
 

 

Ondersteunde projecten in het kader van de projectoproep  

‘Beurzen voor eerstelijnsprofessionals’ 2019 
 

In totaal 14 ondersteunde projecten, waarvan 4 Nederlandstalig en 2 Franstalig, 8 kandidaten voor het 

project met als titel “Eerstelijnsgezondheidszorg voor de meest kwetsbaren in de meest gedepriveerde 

wijken” voor een totaal bedrag van 163.350 euro.  

 

Nederlandstaligen (6 projecten)  

1. Olivia Vandeput - Participatory action research (PAR) ter verbetering van het antibiotica 

voorschrijfgedrag binnen de huisartsenwachtpost van Heist op den Berg. 

 

Het antibiotica voorschrijfgedrag moet verbeterd worden, zowel in aantal als in kwaliteit/correctheid van 

voorschriften. Naar internationale standaarden en naar het KCE -rapport geeft een combinatie van point 

of care CRP test met communicatie-training het beste resultaat. Het initiatief zal een antibiotica 

stewardship zijn zoals voorgesteld door het KCE waar artsen opleiding krijgen en waar een CRP-toestel zal 

worden aangeboden om te onderzoeken of de kwantiteit en kwaliteit verbetert. 

 

Contactpersoon: Olivia Vandeput 

E-mailadres: olivia.vandeput@live.be  

Bedrag: 16.400€ 

 

2. Ellen Van Leeuwen - OptiMEDs Primary Care: geautomatiseerde ondersteuning van multidisciplinair 

medicatienazicht; een pilootstudie. 

 

In dit project wordt de haalbaarheid onderzocht van geautomatiseerd medicatienazicht doorhuisartsen 

en apothekers met het OptiMEDs Primary Care instrument bij thuiswonende ouderen die 5 of meer 

geneesmiddelen innemen. Het OptiMEDs Primary Care instrument is een elektronisch 

beslissingsondersteunend instrument, bedoeld om multidisciplinair medicatienazicht te ondersteunen in 

de eerste lijn, door gerichte adviezen te genereren over het geneesmiddelengebruik. 

 

Contactpersoon: Ellen Van Leeuwen 

E-mailadres: ellen.vanleeuwen@wgcnieuwgent.be 

Bedrag: 33.250 € 
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3. Miek Smeets - De implementatie van geïntegreerde zorg voor patiënten met hartfalen binnen 

zorgzaam Leuven. 

 

Hartfalen treft vooral oudere patiënten, neemt sterk toe en gaat gepaard met hoge sterftecijfers. We 

weten dat patiënten met hartfalen het meeste baat hebben bij geïntegreerde, multidisciplinaire zorg 

(graad A evidentie). Dit is echter niet de zorg die deze patiënten op heden in België krijgen. Binnen 

zorgzaam Leuven willen we een geïntegreerd, multidisciplinair hartfalenproject op poten zetten waarbij 

we streven naar de best mogelijke zorgen voor elke patiënt met hartfalen. 

 

Contactpersoon: Miek Smeets 

E-mailadres: miek.smeets@kuleuven.be 

Bedrag: 35.000 €  

 

4. Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent - Haalbaarheidsstudie voor een WijkTandzorgCentrum in de 

wijk Nieuw Gent. 

 

In de wijk Nieuw Gent gaan sommige mensen om uiteenlopende redenen nooit naar de tandarts. 

Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent wil ervoor zorgen dat deze mensen toch bij een tandarts geraken. 

In het kader van dit project willen we een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar een innovatief en 

toekomstbestendig model voor toegankelijke mondzorg geënt op het Leuvense SMILE-project en met het 

oog op de opstart van een gelijkaardig nieuw initiatief in Nieuw Gent. 

 

Contactpersoon: An Van De Walle 

E-mailadres: an.vandewalle@wgcnieuwgent.be 

Bedrag: 15800 € 

 

 

Franstaligen (2 projecten) 

5. Valentine Charlot - Contention au domicile : un piège pour qui ? Elaboration d’une procédure pour 

décider en conscience et de manière concertée.   

