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Commissie zorgdifferentiatie  

het kleine verschil 
 
In het huidige zorglandschap evolueren we naar zorg vanuit regionale, soms lokale zorgnetwerken. Het is 
geen evidente uitdaging om voor de doelgroepen met een lage prevalentie, die nood hebben aan de inzet 
van hooggespecialiseerde know how, te zorgen voor een blijvende toegankelijkheid van kwaliteitsvolle 
expertise in de juiste intensiteit op de plaats waar de gebruiker het nodig heeft.  
 
Doel  
De commissie zorgdifferentiatie, het kleine verschil, zoekt antwoorden op de verhoogde kwetsbaarheid van 
de kleine, laagprevalente doelgroepen met nood aan een hoge specifieke deskundigheid in het huidige 
landschap.  
 
Opdrachten  

- De bijzondere noden waarmee deze doelgroepen geconfronteerd worden door de veranderingen in 
de zorg verduidelijken 

- Monitoren, opvolgen en beïnvloeden van het beleid in functie van het behartigen van de belangen 
van specifieke en/of kleine doelgroepen. De commissie ontwikkelt beleidsvoorstellen die leiden tot 
garanties op toegankelijke, kwaliteitsvolle doelgroepspecifieke expertise op maat, binnen het 
perspectief 2020. Hoe kan doelgroepspecifieke know how in de huidige landschap aan elke persoon 
die het nodig heeft geboden worden?  

- Deze beleidsvoorstellen en strategieën zijn niet enkel gericht op het beleidsdomein welzijn, maar 
ook naar de belendende sectoren (bv. onderwijs, vrije tijd, ouderenzorg, geestelijke 
gezondheidszorg…) 

- Beleidsvoorstellen ontwikkelen die leiden tot expertise-ontwikkeling en deling. Welke 
beleidsvoorstellen kunnen we doen om te bekomen dat doelgroep specifieke deskundigheid wordt 
verzameld, ontwikkeld, uitgewisseld, geborgd, ter beschikking gesteld en verspreid. Welke 
modellen of strategieën (bv. expertisecentra of andere) zijn daartoe nodig?  

 
Onder deze commissie zal de werkgroep motorische verder werken. De werkgroep sensorische evalueert 
nog even of zij ook als doelgroepspecifieke werkgroep blijven functioneren.  
Deze werkgroepen kunnen meer op het operationele niveau werken aan ondersteunen van expertise-
ontwikkeling en deling. Bijvoorbeeld het mee ondersteunen en ontwikkelen van expertisecentra. Zij 
ondersteunen, sturen en faciliteren ook de doelgroepspecifieke subwerkgroepen. Bij de werkgroep 
motorische betreft het de subwerkgroepen LOCOM, KOMPAS,@2com,visus, HAM, ERGO. Bij de werkgroep 
sensorische betreft het de subwerkgroepen CORA en CORV. Deze doelgroepspecifieke subwerkgroepen 
blijven hun huidige werking verder zetten.  


