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Kabinet minister Jo Vandeurzen
28 oktober 2016

Speerpunten van het Vlaams
zorgbeleid
u

1. Beschikbaarheid van zorg

u

2. Betaalbaarheid van zorg

u

3. Kwaliteit van zorg

u

4. Vermaatschappelijking
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Conceptnota Vlaams welzijns en
zorgbeleid voor ouderen
Ouderenbeleidsplan

Conceptuele kader
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Van

Naar

Curatie

Preventie en kwaliteit

De oudere op de passagierszetel van zijn zorg De oudere aan het stuur van zijn zorg
Mantelzorg in de marge

Mantelzorg als volwaardige zorgpartners

Aanbodgestuurd

Vraaggestuurd

Solisten in de zorg en welzijn (silo denken)

Geïntegreerde zorgnetwerken

Instellingsfinanciering

Persoonsvolgende financiering

Uni-disciplinair

Inter- en multidiscplinair

Ieder voor zich

Warme, zorgzame buurt

Intramuraal

Extramuraal

Ageing out place

Ageing in place

Exclusie

Inclusie

Van

Naar

Niet ontsloten informatie

Digitale gegevensdeling

Mee mogen doen

Zelf mogen doen

Keuze door de professional

Eigen geïnformeerde keuze van de oudere

Ongekende/ondoorzichtige informatie over Transparantie over prijs, kwaliteit en
prijs, kwaliteit en continuïteit

continuïteit

Onaangepaste woning en leefomgeving

Diverse aangepaste woon- en zorgvormen

Ageisme

Leeftijdsvriendelijke samenleving

Onbekendheid van rechten/

Automatische rechtentoewijzing

tegemoetkomingen
Strikt vastliggend regelgevend kader

Regelluwte – experimenteerruimte

Ongekende technologie

Technologie op mensenmaat in de zorg en
welzijn
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In het beleid
u

Hervormingstraject eerstelijnszorg
u Integrale
u Persoon

zorg (huisarts, formele, informele zorgactoren)

met een zorgbehoefte centraal

Pilootprojecten geïntegreerde zorg voor chronisch zieken
Met componenten empowerment, mantelzorg, preventie
u

Uit het Mantelzorgplan
u Vraagverheldering

en toeleiding van mantelzorgers met
ondersteuningsnoden

u We

faciliteren de toegankelijkheid van (thuis)zorg bij kansarme
gezinnen en gezinnen met een migratieachtergrond…

u Aanmoedigen

en ondersteunen van informele zorgnetwerken
en sociale cohesie

u Aanmoedigen

van woningaanpassing

In het beleid
u

Werkgroepen in kader van de conceptnota Vlaams welzijns- en
zorgbeleid voor ouderen (visienota verwacht mei 2017)
u Toekomstvisie
u Ontwikkeling

u

LDC

van buurtzorg

Geactualiseerd dementieplan
u Dementievriendelijke
u Aandacht

gemeente

voor cultuursensitieve zorg

u Vroegdetectie
u

Uitbouw Geïntegreerd breed onthaal (11 pilootprojecten)
u Herkenbare

toegang tot hulp

u Onderbescherming

tegengaan
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In het beleid
u

Kaderdecreet Lokaal Sociaal Beleid o.a.
u Het

aanpakken van onderbescherming

u Toegankelijke

sociale hulp- en dienstverlening

u Vermaatschappelijking
u

van lokale zorg

Vlaamse Sociale Bescherming (fase1)
u Zorgverzekering
u THAB

(zorgzwaarte)

(zorgzwaarte en inkomen)

u BOB

Latere fase: mobiliteitshulpmiddelen, financiering ouderenzorg,
revalidatie, PVT, BW, Thuiszorg, harmonisatie inschaling,
loketfunctie

In het beleid
u

Kaderdecreet Lokaal Sociaal Beleid o.a.
u Het

aanpakken van onderbescherming

u Toegankelijke

sociale hulp- en dienstverlening

u Vermaatschappelijking
u

van lokale zorg

Vlaamse Sociale Bescherming (fase1)
u Zorgverzekering
u THAB

(zorgzwaarte)

(zorgzwaarte en inkomen)

u BOB

Latere fase: mobiliteitshulpmiddelen, financiering ouderenzorg,
revalidatie, PVT, BW, Thuiszorg, harmonisatie inschaling,
rechtentoekenning
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In het beleid
u

Aanbod thuiszorg en thuiszorgondersteuning versterken
u Gezinszorg
u Dagzorg
u Kortopvang
u Oppashulp

u

Aandacht voor innovatieve processen
u Zorgproeftuinen
u Project

Vlaamse Bouwmeester (onzichtbare zorg)

u Flanders
u

(Online buurten, actief zorgzame buurt)

care 2,0

Partnerorganisaties ouderenbeleid : Specifieke opdracht om het
concept leeftijdsvriendelijke omgevingen verder uit te werken

D-SCOPE
Ageing in Place, detectie kwetsbaarheid,
kwetsbaarheidsbalans, integrale visie, focus op sterke
buurt, aandacht socio-economische achterstelling en
migratie
u Resultaten

ondersteunend voor concepten in
ontwikkeling en bij realisatie

à Uitkijken naar FASE 3
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