 

Les professionnels de première ligne qui accompagnent des personnes âgées à domicile craignent parfois 

pour la sécurité de celles-ci et pratiquent alors des contentions. Relever les barrières du lit, placer une 

table contre le fauteuil, fermer la porte à clé sont des actes mal vécus par les professionnels, dans un 

contexte flou, sans réelle concertation. Ce projet a pour objectif de comprendre les enjeux de ces 

contentions et d'élaborer un outil d’aide à la réflexion et à la décision. 

 

Personne de contact : Valentine Charlot 

Adresse e-mail : valentine.charlot@skynet.be 

Montant : 33.000 € 

 



 
 

6. Françoise Dodion - Pratique psychomotrice de prévention auprès de jeunes enfants vulnérables de 

moins de deux ans. 

 

Confrontées dans notre clinique psychomotrice à de très jeunes enfants présentant des signes de 

vulnérabilités avec risques d'évolution vers des troubles du développement, nous aimerions mettre en 

place un programme d'observations et d'évaluation à destination de leur famille. Ce temps d'arrêt 

permettrait d'ouvrir un questionnement avec les parents, autour de la situation de leur enfant et peut-

être de poursuivre avec une prise en charge si elle nous semble à tous, nécessaire. 

 

Personne de contact : Françoise Dodion 

Adresse e-mail : centreairelibre@live.be 

Montant : 18.500 € 

 

Project “Eerstelijnsgezondheidszorg voor de meest kwetsbaren in de meest gedepriveerde wijken” (8) 

7. Mia Slabbinck – Wijkgezondheidscentrum De Hoek vzw 
 

Met een kleine groep van zorgverleners uit Vlaanderen en Brussel met ervaring in wijkgerichte 

toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg willen we leren van het innovatieve GPs at Deep End project in 

Schotland dat sinds 2009 inzet op het versterken van eerstelijnspraktijken om de 'unworried unwell' nog 

beter te kunnen bereiken. Na het praktijkbezoek zullen in een rapport en een studiedag de ervaringen 

uitgewisseld worden met zorgverleners uit de eigen en andere eerstelijnsorganisaties. 

 

Contactpersoon : Mia Slabbinck 

E-mailadres : mia.slabbinck@gmail.com 

Bedrag : 800 € 

 

 

8. Isabelle Van de Steene – Wijkgezondheidscentrum De Punt 
 

Met een groep van eerstelijnsprofessionals gaan we inspiratie opdoen bij het innovatieve 'GPs at Deep 

End project in Schotland die sinds 2009 inzet op het versterken van eerstelijnspraktijken om de ‘unworried 

unwell’ nog beter te kunnen bereiken. De kennis van de 1ste lijnsprofessionals zullen we vertalen naar de 

Vlaamse en Brusselse context. Het doel is om de gezondheidsvaardigheden van de mensen die hier het 

meest baat bij hebben, maar vaak het moeilijkst te bereiken zijn, te vergroten. 

 

Contactpersoon : Isabelle Van de Steene 

E-mailadres : isabelle@wgcdepunt.be 

Bedrag : 800€ 
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9. Jolin Lippens – Wijkgezondheidscentrum De Wille vzw 
 

Met een kleine groep van zorgverleners uit Vlaanderen en Brussel met ervaring in wijkgerichte 

toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg willen we leren van het innovatieve GPs at Deep End project in 

Schotland dat sinds 2009 inzet op het versterken van eerstelijnspraktijken om de ‘unworried unwell’ nog 

beter te kunnen bereiken. Na het praktijkbezoek zullen in een rapporten een studiedag de ervaringen 

uitgewisseld worden met zorgverleners uit de eigen en andere eerstelijnsorganisaties. 

