
 

 

Ondersteunde projecten in het kader van de projectoproep  

‘Beurzen voor eerstelijnsprofessionals’ 2018 
 

In totaal 10 ondersteunde projecten, waarvan 7 Nederlandstalig en 3 Franstalig, voor een totaal bedrag van 

217.325 euro.  

Nederlandstaligen (7 projecten)  

1. Ann Roex - BuitenASEM* - àBOUTdeSOUFFLE (*Artsen Samen Empoweren Mensen)          

 

HELIX, een netwerk van 4 huisartsenpraktijken in Anderlecht, wenst betere zorg te bieden aan patiënten 

met COPD én lage gezondheidsvaardigheden. Het BUITENASEM–ABOUTDESOUFFLE project onderzoekt 

op welke manier de aanwezigheid van een netwerkmanager zo’n kwaliteitsverbeterende interventie kan 

faciliteren. Het project resulteert in twee eindpunten: betere zorg voor kwetsbare patiënten met COPD, 

en een draaiboek voor effectievere samenwerking tussen huisartsen in netwerkverband. 

 

Contactpersoon: Ann Roex 

E-mailadres: annroex@gmail.com  

Bedrag: 27.068 € 

 

2. Nadine Van Rysselberghe - Een betere toegang tot de hulpverlening en tot de sociale rechten voor elke 

hulpvrager in Oost-Vlaanderen garanderen door het uitwerken van een onderbouwd en gedeeld 

methodisch kader i.h.k.v. Geïntegreerd Breed Onthaal. 

 

Binnen de huidige ontwikkelingen van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) willen we voor Oost-

Vlaanderen één gezamenlijk methodisch kader met bruikbare instrumenten ontwikkelen voor 

kwaliteitsvolle vraagverheldering en indicatie stelling.We doen dit samen met onze GBO-partners: de 

OCMW’s en de diensten maatschappelijk werk. We krijgen hierbij ondersteuning van de Hogescholen in 

Gent en van Steunpunt Mens en Samenleving (SAM).  

 

Contactpersoon: Nadine Van Rysselberghe 

E-mailadres: nadinevanrysselberghe@cawoostvlaanderen.be  

Bedrag: 30.509 € 

 

3. Lukas Soens - Taakdelegatie van de huisarts naar de praktijkondersteuner in een 

wijkgezondheidscentrum 

 

Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent wil een experiment opzetten om een specifiek 

opgeleideverpleegkundige patiënten met een chronische aandoening protocollair op te volgen, in de 

plaats van de huisarts. We willen onderzoeken of een praktijkondersteuner voldoet aan de criteria van 
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Quadruple Aim. We zetten in op “work place learning”. Bovendien is dit projectwetenschappelijk 

omkaderd door UGent (vakgroep huisartsengeneeskunde en verpleegwetenschappen) en Hogent 

(opleiding verpleegkunde). 

 

Contactpersoon: Lukas Soens 

E-mailadres: lukas.soens@wgcnieuwgent.be  

Bedrag: 4.500 €  

 

4. Irina Dumitrescu - HaRMonIC project: de ontwikkeling van een Hoog-Risico Medicatie beleid voor de 

Vlaamse thuiszorg 

 

Hoog-risico medicatie (HRM) kennen een verhoogd risico op bijwerkingen en schade aan de patiënt. 

Zorginstellingen worden verwacht HRM te identificeren en een beleid uit te werken met richtlijnen en 

voorzorgsmaatregelen om veilige en kwaliteitsvolle zorg te verlenen. De bestaande literatuur hierover is 

ontoereikend voor de Vlaamse thuisverpleging. Aan de hand van een aantal onderzoeken werken 

UAntwerpen (UA) en het Wit-Gele Kruis (WGK) van Vlaanderen samen aan de ontwikkeling van een HRM-

beleid. 

 

Contactpersoon: Irina Dumitrescu 

E-mailadres: irina.dumitrescu@vlaanderen.wgk.be  

Bedrag: 35.000 € 

 

5. Dorien Vandormael - Hulp met één klik, hoe zorg en onderlinge hulp verbeteren via deeleconomie en 

alternatieve munten 

 

Door overheidsmaatregelen die raken aan de sociale zekerheid, moeten burgers steeds vaker op zoek naar 

alternatieven om toch (betaalbare) hulp te vinden. Informele hulp neemt een grotere rol in door 

vermaatschappelijking, gaande van deeleconomie, vrijwilligerswerk en mantelzorg tot burenhulp. Ik wil 

onderzoeken of een eerlijk en solidair alternatief voor de deeleconomie mogelijk is, met een combinatie 

van betaalde hulp en vriendendiensten door de buurt. 

