FICHE “Multidisciplinair overleg”
IDENTIFICATIE
Organisatie: SEL Noord-West-Vlaanderen
Project/initiatief: Multidisciplinair overleg
Sector: Eerstelijnsgezondheidszorg
Werkingsgebied: Noord-West-Vlaanderen, dit omvat: Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De
Haan, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Koekelare, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke.
Samenwerkingsverband tussen: Een Multidisciplinair overleg in de vorm van een rond-detafelgesprek streeft naar een betere samenwerking en naar een goede afstemming van de zorg op
de noden en verwachtingen van de patiënt of cliënt.
Contactadres: SEL Noord-West-Vlaanderen
Startjaar:
Contactpersoon:
naam: Anneleen Van Poucke
adres: Ruddershove 4, 8000 Brugge
tel: 050 32 70 86
mail: info@selbrugge.be
website: www.selwvl.be

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Het aantal complexe zorgsituaties neemt toe. Verschillende zorgaanbieders uit diverse
disciplines zorgen voor de patiënt of cliënt. Een goede samenwerking tussen deze
zorgaanbieders, de patiënt of cliënt en de mantelzorger is essentieel om de zorg optimaal
te laten verlopen.

Doelstellingen
Medewerkers van verschillende disciplines die samenwerken vanuit hun eigen expertise
rond een gezamenlijk doel: het bundelen van hun kennis en zorg rondom een
gezamenlijke patiënt, om zo samen in te staan voor een kwaliteitsvolle zorgverlening, de
zorg af te stemmen en de patiënt toe te leiden naar de zorg die hij nodig heeft.

Doelgroep
‘Complexe’ thuiszorgsituaties.

Korte beschrijving van de werking
In overeenstemming met de patiënt of cliënt en zijn mantelzorger roept de organisator
de betrokken actoren van een thuiszorgsituatie samen, zit het rond-de-tafelgesprek voor
en zorgt ervoor dat iedereen hierbij aan bod komt. De afspraken die samen met de
patiënt, zijn systeem en de betrokken hulpverleners tijdens het overleg worden gemaakt
komen in een zorgplan, dat nadien aan de betrokken partijen wordt bezorgd.

Visie op vermaatschappelijking
Dankzij een goede afstemming en zorgtoeleiding wordt de zorg omtrent de patiënt in zijn
thuiszorgsituatie langer haalbaar.
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