Intentieverklaring Zorgstad Diest

Het zorglandschap1, zowel welzijn als de klassieke gezondheidssectoren,
evolueert snel en kent een aantal verschuivingen: buurtnabije zorg, eerstelijnszones, ziekenhuisnetwerken, geïntegreerd breed onthaal, afbouw van
bedden, ontschotting, herschikking van middelen, subsidiariteit, de patiënt
en zijn omgeving staan centraal, …
Diest is een stad met twee ziekenhuizen en heeft heel wat in huis om zich
in de regio te profileren als een zorgstad.
Het lokaal bestuur van Diest, AZ Diest en vzw Sint-Annendael Grauwzusters
willen hier proactief mee omgaan, de veranderingen vorm geven en concretiseren voor onze regio. We willen dit samen met de eerste lijn op een vernieuwende manier vorm geven, een model uitwerken dat misschien ook elders kan dienen en vooral kan wegen op de verdere Vlaamse en federale
besluitvorming, zelfs met betrekking tot financiering en erkenning.
De doelstelling hiervan is de best mogelijke kwaliteit van leven te bekomen
voor en op maat van de inwoners van de regio. De partners gaan een inspanningsverbintenis aan om de eigen werking in die zin optimaal met de
partners af te stemmen en bij te dragen tot een vlot toegankelijke, geïntegreerde en kwaliteitsvolle zorg.
Hiervoor willen we samen een locoregionale zorgstrategie uitwerken die
vertrekt vanuit de zorgvrager en zijn omgeving en die past binnen de huidige en toekomstige evoluties en de zorg. Binnen die strategie willen we
graag snel werk maken van praktische en effectieve initiatieven.
We willen dit doen aansluitend op de ontwikkeling van de eerstelijnszones
en de zorgregio’s.
We willen een essentiële schakel zijn tussen netwerken en actieve/werkzame linken leggen met bestaande initiatieven en netwerken
(raamakkoorden SEL/GOAL, eerstelijnszone, Diletti, e.a. Dit doen we door
alle informatiestromen, input en output van en naar andere netwerken te
faciliteren. We richten geen nieuw netwerk op.
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Met zorg bedoelen we zorg en welzijn. De zorgsectoren zijn dan het geheel van de klassieke welzijns- en (gezondheids-) zorgsectoren.
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Stad/OCMW Diest, AZ Diest en vzw Sint-Annendael Grauwzusters wensen
hier samen hun schouders onder te zetten en zoeken partners die hetzelfde
engagement willen opnemen.
Het onderschrijven van dit engagement geeft de medewerkers van de betrokken organisaties het mandaat om bottom-up initiatieven te nemen en
te ondersteunen.
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