 

Contactpersoon : Jolin Lippens 

E-mailadres : jolinlippens@hotmail.com 

Bedrag : 800 € 

 

 

10. Hanne Vanderhaeghe – Wijkgezondheidscentrum De Kaai 
 

Een kleine groep van zorgverleners uit Vlaanderen en Brussel met ervaring in wijkgerichte toegankelijke 

eerstelijnsgezondheidszorg gaat naar het innovatieve GPs at Deep End project in Schotland, dat 

eerstelijnspraktijken versterkt om de ‘unworried unwell’ nog beter te bereiken. Na dit praktijkbezoek 

worden in een rapport en studiedag de ervaringen uitgewisseld met zorgverleners uit eigen en andere 

eerstelijnsorganisaties en omgezet in engagementen met aandacht voor de meest kwetsbare populaties. 

 

Contactpersoon : Hanne Vanderhaeghe 

E-mailadres : hanne.vanderhaeghe@wgcdekaai.be 

Bedrag : 800€ 

 
 
11. Bruno Art – Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent vzw 
 

Met een kleine groep van zorgverleners uit Vlaanderen en Brussel met ervaring in wijkgerichte 

toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg willen we leren van het innovatieve GPs at Deep End project in 

Schotland dat sinds 2009 inzet op het versterken van eerstelijnspraktijken om de ‘unworried unwell’ nog 

beter te kunnen bereiken. Na het praktijkbezoek zullen in een rapporten een studiedag de ervaringen 

uitgewisseld worden met zorgverleners uit de eigen en andere eerstelijnsorganisaties. 

 

Contactpersoon : Bruno Art 

E-mailadres: bruno.art@ugent.be 

Montant : 800€ 

 
 
 



 
 

12. Michael Erkens – Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt 
 

Samen met een kleine groep van zorgverleners uit Vlaanderen en Brussel met ervaring inwijkgerichte 

toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg wil ik leren van het innovatieve GPs at Deep End project in 

Schotland dat sinds 2009 inzet op het versterken van eerstelijnspraktijken om de ‘unworried unwell’ nog 

beter te kunnen bereiken. Na het praktijkbezoek zullen in een rapport en een studiedag de ervaringen 

uitgewisseld worden met zorgverleners uit de eigen en andere eerstelijnsorganisaties. 

 

Contactpersoon : Michael Erkens 

E-mailadres : michael@wgccaleido.be 

Bedrag : 800€ 

 
13. Els Decroo – Wijkgezondheidscentrum De Kaai vzw 
 

Met een kleine groep eerstelijnsprofessionals - met ervaring in wijkgerichte toegankelijke 

eerstelijnsgezondheidszorg - doen we inspiratie op en leren we van het innovatieve 'GP’s at the Deep End' 

project in Schotland. Sinds 2009 zet deze in op het versterken van eerstelijnspraktijken om de ‘unworried 

unwell’ beter te kunnen bereiken. De ervaringen van deze interactieve studiereis nemen we mee naar de 

Vlaamse en Brusselse context . Dit mondtuit in een eigen rapport en studiedag. 

 

Contactpersoon : Els Decroo 

E-mailadres : elsdecroo@gmail.com 

Bedrag : 800€ 

 
 
14. Eva Martens – Wijkgezondheidscentrum De Sleep vzw 
 

Met een kleine groep van eerstelijnsprofessionals uit WGC's gaan we leren van het innovatieve GPs at 

Deep End project in Schotland dat sinds '09 inzet op het versterken van eerstelijnspraktijken om de 

'unworried unwell' beter te kunnen bereiken. Het bezoek zal uitmonden in een rapport en studiedag waar 

een multidisciplinaire groep van eerstelijnsprofessionals ervaringen uit Schotland uitwisselen en omzetten 

in engagementen om verder op een innovatieve manier te werken rond organisatie van zorg. 

 

Contactpersoon : Eva Martens 

E-mailadres : eva.martens@wgcdesleep.be 

Bedrag : 800€ 

 
 
 
 



 
 

 

 

 


