
 
Brussel, 14 mei 2008 

50/MD/kv/brfAdvZorgregio’s 
 
 

De heer Steven VANACKERE 
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid & Gezin 
Koolstraat  35 
 
1000  BRUSSEL 

 
 
Mijnheer de Minister, 
 
 
Op 16 april 2008 heeft u de SERV om advies verzocht over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het 
decreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio’s en betreffende de samenwerking en 
programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen. 
 
In zijn advies van 27 mei 2002 over het vermelde decreet van 23 mei 2003 waarop nu wijzigingen worden 
voorgesteld, heeft de SERV gewezen op het gedifferentieerd karakter van samenwerking tussen 
gezondheids- en welzijnsvoorzieningen zoals dit historisch gegroeid is met particulariteiten ondermeer naar 
subsector en regio. De verplichte toepassing van de zorgregio-indeling voor de organisatie van de 
samenwerking tussen voorzieningen komt hier soms haaks op te staan.  
 
De SERV onderschrijft dan ook de voorgestelde wijziging aan het vermelde decreet van 23 mei 2003 waarbij 
de dwingende toepassing van de zorgregio’s wordt beperkt tot de programmatie en zich niet langer uitstrekt 
tot de samenwerking tussen gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. De SERV uit hierbij wel de 
bekommernis, specifiek met betrekking tot de programmatie van de ziekenhuizen, om tot een overleg met 
betrokken actoren te komen vooraleer de zorgregio-indeling als model te bevestigen en dwingend toe te 
passen. 
 
Het voorontwerp van decreet voorziet dat de afgebakende zorgregio’s niet langer provinciegrenzen 
overschrijden. Aan de keuze ligt een afweging ten gronde. 
 
Een zorgregio-indeling die de administratieve afbakening op provinciaal niveau overschrijdt betekent deels 
een miskenning van de feitelijke welzijns- en gezondheidsfluxen. Zo wordt de natuurlijke invloedsfeer van 18 
provinciegrensgemeenten (210.796 inwoners) die deels buiten de provincie reikt voortaan verondersteld zich 
te keren binnen de eigen provincie.  
 
Anderzijds zijn voor heel wat subsectoren van de welzijns- en gezondheidszorg de bestaande regio-
indelingen geschoeid op een arrondissementeel of provinciaal niveau. Door de voorgestelde wijziging van de 
zorgregio-afbakening kunnen bestaande regio-indelingen van toepassing op voorzieningen binnen de 
subsectoren van de welzijns- en gezondheidszorg worden ingepast in deze van het voorgestelde voorontwerp 
van decreet. 
 
De SERV kan de voorgestelde regio-afbakening onderschrijven maar vraagt, waar relevant, de mogelijkheid 
aan te wenden om in samenspraak met de actoren binnen de gezondheids- en welzijnssector, een 
gedifferentieerde regio-indeling in functie van de subsector vast te leggen. 
 
We hopen, Mijnheer de Minister, u hiermee van dienst te zijn, 
 
 

Met bijzondere hoogachting, 
 
 
 
 

 Karel Van Eetvelt 
 voorzitter 


