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Multidisciplinaire buurtteams in de eerstelijn

Multidimensionale benadering met zorgprogramma’s en zorgpaden

Data driven populatie management

Ondersteuning door een back-office: de integrator

Financiële incentives

Een breed loco-regionaal actieplan

Methode: 6 bouwstenen
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WZC als speciaal eerstelijnsteam

Wie zijn de zorgzame buurtteams in de eerstelijn? 
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Samenstelling buurtteams



Historiek van de buurtteams
2019 call ‘teams in actie’



2019: 6 Buurtteams voor de 
implementatie van zorgprogramma’s en 
geïntegreerde complexe zorg

• Uit de call: 6 buurtteams/1e lijnsteams (+ nadien 2 extra)

→ Engagement: geïntegreerde zorg voor kwetsbare doelgroepen

• Obv zorgprogramma’s en ifv chronische aandoeningen/multimorbiditeit

• Andere kwetsbaarheden, proactieve zorgcoördinatie

→ Interesse in : 

• Data-driven werken aan kwaliteit

• Verhogen van zelfmanagement (GGG voor apr, educatie voor vpk, …)

• Medicatiereview of de-medicaliseren (= teamwork!)

• Overleg met het eerstelijnsteam

• Afstemming tussen lijnen

• Preventie van chronische aandoeningen

• Ondersteunen zorgzame buurten

• Buurtgerichte GGZ
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De buurtteams testen een nieuw 
samenwerkings model voor value based care

Samenwerkingsmodel buurtteams

Populatiemanagement en stratificatie: personen at risk opsporen en opstarten programma’s,  toeleiden naar 
(proactieve) zorgcoördinatie, verwijzen naar zorgcoach, andere zorg(verleners ), casemanagement Populatiegerichte 
acties rond vaccinatie, vroegdetectie, (spirometrie, hartfalen detectie …)

Detectie van populatiegebonden noden waarvoor betere organisatie zorgaanbod in de buurt bvb buurtgerichte 
aanpak GGZ waar het buurtteam de vindplaats is voor de eerstelijnspsycholoog

Zorgplan samen met de zorgvrager ifv individuele zorgnoden, zorgplanningsgesprekken: (proactieve) 
zorgcoördinatie, follow up, aansporen tot zelfregie, educatie

Coördinatie rationeel medicatiebeleid Voortgezet huisapothekerschap, medicatiebegeleiding, therapietrouw

Educatie en voorlichting gezonde levensstijl, verhogen gezondheidsgeletterdheid, empowerment

Empowerende acties voor specifieke of algemene noden van (deel)populaties: educatie, infosessies, beweegaanbod, 
praatcafe’s….

Individuele empowerende acties ifv educatie, informatie, zelfregie, gezondheidsgeletterdheid

Evaluatie + rapportering (afstemming over lijnen heen, kwaliteit van zorg, patiënten participatie…)



Meer specifieke rollen: Centrale figuren

• Interne buurtteam coach: organisatorische rol 

→De interne buurtcoaches = verlengde van het back office team 
‘integrator’(verduurzaming en ondersteuning van de trekkers)

• Zorgcoach: aanspreekfiguur voor coördinatie en afstemming van de 
zorg:

→ step up binnen de buurtteamwerking om complexe problemen 
aan te pakken. 

→ in een getrapt systeem van zorgcoördinatie: van zelfregie naar 
coördinatie door zorgteam, of bij zeer complexe noden door zorgcoach



Flow: Zorgplan en 
zorgplanningsgesprekken

• Door HA

• Door andere disciplines 
(doorgeven via Siilo aan 
teamcoach, apr. voortgezet 
huisapothekerschap)

Inclusie buurtteam

• Bij eerstvolgende 
zorgcontact

• Door HA/zorgcoach

• Door andere disciplines 
eigen onderdeel invullen

→ Doorverwijzing 
HA/zorgcoach

• Zorgplan door HA 
vernoemen in EMD

Opstart zorgplan

• Zorgplan delen en 
bespreken met patiënt

• Zelfregie van patiënt 
bepalen

• Doorverwijzen naar 
andere zorgverleners ifv
zorgnood

Zorgplanningsgesprek 
(door HA of 
Zorgcoach)

