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6.1 Dare to Create - Proeftuin Zorginnovatie
De OCMW’s van Brugge, Kortrijk en Oostende willen samen werk
maken van de oprichting van een digitaal en fysiek platform, alsook van
de uitvoering van acht concrete pilootprojecten gericht op
zorginnovatie. Hiervoor dienen financiële middelen bekomen te
worden via het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en
Technologie (IWT). Het doel van het platform is om, met zeer diverse
partners, innovatieve projecten in de ouderenzorg te onderzoeken en
te initiëren. De focus van het platform ligt op de realisatie van
projecten die langer kwalitatief thuis wonen van zorgbehoevende
ouderen mogelijk maakt.
 Goedkeuring bekomen van de Vlaamse regering voor toekenning
van de financiële middelen via het IWT voor de uitvoering van het
project.
 Opstarten van een gebruikerscommissie als klankbord voor de
uitwerking van de projecten (opgestart in maart ’13).
 Uitvoeren van 8 pilootprojecten vanuit het platform (hello my dear,
Dare to Live, Woonkrachtig Thuis, Dare To Move, Wijk aan zet,
Maaltijdzorg in de thuiszorg, Medicatiezorg & Zelfmanagement in
de thuiszorg).
 het versterken van autonomie en zelfzorg via het modulair
aanpassen van het interieur. Dit zal o.a. uitgetest worden in
woonzorgcentra en in AZ Groeninge.
 Het installeren en gebruiken van hulpmiddelen, software en
hardware.
 Na het proefproject zullen de resultaten ruim verspreid worden via
o.a. het streekforum Zorg binnen RESOC Zuid-West-Vlaanderen.

Timing van uitvoering
Trekker(s)
Partners

Titel van deelactie
Omschrijving aanpak

2013 – 2015
OCMW Kortrijk , OCMW Brugge & OCMW Oostende
Televic, Boone & Blue Assist, leden gebruikerscommissie, Howest,
RESOC-SERR Zuid-West-Vlaanderen, AZ Groeninge, Provincie WestVlaanderen, POM West-Vlaanderen, Flanders’ Care

6.2 Pilootproject Het Portiek
De Korenbloem heeft van de Vlaamse regering en de Vlaams
Bouwmeester de goedkeuring ontvangen voor de renovatie en
integratie van 2 beschermde woningen en nieuwe
woonzorginfrastructuur rond een parkgebied. Het bouwprogramma
staat ten dienste van een kenniscentrum ‘wonen en zorg voor
jongdementie’ (al dan niet ouder dan 65) en van een verdere
verweving van het zorgcentrum met de buurt.
Het innovatieve in dit project zit in de ambitie om totaalzorg aan te
bieden en hierbij te vertrekken vanuit het ‘wonen’. Binnen de
totaalzorg wordt er specifiek ingezet op jongdementie. Het uitbouwen
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van een kenniscentrum, inclusief de woon-, verblijf- en zorgfunctie kan
tot nieuwe inzichten leiden. Ook het integreren van het park en het
(beschermd) patrimonium, en het verder versterken van de sociale
cohesie in de omgeving is een belangrijk onderdeel.
- Doelgroep zijn de bewoners van het woonzorgcentrum en
zorgbehoevenden uit Zuid-West-Vlaanderen
- Renovatie van 2 beschermde portiekwoningen
- Bouw van een woonzorgfaciliteit met ruimte voor dagverzorging voor
personen met jong-dementie, zorgflats voor koppels waarvan één
van beide partners lijdt aan jong-dementie
- Uitbouwen van een kenniscentrum inzake jongdementie
- Uittesten van een innovatieve methodiek om mensen met
jongdementie en hun familie op een betere manier te ondersteunen,
zodat de jongdementerende niet in een woonzorgcentrum hoeft te
worden opgenomen
- Sterke verweving van het zorgcentrum met de buurt
2013-2018
De Korenbloem vzw
Actoren actief in de buurt (o.a. kinderopvang, mutualiteit, lokale
handelaars)

