LMN in Vlaanderen

Nuttige gegevens
U vindt uw LMN het makkelijkst terug
onder de RIZIV website
Www.zorgtraject.be
Volg dit pad:
Professioneel actief →
Lokale netwerken →
Erkende netwerken →
Lijst van de netwerken
Ook hebben de netwerken lokale websites,
portaalsites of gezamenlijke websites

Brochure voor huisartsen
Zorgtrajecten &
Lokale Multidisciplinaire
Netwerken in Vlaanderen

URL per provincie
Limburg
Zie hierboven voor gegevens
Antwerpen
Zie hierboven voor gegevens
Vlaams Brabant
Zie hierboven voor gegevens
Brussel
www.huisvoorgezondheid.be
Oost Vlaanderen
www.lmnoostvlaanderen.be
West Vlaanderen
www.lmn-wvl.be

VU werkgroep ZTP / huisartsenbeurs Vlaanderen

Waarom een zorgtraject?

Wat is een Lokaal Multidisciplinair Netwerk?

Wat kunnen LMN nog betekenen?

De doelstellingen van een zorgtraject zijn:

Verankering:

 De aanpak, behandeling en opvolging van uw patiënt

Het LMN is multidisciplinair aangestuurd maar heeft
een sterke affiniteit met de huisartsenkringen en de
huisarts individueel.

Sinds 2012 kunnen de LMNen zich ook op andere
vlakken inzetten dan enkel voor de zorgtrajecten.
Dit doen ze steeds op vraag van het werkveld en
naar behoefte van wat er nodig is. Steeds met een
dynamische netwerkgedachte als uitgangspunt.

organiseren, coördineren en plannen op maat van
zijn specifieke situatie.
 De dialoog stimuleren met uw patiënt zodat hij zo
goed mogelijk inzicht krijgt in zijn ziekte en in de
opvolging ervan. Dit gebeurt door middel van een
persoonlijk zorgplan.
 Een optimale samenwerking nastreven tussen
huisarts, specialist en andere zorgverleners
 De kwaliteit van zorg optimaliseren.

Er zijn voordelen voor de zorgverleners en voor de
patiënten voorzien.

 U kunt de patiënten die deelnemen aan een zorgtraject






beter opvolgen en zo de kwaliteit van de zorg nog verder
verbeteren
U kunt beter samenwerken met uw patiënt en omgeving
Als beheerder van het GMD versterkt u uw centrale
positie in het zorgproces
Voor elke patiënt die bij u een zorgtrajectcontract sluit,
ontvangt u een jaarlijks forfaitair honorarium van 80 EUR
U kunt vlotter samenwerken met de specialist en andere
zorgverleners.
Ook kunt u uw patiënt tal van voordelen aanbieden

Het LMN in uw regio is er om u hierin
te ondersteunen en wegwijs te maken!

Opdrachten:
De hoofdopdracht van het LMN is het ondersteunen
van de huisartsen en andere disciplines bij de
implementatie van de zorgtrajecten. Dit doen ze door
individuele ondersteuning en door volgende punten
te realiseren.
 Inzamelen, updaten en verspreiden van

informatie aan zorgverleners en patiënten met
een ZT (sociale kaart, nieuwsbrieven, infosessies,
enz…)
 Opzetten van een netwerk om:
 ‘good practices’ en ervaringen tussen

zorgverleners uit te wisselen
 Communicatienetwerken op te zetten
 Probleemsituaties te detecteren en aan te

pakken
 Zelfevaluatie mogelijk te maken

Tot 2012 waren dit de opdrachten voor het LMN

ER IS MEER!

Een greep uit wat nog kan:
Chronische zorg
Netwerken
Zorgpaden
GGZ en artikel 107
Overleg met tweede en derde lijn
Medisch- farmaceutisch overleg
Infosessies
ICT ondersteuning
EMD
Chronic Care Model
Projecten (obesitas, suïcide, COPD, enz…)
Eerstelijnshuizen
Zorgregio’s
Enz.
Kortom alles wat te maken heeft met
multidisciplinaire samenwerking
Heeft u nog andere ideeën, projecten waar
aandacht aan mag besteed worden of nood
aan ondersteuning neem dan contact op met
de zorgtrajectpromotor van uw regio.