 

Contactpersoon: Dorien Vandormael 

E-mailadres: dorien.vandormael@steunpuntmantelzorg.be  

Bedrag: 890,47 € 

 

6. Hedwig Neels - Bekkenbodemproblemen bij jonge mama's: een blijvend taboe, een nieuwe 

interdisciplinaire aanpak gericht op een kwalitatieve verbetering van de primaire en secundaire 

preventie.  

 

Zwangerschap en bevalling vormen een groot risico op het ontwikkelen van bekkenbodemproblemen. 

Deze klachten hebben een vaak zeer ingrijpende negatieve impact op de levenskwaliteit van de vrouwen 

die er (vaak in stilte) mee kampen. Dit project beoogt de primaire en secundaire preventie, en aldus de 
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kwalitatieve eerstelijnszorg te verbeteren, a.h.v. nieuwe onderzoeksresultaten en implementatie van de 

innovatieve aanpak uit Australië, gericht op betere diagnose en interdisciplinaire zorg. 

 

Contactpersoon: Hedwig Neels 

E-mailadres: hedwig.neels@uantwerpen.be  

Bedrag: 27.498 € 

 

7. Michael Ceulemans - Studieverblijf bij de Australische "Teratologie Informatie Service" MotherSafe: 

evidence-based informatie voor zorgverleners in de eerste lijn bij vragen over geneesmiddelen tijdens 

zwangerschap en borstvoeding. 

 

In tegenstelling tot onze buurlanden, bestaat er in België geen nationaal teratologie referentiecentrum 

dat zorgverleners in de eerste lijn ondersteunt bij vragen over veilig gebruik van geneesmiddelen tijdens 

preconceptie, zwangerschap en borstvoeding. Nochtans blijkt uit deel1 van mijn doctoraat dat 

zorgverleners in de eerste lijn hier wel degelijk vragen over hebben. Buitenlandse ervaringen zijn gewenst 

bij het opstellen van aanbevelingen voor de oprichting van een centrum in België. 

 

Contactpersoon: Michael Ceulemans 

E-mailadres: michael.ceulemans@kuleuven.be  

Bedrag: 7.500 € 

 

Franstaligen (3 projecten) 

8. Thierry Wathelet -  recherche/action sur la plus-value dans le traitement de l’alcoolisme, d’une 

approche collective (ateliers thérapeutiques créatifs) couplée à une approche individuelle, sur le lien 

social, la gestion émotionnelle et les fonctions cognitives/exécutives. 

 

recherche visant à montrer l'impact de nos actions avec des patients non sevrés et la nécessité d'élargir la 

prise en charge par d'autres activités :  

1. Revue de la littérature: identification des pratiques et des outils d'évaluation des fonctions 

cognitives 

2. Formation à ces outils 

3. Adaptation/implémentation de ceux-ci au sein des ateliers 

4. Mesure de l’impact et des bénéfices des activités notamment sur les fonctions cognitivo-

comportementales. 

5. Définir un plan personnalisé d'accompagnement 

 

Personne de contact : Thierry Wathelet 

Adresse e-mail : thierrywathelet.patchwork@gmail.com  

Montant : 35.000 € 
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9. Pauline van der Straten Waillet - Un enfant sourd dans une famille allophone : comment intervenir pour 

un développement optimal de la langue maternelle et de la langue française ? 

 

Le projet vise à créer des outils logopédiques spécifiquement adaptés à la situation des enfants sourds qui 

grandissent en milieu bilingue (famille allophone en Belgique francophone). Nous visons une intervention 

plus efficace des logopèdes qui se rendent au domicile des familles afin de maximiser l'implication 

parentale, dès la première année de vie de l'enfant, et d'optimaliser ainsi le développement de la langue 

maternelle, de la langue française et la réussite scolaire. 

 

Personne de contact : Pauline van der Straten Waillet 

Adresse e-mail : pauline.vanderstraten@ccpasbl.be  

Montant : 9.950 € 

 

 

10. Marie-Anne Meulders - Vers un nouveau regard du pharmacien en tant que véritable acteur et maillon 
actif du réseau de première ligne pour la prise en charge des patients dépendants à l’alcool. 

 

Les objectifs seront, d’abord, la disposition d’une personne ressource (pharmacien) experte en la matière 

qui suivra la formation interuniversitaire en alcoologie (phase 1).Ensuite, la participation du pharmacien 

dans la construction d’un projet de soin, en ambulatoire, avec la personne dépendante et les autres 

prestataires de soins (phase 2).En fonction de la réalisation de la phase 1 et de la phase 2, le 

développement de formations médecins/pharmaciens autour de cette problématique. 

 

Personne de contact : Marie-Anne Meulders 

Adresse e-mail : marie.anne.meulders@gmail.com  

Montant : 35.000 € 
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