6.3 Innovatieve opleidingen voor de zorgsector
De zorgsector heeft in het algemeen te kampen met een groot tekort
aan arbeidskrachten. Ondanks een stijgend aantal studenten
verpleegkunde zal dit onvoldoende zijn om in de vervanging van de
babyboomers te voorzien, laat staan om tegemoet te komen aan de
stijgende zorgbehoefte. Kansengroepen worden vaak niet bereikt.
Bovendien haken zij ook vaak vroegtijdig – en dus ongekwalificeerd –
af.
Om voldoende gekwalificeerd personeel gericht te kunnen
tewerkstellen, moet voor elke specifieke sector binnen de zorg een
duidelijk overzicht bestaan van de leeftijdssituatie van het
zorgpersoneel, en dient het opleidingsaanbod hierop afgestemd te
worden door:
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heroriëntering van werkzoekenden of geïnteresseerden zonder
of met verkeerde kwalificaties naar de zorgsector
 zorgportaal: project voor sociale integratie van kansengroepen
in de zorgsector
 aanpak om anderstalig zorgpersoneel tewerk te stellen
 Skill Lab voor professionals en mantelzorg als laagdrempelig
trainingscentrum
- De vervangingsnood voor zorgkundigen en verpleegkundigen in
kaart brengen door organisaties de leeftijdsscan te laten invullen.
Deze cijfers kunnen helpen om een regionaal actieplan uit te
werken om aan de nood te voldoen.
- Het Skill Lab moet tegen 2018 operationeel zijn en zowel de

professionals als de mantelzorgers beter ondersteunen in de
transfer van het ziekenhuis naar de thuissituatie.
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- Een betere bekendmaking van het concept inleefstages en een
stijging van het aantal inleefstages bij zorgorganisaties.
2013-2018
AZ Groeninge (Skill lab), werkgroep hoger onderwijs
Vives, Howest, Syntra, HBO5, ziekenhuizen, VSPW, VDAB, provinciale
werkgroep promotie zorgberoepen, werkgroep zorg RTC WestVlaanderen, secundaire scholen (o.a. 7e jaar personenzorg)

6.4 Starters in de zorgeconomie
Zuid-West-Vlaanderen wil een aantrekkelijke regio zijn voor de
zorgeconomie. Dit vereist aangepaste ruimte en ondersteuning voor
startende ondernemers of studenten om een innovatief product/dienst
voor de zorgsector te ontwikkelen en in de markt te zetten. Het
Microsoft Innovation Center zal de trekkersrol opnemen bij het
faciliteren van start-ups die een innovatieve ICT oplossing aanbieden
voor optimalisatie en uitbouw van eHealth voor de gebruikers.
Grondige kennis van de concrete zorgbehoefte is cruciaal om te kunnen
voorzien in innovatieve oplossingen. Overleg tussen kennis- en
expertisecentra, de zorginstellingen en –behoevenden, en het
bedrijfsleven moet verder uitgebouwd worden.
− Minstens 30 start-ups, met de creatie van 300 arbeidsplaatsen op
regionaal en Vlaams niveau
− Regelmatige informatie – en netwerkbijeenkomsten organiseren
voor de actoren uit de zorgeconomie
2013-2016
Microsoft Innovation Center
IICK, Vives, Howest, Innovatiecentrum West-Vlaanderen, Voka,
UNIZO, POM West-Vlaanderen, Streekforum Zorg, Intercommunale
Leiedal, Provincie West-Vlaanderen

