be
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Therapeutisch aanbod 

⚫ (3 sessies)

⚫ (na aanmelding)

⚫

(psycho-educatie, omgaan met onzekerheid, 

hoe praten met kinderen, opvoeden in een 

nieuwe samenleving…)

⚫

over psychologische 

ondersteuning van mensen op de vlucht



Aanbod voor OCMW’s

Met de steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie 

(AMIF) en de POD Maatschappelijke Integratie biedt Solentra gratis 

opleiding aan medewerkers van OCMW’s in Vlaanderen en diensten en 

organisaties die samenwerken met OCMW’s.

➢ E-learning ‘Psychosociale impact van migratie’

➢ Thematische opleidingen

➢ Intervisie

➢ Community-based consultaties

: SolentraAcademy@uzbrussel.be

: www.solentra.be (Opleiding en vorming)

mailto:SolentraAcademy@uzbrussel.be
http://www.solentra.be/
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Contact 
01
LB

Contact 02
LB

Contact ZP1
Gezinshoofd

EMD OP HUB

Eerder 
aangeko

men
Nieuwe

aankomst

• Anamneseformulier
• Begeleidend schrijven
• Uitleg RX thorax

Folder RX thorax

Uitleg contact ZP

Anamneseformulier 
per gezinslid

Afspraak
RX thorax

Afspraak 
contact ZP

- ZW1
- VC Basis
- VC COVID
- Thorax
- Psy soc

Registratie
anamnese
in Mediris

Analyse
in Mediris

Zorgafspraken 
in Mediris

To do in excel

LB 03
Afspraken 
maken  >  
gast

Flow zorgpunt Bilzen 

Attesten uit 
Mediris

Attesten naar 
VC, AZ,CAW,
vroedvrouw



Evaluatie 

https://forms.office.com/r/D6tU1517DU

https://forms.office.com/r/D6tU1517DU



