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PARTNERFICHE 
Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) 

 
 

Korte omschrijving van de organisatie:  

� Heeft als doel de kwaliteit van de zorg rond de individuele patiënt binnen zijn regio te 
optimaliseren. 

� Het SEL doet dit door de samenwerking tussen de zorgaanbieders in de eerste lijn (en 
met de andere lijnen) te stimuleren, door te coördineren en af te stemmen. 

� Zorgt voor de coördinatie van de verschillende hulpverleners en het verbeteren van de 
onderlinge samenwerking in het belang van de patiënt en brengt mensen rond de tafel 
van de patiënt. 

Belangen van de organisatie om lokaal mee te werken aan valpreventie?  

� Wil de kwaliteit en de continuïteit in de eerstelijnszorg bevorderen. 

� Zet multidisciplinaire vormingen en gemeenschappelijke initiatieven op om de 
eerstelijnszorg te verbeteren. 

Welke meerwaarde kan de organisatie bieden bij een lokale werking rond 

valpreventie? 

� Coördineren van de zorg voor ouderen in hun regio: aanreiken van overlegorganisatoren 

� Vertegenwoordigen verschillende eerstelijnshulpverleners uit de regio.  

� Bepaalde SEL’s werken met lokale afdelingen of steunpunten. Dit is een lokale of 
bovenlokaal overlegplatform waar een thema als valpreventie aan bod kan komen.  

Zijn er bepaalde beperkingen bij de lokale werking van de organisatie?  

� Beperkte middelen 

� Hoge werkdruk / weinig middelen en manschappen 

� Regionale werking  

Hoe kan valpreventie opgenomen worden in het beleid van de organisatie?  

(op lokaal niveau)?  

Valpreventie bij ouderen met een verhoogd valrisico:  

� Promoten case finding: korte test om valrisico senioren te ontdekken. 
� Doorverwijzen 
� Valpreventie opnemen in de zorgplannen/dossiers/multidisciplinair overleg 
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Pleitbezorging en coördinatie 

� Coördinatie van de verschillende hulpverleners en het verbeteren van de onderlinge 
samenwerking rond individuele valrisico dossiers 

Vorming organiseren voor thuiszorgwerkers 

� Vorming van referentiepersonen (EVV) opnemen in regionaal en lokaal 
vormingsaanbod. 

Info BOEBS 

� Op eigen website link naar www.boebs.be/www.valpreventie.be, ludieke tip op 
openingspagina opnemen, aankondigen van valpreventieactiviteiten. 

 

 

Contactgegevens die kunnen vermeld worden op de website (Vlaams/lokaal): 

 

In Vlaanderen en Brussel kunnen 15 samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg 

(SEL’s) erkend worden. Hieronder vindt u een voorlopig overzicht van de SEL's 

die erkend zijn vanaf 2010. De contactgegevens van deze verschillende SEL’s in Vlaanderen 

zijn hier te vinden.  

http://www.zorg-en-gezondheid.be/Zorgaanbod/Thuiszorg/Samenwerkingsinitiatieven-

eerstelijnsgezondheidszorg-(SEL)/ 

 

 

 