6.5 Inzet van mobiele teams in de psychiatrie
Het IMPACT - team staat in voor snelle en intensieve hulp aan huis bij
mensen in een psychische crisissituatie. Na aanmelding door de
huisarts of psychiater komt men binnen de 24 u thuis langs (ook tijdens
het weekend). De thuiszorgbegeleiders zorgen voor intensieve
begeleiding van de cliënt én zijn omgeving gedurende gemiddeld 4
weken. Hierdoor kan de crisis gestabiliseerd worden en kan de cliënt
doorverwezen worden naar verdere geschikte hulp.
Het AMPHORA - team staat in voor ondersteuning in de thuissituatie
bij cliënten met een langdurige ernstige psychische kwetsbaarheid. Het
team ondersteunt de cliënt op verschillende levensdomeinen (o.a.
wonen, werken, vrije tijd, zelfzorg, ...). Gemiddeld komt de
thuiszorgbegeleider om de 14 dagen langs aan huis voor een gesprek.
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De aanmelding kan o.a. gebeuren door de huisarts, psychiater,
thuiszorgdiensten, familie of de cliënt zelf.
Beide teams begeleiden volwassenen (vanaf 16 jaar) met een ernstige
psychische kwetsbaarheid in Menen, Wevelgem en Wervik.
- Een gepast zorgaanbod creëren voor mensen met psychische
klachten die in het bestaande aanbod niet geholpen (kunnen)
worden.
- Terugkoppeling van de resultaten naar het werkveld via het
regionaal overleg van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg ZW-Vl. Indien de resultaten positief zijn moet regionaal nagedacht
worden over een uitbreiding van het aantal ambulante trajecten.
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2013-2018
Psychiatrisch ziekenhuis Menen
Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen,
Provincie West-Vlaanderen

6.6 Ontwikkelen van digitale tools voor het zorgparcours
Een goede monitoring van het zorgparcours van de cliënt is belangrijk
om de zorgcontinuïteit te waarborgen. Om deze monitoring vlot te
laten verlopen, kunnen innovatieve digitale tools ontwikkeld worden.
Dit moet leiden tot een vlotte doorstroom en toegang tot betrouwbare
medische informatie, en moet ook de communicatie bevorderen tussen
de verschillende zorgactoren onderling.
- Uitrol in de streek van BelRAI als duurzaam ICT-instrument om de
communicatie tussen de verschillende zorgsettings binnen de
ouderenzorg te stroomlijnen.
- Ontwikkeling van een gemeenschappelijk consulteerbaar eHealthdossier of E-zorgplan van de patiënt, met informatie over
vroegtijdige zorgplanning of resultaten van zorgbemiddeling.
- Attente opvolging of in de regio pilootprojecten kunnen opgestart
worden op vlak van eHealth.
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2013-2018
Vlaamse overheid, streekforum zorg
Actoren uit thuiszorg, woonzorgcentra, ziekenhuizen, huisartsen,
Vives, Howest, Microsoft Innovation Center, Intercommunale Leiedal,
Provincie West-Vlaanderen
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6.7 Innovatieve zorgoplossingen op maat voor mensen met een
beperking
Zorginnovatie ligt ook in de vernieuwende wijze waarop de
zorgverlening georganiseerd of aangeboden wordt in de regio.
 Inclusie invest: er is een groot tekort aan aangepaste woningen
voor personen met een beperking. Vier organisaties in Vlaanderen
hebben samen een coöperatieve vennootschap met sociaal
oogmerk opgericht die aangepaste woonvormen bouwt, dicht bij
het bestaande netwerk van de persoon met een beperking. De
financiering voor de bouwwerken wordt gezocht bij de overheid,
de zorgsector, bij bedrijven en bij particulieren.
 Sectoroverschrijdend expertenplatform rond dubbeldiagnose:
de regio ontbreekt expertise met betrekking tot de therapeutische
ondersteuning van mensen met beperkingen (verstandelijk, NAH,
…) en een psychische problematiek. Het gaat hier over een
dubbeldiagnose. Er is een platform opgericht waarin de actoren
van de gehandicaptenzorg en de actoren van de geestelijke
gezondheidszorg uit de regio worden samen gebracht om
gezamenlijk meer expertise uit te bouwen rond het thema van de
dubbeldiagnose.
 Continuüm van zorg voor personen met een niet aangeboren
hersenletsel (NAH): doel is om een lokaal continuüm van
samenhangende zorg uit te bouwen voor personen met een NAH
en hun netwerk. Dit moet bijdragen aan het maximaliseren van de
levenskwaliteit van de persoon met NAH en zijn/haar omgeving.
 Inclusieve samenwerking rond ouderen met een beperking:
de samenleving en voorzieningen binnen de gehandicaptenzorg
worden meer en meer geconfronteerd met de problematiek van
ouderen met een beperking. Tezelfdertijd beoogt de samenleving
een inclusieve ondersteuning die inhoudt dat de ouderen (met
een beperking) zo lang mogelijk moeten kunnen wonen in de
verblijfplaats van hun voorkeur. De oudere met een beperking
moet hiervoor op eenzelfde ondersteuning beroep kunnen doen
als andere ouderen. Deze samenwerking omvat onder meer
ondersteuning van teams, outreach, of daadwerkelijke
ondersteuning door reguliere diensten, onafhankelijk van waar de
betrokkene woont (eigen woning, service flat, voorziening, woonzorgcentrum, …).
 Design for [every]one: een interdisciplinair onderzoeksproject
waarin de persoon met een fysische beperking een antwoord op
maat aangereikt krijgt doordat studenten industrieel ontwerpen
en ergotherapie samen met eindgebruikers nieuwe hulpmiddelen
ontwikkelen.
− De bouw van 8 nieuwbouwstudio’s in de regio Avelgem tegen eind
2014.
− Tegen 2020 moeten er in de 5 provincies 1200 plaatsen
gerealiseerd zijn. Voor West-Vlaanderen moeten er tegen 2018 op
verschillende plaatsen in de regio aangepaste woningen zijn voor

