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Vermaatschappelijking als beleidsoptie 

Vermaatschappelijking van de zorg is het streven om mensen met beperkingen, 
chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele 

problemen, mensen die in armoede leven, …, een eigen zinvolle plek in de 
samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig te ondersteunen en de zorg 

zoveel mogelijk geïntegreerd in de samenleving te laten verlopen



Vermaatschappelijking als beleidsoptie 

§ Beleidsbrief 2016 Minister Vandeurzen















Vermaatschappelijking

§ Formele en informele thuiszorg staan dus voor een grote uitdaging
– Nood aan alternatieve en innovatieve oplossing voor de ondersteuning van deze 

groeiende groep kwetsbare ouderen
– Nood aan tijdig detecteren van behoeften en probleemsituaties



Focus op lokaliteit

§ WHO resolution EB 124  R8  (2009)

To put people at the centre of health care by adopting, as appropriate, delivery 
models focused on the local and district levels that provide comprehensive 
primary health care services, including health promotion, disease prevention, 
curative care and palliative care, that are integrated and coordinated according to 
needs, while ensuring effective referral system



Vlaamse gezondheidsraad 2006









Focus op lokaliteit
Table 1. Ten contextual factors and their distribution after Nominal Grouping Technique

Gent Knokke-
Heist

Tienen

Sociodemographic variabeles

1) 80+/total population 2015 5,50% 9,60% 6,60%

1) Dependency ratio (65+/20-64 year) 2015 27,03% 63,10% 36,21%

1) % 65+ living alone [2014] 29,9 30,7 27,7

Socioeconomic variabeles

1) Percentage of beneficiaries of 65 + people entitled to a guaranteed income, 
income guarantee for the elderly, the integration income or assistance from 
the local social service

6,90% 5,50% 4,10%

1) Underprivileged index (=% of births in underprivileged families in year 2014) 22,60% 13,60% 11,9%

1) Percentage of beneficiaries entitled to increased compensation in 
compulsory health insurance, including OMNIO status

18,50% 12,90% 14,60%

Administrative power 1) Total resources of the local social service in euros per inhabitant 2013 (in 
euro)

304 151 229

Availability local (health care) services
1) Local service centers Yes No Yes

1) 24/24 care Yes No Yes

1) Center for mental health Yes No Yes



Hervorming Eerstelijnsgezondheidszorg in
Vlaanderen 

§ D-SCOPE methodiek in ZES stappen veronderstelt
– Samenwerking
– Coördinatie
– Integratie

van meerdere diensten en organisaties

§ Dit past in de evolutie naar de Eerstelijnszones die momenteel geïnstalleerd 
worden 







Eerstelijnszone (n = 60)

§ Taken 
– Ondersteuning kringwerkingen 
– Stimuleren interdisciplinaire samenwerking

• In zorgteams 
• Niveau eerstelijnszones

– Taak op niveau populatie 
• Afstemming lokale zorgvraag
• Aanbod

– Toegankelijk
– Efficiënt 
– Kwalitatief



Conclusie

D-SCOPE probeert een onderbouwd antwoord te geven op de nood 
aan lokaal ingebedde zorg van kwetsbare ouderen in hun omgeving, 

conform wetenschappelijke inzichten die pleiten voor een lokale, 
vermaatschappelijkte zorg