• Zorgplan meegeven met 
patiënt

• Delen met zorgteam indien 
nodig door zorgcoach (bv. 
via Siilo)

Zorgplan meegeven 
en delen

• Concrete invulling door 
zorgteamleden

•Patiënt aanmoedigen om zelf 
actief te gebruiken en op te 
volgen

•Volgend contact bij 
HA/zorgcoach: overlopen, 
aanpassen, foto nemen om 
geboden zorg te registreren

Follow-up buurtteam
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Zorgplan COPD





Huisarts: stelt zorgplan op

Verwijzen naar ….

Coderen in GMD

HFeducator inschakelen

Follow-up

Transitionele zorg

Thuisverpleegkundige: 

therapietrouw: medicatie, dieet, 

Beweging, rookstop..

Bevorderen zelfredzaamheid

Parameters BD, gewicht, 

Vochtbalans, alarmtekens

HFeducator: Nieuwe diagnose

Educatie omgeving, 

aanleren alarmtekens, 

Vochtbalans leren bijhouden…

Apotheker: coordinatie

medicamenteuze zorg

Medicatiereview, 

schema’s delen, interacties, 

Educatie rond gebruik, reconciliatie, 

zorgzame thuislevering

Kine: opstart  en educatie kine bij HF

Opstellen kinesitherapeutisch bilan

Uitleg borgscore, Self check plan …

Bepaling HFmax-rust-training, 

VO2mx en aerobe drempel

Geïndividualiseerd 

trainingsprogramma

Diëtist: eet gevarieerd en 

evenwichtig

Beperk je hoeveelheid vocht tot 

1,5L/dag Beperk de inname van 

verzadigde vetten en zout

Psycholoog: psychische ondersteuning 

aan patiënt en omgeving

Stress, angst en depressie …

Vroegtijdige zorgplanning 

Ondersteunen van 

andere zorgverleners
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Vast forfait per jaar voor zorgcoördinatie (pay for coordination) en 

zorgplanning

Episodische betaling voor acute 

zorgnood

P4Q of P4P voor het samenwerken aan 

kwaliteit

doorgedreven educatie 

gezonde levensstijl

Populatiemanagement om 
risico’s te detecteren op 
populatieniveau van een 
buurt

‘Zorginnovatie via het Cappuccino model’, Guus Schrijvers. https://guusschrijversacademie.nl

Zorgzaam Leuven financiert €100 per patiënt 

Innovatietarief = een gemengd systeem
deels forfaitair, deels fee for service



Voorbeeld begroting buurtteam



Hoe dragen de buurtteams bij aan de 
quintuple aim?

Leuvense inwoners

Transmurale
specialistische teams

Buurtteams eerstelijn

• meer gezondheid en zorgplanning
• preventieve zorg en vroegdetectie
• iedereen in de buurt telt mee
• vraaggestuurd werken: welzijn en zorg 
• psychisch welzijn
• zelfsturende teams van zorgprofessionals
• chronisch zieken langer thuis behandelen
• Incentives om te hervormen

Integratieteam



Het buurtteam in een notendop
• Draagt bij aan een goed gestructureerde, sterke en performante 

eerstelijnsgezondheidszorg 

• Ontschotting: naar een samenwerkingsmodel binnen onze zorg 
vertrekkend van de competenties van elke zorgverstrekker 

• Biedt experimenteerruimte met alternatieve vormen van financiering die 
het geïntegreerd samenwerken tussen zorgverstrekkers kunnen
bevorderen

• Zetten in op de quintuple aim -> aandacht voor equity, gezonde omgeving

• Inzetten op versterken van buurtweefsel + informele zorg

• Buurtgerichte zorg→ link met zorgzame buurten



Zorgzaam Leuven op ICIC congres Denemarken
Take home messages

The road to integrated care is long and bumpy 

However, the model implemented in Zorgzaam Leuven is a first and realistic step 
towards integrated care, in the complex health care system of Belgium. 