personen met een beperking.
− Tegen 2018 willen we in de regio de nodige expertise, vorming en
intervisie hebben inzake dubbeldiagnose.
− Continuüm van zorg voor personen met een niet aangeboren
hersenletsel (NAH).
− Elke patiënt met een NAH moet de juiste behandeling, revalidatie
en ondersteuning krijgen die maximaal aansluit bij de zorgvraag en
dit door een doorgedreven regionale samenwerking van
zorgpartners.
− Er moet een regionaal zorgaanbod uitgewerkt worden voor de
woonzorgondersteuning van ouderen met een beperking.
−
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Design for [every]one wil elk jaar een 10-tal codesign projecten
organiseren waarin diverse methodieken rond empathie,
creativiteit en prototyping worden toegepast.

2013-2018
Groep Ubuntu, den Achtkanter, AZ Groeninge, Revalidatiecentrum
Overleie, Woonzorgcentrum Sint-Vincentius , Howest, Vives
Participatiemaatschappij Vlaanderen, ouders en gebruikers, KOCK
Hoge Kouter, Pamele, Start West-Vlaanderen, de Branding, de
Kindervriend, DGGZ Mandel en Leie, PZ H. Familie, Zonnebloem, CAW
Piramide, CAW Stimulans, POM West-Vlaanderen

6.8 Centrum voor herstel en supportzorg
Het Centrum voor Herstel en Supportzorg wil een brugfunctie vervullen
tussen een ziekenhuisverblijf en een terugkeer naar de thuissituatie, en
heeft als hoofddoel om 60-plussers met nood aan complexe verzorging
optimaal terug te integreren in de thuissituatie, zodat:
 opname in een woonzorgcentrum met minimum 1 jaar uitgesteld

of voorkomen wordt
 onnodige heropname in het ziekenhuis voorkomen wordt.
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60-plussers met nood aan complexe verzorging optimaal terug
integreren in de thuissituatie, zodat vermijdbare opname in een
woonzorgcentrum of onnodige heropname in het ziekenhuis
voorkomen wordt. In 2014 is er een evaluatie voorzien van het project
op basis van een wetenschappelijke opvolging. Het doel is om dit
project structureel in te bedden in de RIZIV financiering.
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2013-2018
Woonzorgcentrum Sint-Vincentius, Zorggroep Heilig Hart
CM Zuid-West-Vlaanderen, Familiehulp, Thuiszorg, AZ Groeninge,
OCMW Kortrijk, streefforum zorg
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6.9 Creatie van een centraal zorginformatiepunt
We moeten als regio durven nadenken over een zorginformatiepunt
dat mensen kan helpen bij het vinden van de juiste zorgpartners. Het is
voor zorgbehoevenden en hun mantelzorgers niet evident om de juiste
zorgpartner te vinden.
Het uitwerken van een centraal aanspreekpunt dat over voldoende
expertise bezit om zorgbehoevenden en hun mantelzorgers te
ondersteunen in het vinden van de weg in het regionale zorglandschap.
2013 – 2018
Streekforum Zorg
Welzijnsconsortium Zuid-West-Vlaanderen

