EERSTELIJNSZONE GENT IN HET KORT
Eerstelijnszone Gent
Ontstaan: 1 juli 2020
elke eerstelijnszone omvat gemiddeld 75.000-125.000
inwoners
Eerstelijnszone Gent omvat +/- 265.000 inwoners
Eerstelijnszone Gent omvat +/- 12.000
eerstelijnshulpverleners
60 eerstelijnszones: 59 in Vlaanderen en 1 in Brussel

De eerstelijnszone brengt zorg en welzijn samen
én staat dicht bij elke burger.

Realisaties

Is opgericht om de samenwerking tussen de zorg-

Signalenbundel

en hulpverleners te bevorderen.
Een eerstelijnszone houdt rekening met de noden
van de lokale bevolking en stemt de eerste lijn
hierop af.
Informeert eerstelijnsprofessionals over lokale en
relevante ontwikkelingen uit zorg en welzijn.

Faciliteren van

Zorgraad
Elke ELZ wordt aangestuurd door een multidisciplinaire
Zorgraad.
De Zorgraad bestaat uit 25 leden.
Kloppend hart van de eerstelijnszones die kennis en kunde
samenbrengt en samenwerkt vanuit verschillende disciplines
en sectoren:

Toegankelijke en kwaliteitsvolle zorgverlening
Zorg op maat (= behoeftegestuurd & persoonsgericht)
Adequaat gebruik van zorgaanbod
Verbinden & bemiddelen
Ondersteuning van de eerstelijn(swerkers)
Een gezamenlijke mindset
Samenwerking

Gentse eerstelijnswerkers verzamelen en
bundelen structurele problemen die
sectoroverschrijdende oplossingen vragen, om
er samen met beleidsactoren aan te kunnen
werken.

Sociale kaart
Je cliënt/patiënt doorverwijzen naar de
gepaste collega? Maak dan gebruik van de
sociale kaart!

Sociale Trefdag
Het samenbrengen van diverse welzijns- en
gezondheidsactoren om te proeven van
inspirerende verhalen van sprekers die zoeken
naar kwaliteitsvolle verbinding. Elkeen wil ons
doen stilstaan bij de huidige situatie om van
daaruit toekomstgericht te reflecteren en te
handelen.

Training doelgerichte zorg
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Contactgegevens
info@elzgent.be | 09 225 91 33 | www.elzgent.be

cluster
lokale besturen

Vaccinatiecentrum
Samen met Stad Gent verantwoordelijk voor de vaccinatie
van minimaal 70% van de Gentenaars.
Bewustmaking van de bevolking rond
vaccinatie.
De aandacht richten op de regels om
besmetting te voorkomen.
Contactopsporing en brononderzoek.

In een tweedaagse interprofessionele training
zoeken we samen naar een coachende manier
van hulpverlenen waarbij de zorgnood van de
cliënt/patiënt en wat die wil bereiken, centraal
staat.

Wijknetwerkers geestelijke
gezondheid
Versterken 4 wijken inzake geestelijke
gezondheid vanuit een gemeenschapsgerichte
benadering en het streven naar een beter
mentaal welbevinden van de Gentenaar.

