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Oproep in het kader van de samenstelling van de Commissie Zorgstrategie
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Via deze brief doen we een oproep voor kandidaten voor de Commissie
Zorgstrategie. Deze commissie zal de Vlaamse minister, bevoegd voor
gezondheidsbeleid, adviseren over de regionale en thematische zorgstrategische
plannen die de locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken of een
samenwerkingsverband van ziekenhuizen rond een supraregionale opdracht
kunnen indienen.
Met de zorgstrategische planning willen we het zorglandschap aanpassen aan de
noden van de bevolking. De toename van vergrijzing, multimorbiditeit, complexe
aandoeningen en de toegenomen vraag naar continue en meer chronische zorg
vragen om een nieuwe verhouding tussen ziekenhuizen onderling en tussen de
ziekenhuizen en andere partners in het landschap (eerstelijn, GGZ...). Om die
reden is het dan ook belangrijk dat vertegenwoordigers uit alle sectoren de
zorgstrategische plannen mee adviseren.
Meer informatie is terug te vinden via: https://www.zorg-engezondheid.be/regionale-zorgstrategische-planning

Juridische achtergrond

pagina 1 van 3

Op 26 april 2019 werd het besluit van de Vlaamse Regering betreffende zorgstrategische planning
goedgekeurd. Dit besluit bepaalt onder meer de inhoud van een regionaal, thematisch en individueel
zorgstrategisch plan.
Op 3 december 2021 werd het besluit van de Vlaamse Regering over de procedure tot goedkeuring van
zorgstrategische plannen principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering (hierna: procedurebesluit).
Op dit ogenblik worden de vereiste adviezen ingewonnen om te kunnen overgaan tot een definitieve
goedkeuring van dit besluit. U vindt het principieel goedgekeurde besluit als bijlage bij deze brief.
Commissie Zorgstrategie
Het procedurebesluit bepaalt op welke wijze ziekenhuizen, locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken
en samenwerkingsverbanden rond een supraregionale zorgopdracht een aanvraag kunnen indienen tot de
goedkeuring van een regionaal, thematisch of individueel zorgstrategisch plan en welke
goedkeuringsprocedure doorlopen moet worden.
In het kader van deze procedure voorziet het procedurebesluit ook in de oprichting van de Commissie
Zorgstrategie die als opdracht heeft de minister te adviseren over de door de locoregionale klinische
ziekenhuisnetwerken of samenwerkingsverbanden ingediende regionale en thematische zorgstrategische
plannen. Verder kan de commissie de minister op zijn verzoek adviseren over:
- de vorm waarin het zorgstrategisch plan moet worden opgemaakt;
- de kwaliteitsvereisten waaraan de gebruikte data en indicatoren moeten voldoen;
- en de wijze waarop indieners van zorgstrategische plannen die complementariteit vereisen, de
plannen bijkomend op elkaar moeten afstemmen.
De Commissie Zorgstrategie zal samengesteld zijn uit 11 leden:
- 2 personeelsleden (en plaatsvervangers) van het agentschap;
- 4 vertegenwoordigers uit de ziekenhuissector;
- 2 vertegenwoordigers uit de eerstelijnszorg;
- 1 vertegenwoordiger uit de geestelijke gezondheidszorg;
- 2 academische experts, van wie minstens 1 deskundigheid heeft in de gezondheidseconomie.
Voor de samenstelling van iedere afzonderlijke commissievergadering willen wij werken met een lijst van
kandidaten. Per vertegenwoordiging voorzien we minstens 3 tot 4 keer het aantal leden op deze lijst. Uit
deze lijst worden de leden van de commissie geselecteerd afhankelijk van beschikbaarheid, expertise,
eventuele mandaten en persoonlijk belang bij de behandeling van een specifiek zorgstrategisch plan.
De concrete werking van de commissie zal nog uitgewerkt worden in een huishoudelijk reglement.
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Regionale zorgstrategische plannen
De locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken kunnen vanaf 1 april 2022 een regionaal zorgstrategisch
plan indienen. Na het indienen van het dossier volgt er een ontvankelijkheidsverklaring en evaluatienota
opgesteld door het agentschap Zorg en Gezondheid. Het locoregionaal klinisch ziekenhuisnetwerk heeft
daarna nog de mogelijkheid om een reactienota te bezorgen aan het agentschap. Pas indien deze
formaliteiten doorlopen zijn, worden de vertegenwoordigende leden die het dossier zullen beoordelen
aangeduid op basis van de lijst van benoemde leden.
In totaal zijn er 13 locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken die ieder een regionaal zorgstrategisch
plan kunnen indienen. We verwachten dat op 1 april 2022 een aantal locoregionale klinische
ziekenhuisnetwerken dit ook effectief zullen doen. Na goedkeuring is een regionaal zorgstrategisch plan 7
jaar geldig.
Per dossier ontvangen de leden die het dossier behandelen op de zittingen van de commissie een
vergoeding zoals voorzien in het procedurebesluit.
Oproep kandidaten
Hierbij doen we een oproep naar kandidaten voor de Commissie Zorgstrategie.
Om zich kandidaat te stellen, bezorgt men een brief met als bijlage een curriculum vitae met de
persoonsgegevens en een beschrijving van opleiding, ervaring, expertise en mandaten.
Deze documenten moet men vóór 1/02/2022 bezorgen via: algemeneziekenhuizen@vlaanderen.be.
Hierbij merken we op dat het lidmaatschap aan de commissie niet verenigbaar is met de uitoefening van
een bovenlokaal politiek mandaat.
Het agentschap zal de kandidaturen beoordelen en ernaar streven om tot een evenwichtig samengestelde
lijst te komen.
Ik zal de leden van de commissie benoemen voor een termijn van 5 jaar, die één keer hernieuwbaar is
voor maximaal 5 jaar.
Ik kijk alvast uit naar uw respons.
Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal
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