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Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin 

 

Dinsdag 17 november 2020 om 14u00 

 

Videoconferentie 

 
 
Voorzitter : Mevrouw CARLA DEJONGHE 

 

 

1.  Voorstel van resolutie (R.v.O., art. 45) 

 

Voorstel van resolutie betreffende pleegzorginitiatieven in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, ingediend door mevrouw Bianca Debaets en mevrouw Cieltje Van Achter – 

Stuk 762 (2020-2021) – Nr.1 

 

  Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming 

 

2.  Discussienota (R.v.O., art. 50) – Indiening en verwijzing 

 

  Discussienota ‘Eenzaamheid in Brussel’ ingediend door mevrouw Bianca Debaets – 

Stuk 761 (2020-2021) – Nr.1 

   

 Benoeming van een verslaggever, toelichting en regeling van de werkzaamheden 

 

3. Vraag om uitleg (R.v.O., art. 59) 

 

- Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 

beleid, over de ondersteuning vanwege de VGC aan het Huis voor Gezondheid 

 
Samenstelling van de commissie 

 

Vaste leden 
De heer Juan Benjumea Moreno 

De heer Arnaud Verstraete 

Mevrouw Cieltje Van Achter 

Mevrouw Carla Dejonghe 

Mevrouw Els Rochette 

 
Plaatsvervangers 

Mevrouw Lotte Stoops 

Mevrouw Soetkin Hoessen 

De heer Gilles Verstraeten 

De heer Guy Vanhengel 

Mevrouw Hilde Sabbe 



Datum van indiening: 6 november 2020 

 

Vraag om uitleg van mevrouw Bianca Debaets aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 

beleid 

 

Onderwerp : De ondersteuning vanwege de VGC aan het Huis voor Gezondheid  

 

Mevrouw het Collegelid, 

Binnen de domeinen ‘welzijn en gezondheid’ is het Huis voor Gezondheid één van de 

kernpartners binnen het Nederlandstalig zorgaanbod en -verleners. Met deze coronacrisis 

wordt haar rol nog belangrijker.  

De huidige beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie loopt af op 31 december 2020. Het beleidsakkoord van de VGC 

maakt melding van het Huis voor gezondheid in die zin dat de VGC op hen rekent voor de 

uitvoering van het Vlaams decreet eerstelijnszorg en om de eerstelijnszone BruZEL verder uit 

op maat van Brussel uit te werken en te zorgen voor een maximale afstemming met de 

eerstelijnszone ontwikkeld door Brusano. 

Verder moet Het Huis voor Gezondheid blijven netwerken en samenwerking tussen 

zorgverstrekkers stimuleren en ondersteuning blijven bieden bij de opstart van 

multidisciplinaire eerstelijnspraktijken. Hier is laagdrempelige, buurtgerichte 

gezondheidszorg en oog voor preventie het beoogde resultaat. In samenwerking met het Huis 

voor Gezondheid voorziet de VGC ook trajecten op maat voor zij-instromers om ze bij te 

scholen en te oriënteren richting zorg. Een opdracht die ze steeds met glans en zeer veel 

creativiteit vervulden.  

Vandaar dat ik u graag volgende vragen stel: 

- Kunt u een evaluatie geven van hun werking de voorbije beleidsperiode in het kader 

van de projecten met de VGC? Worden deze voortgezet? 

- Zijn de gesprekken gestart , in een trilaterale met de Vlaamse Gemeenschap en HvdG, 

mbt het nieuw strategisch plan 2021-2025 ? Welke nieuwe accenten wil u 

desgevallend leggen in de nieuwe beheersovereenkomst 2021-2025? Kunt u meedelen 

of u het Huis nieuwe opdrachten zult geven? 

- Kunt u meedelen of u het Huis van de Gezondheid hebt gevraagd om de problematiek 

rond het zorgpersoneel en de dokters in hun strijd tegen de coronacrisis mee op te 

volgen en hierrond acties uit te werken? Zal dit aspect worden meegenomen in de 

nieuwe beheersovereenkomst, gezien hun expertise in kennisdeling? 

- Op welke manier werkt het Huis voor Gezondheid om het Nederlandstalig zorgaanbod 

in Brussel te versterken? Welke resultaten heeft dit opgeleverd? 

Ik dank u alvast voor uw antwoorden. 

 
 


