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De buurtgerichte aanpak bestaat uit het versterken, op lokaal niveau, van de banden en de samenwerking tussen de 
actoren uit verschillende sectoren, overheden en openbare diensten, en de inwoners/gemeenschappen om de 
gezondheid en het welzijn van de bevolking te verbeteren en de sociale ongelijkheid op het vlak van gezondheid te 
verminderen, in het bijzonder door het ondersteunen van synergieën tussen de verschillende initiatieven die betrekking 
hebben op de gezondheidsdeterminanten en het bevorderen van de actieve en collectieve deelname van de bevolking 
aan die initiatieven.  

Voortgang  

 Conceptualisering    In ontwikkeling     Proef     En uitvoering 

Verantwoordelijk: Gaétane Thirion - gaetane.thirion@brusano.brussels  

Downloads: / 

De denkoefening loopt gedurende het hele project door. Planning: september 2019 - december 2021   
 

Schaal: In een eerste fase richt BOOST zich op een of meerdere wijken per gemeente, afhankelijk van de mogelijkheden 
die de bestaande medische en sociale initiatieven bieden. Na contacten met het Kenniscentrum WWZ en de drie 
proefprojecten ‘Buurtzorg’ die gefinancierd worden door de GGC, hebben de partners van BOOST de volgende keuzes 
gemaakt: 
• Stad Brussel: Broekwijk en Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuwwijk, in samenwerking met het project MaN'Aige (gefinancierd 
door Innoviris). 
• Gemeente Sint-Gillis: 1) laag Sint-Gillis (Bosniëwijk-Hallepoortwijk), 2) Anneessenswijk en de helft van de Stalingradwijk, 
en 3) Marollenwijk met de tweede helft van de Stalingradwijk, in samenwerking met het project Zoom Seniors. 
• Gemeente Sint-Joost-Ten-Node: Brabantwijk, die gedeeltelijk in de gemeente Sint-Joost en gedeeltelijk in de gemeente 
Schaarbeek ligt, in samenwerking met het project Citisen, dat drie ‘bijenkorven’ heeft opgezet (ontmoetings- en hulp-
plaatsen) in de Stephensonstraat, de Liedtsstraat en de Groenstraat (Sint-Joost). 
De volgende kenmerken zijn al even belangrijk om de plaatselijke interventiezone te omschrijven: het samenho-
righeidsgevoel, de manier waarop de inwoners en de diensten in de zone investeren, de culturele groepen, de gemeen-
schappelijke problemen enz. Een uitbreiding naar andere wijken in 2021 wordt overwogen.  

Dit actiepakket heeft als doel 
 de gezondheidsbevordering te versterken door de organisatie van bijeenkomsten tussen inwoners en zorgverleners 

(wijkcomités voor gezondheid) en collectieve activiteiten voor therapeutische educatie 
 de toegang tot de zorg en de medische en sociale diensten bevorderen door het aanbieden van een verscheidenheid 

aan ruimten en permanenties 
 de coördinatie tussen de actoren van complexe zorgtrajecten te versterken door de plaatselijke netwerken van zorgver-

leners te ondersteunen 
Concreet kunnen we op schaal van een wijk op termijn volgende functies identificeren: 
 - Een 'wijkcoördinator' 
- Ruimten met 'informatiepunten' en 'gezondheidsactiviteiten' 
- Een 'wijkcomité voor gezondheid' 
- Een plaatselijk, interdisciplinair netwerk van zorgverleners 
- Een plaatselijk netwerk van 'gemeenschapsverbinders'  
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 Integratie van Nederlandstalige en Franstalige netwerken en partners 
 Coördinatie tussen proefprojecten die op een verschillende manier gefinancierd worden  

Als partner van BOOST zijn er verschillende manieren om betrokken te raken: 
• Deelnemen aan de vergaderingen 
• Plaatselijke middelen of initiatieven identificeren 
• Betrokkenheid bij activiteiten op het niveau van de wijken 
• De verbinding maken als buurt- of ziekenhuisreferent  

Deze actie brengt de volgende actoren samen op het vlak van gezondheidskwesties 
- Zorgverleners uit de medische, psychologische en sociale sector 
- Een waaier van plaatselijke actoren 
- De inwoners 
De actie besteedt bijzondere aandacht aan mensen in complexe en/of kwetsbare situaties die met een chronische 
ziekte leven.  

De innovatieve elementen van dit pakket zijn 
- een intersectorale aanpak op wijkniveau die de 1e en de 2e lijn verenigt 
- de identificatie van gemeenschappelijke punten en trajecten tussen verschillende projecten en initiatieven die op 
hetzelfde grondgebied actief zijn, ongeacht de financieringsbron, om de middelen te bundelen, de synergieën te vers-
terken en de samenhang van de acties te verbeteren, met het oog op duurzaamheid 
- een denkoefening over een benadering en een methodologie die op schaal van het gewest toegepast kan worden, 
en toch flexibel genoeg is om te worden aangepast aan de context, de behoeften en de middelen van elke wijk  
- een visie die zowel gericht is op de bevolking (rol van de 'wijkreferenten') als op het individu (buurtreferenten en 
andere zorgverleners die betrokken zijn bij de opvolging van individuele patiënten) 
 

  

Nieuwe structuren en mensen blijven zich bij dit pakket aansluiten. De partners die momenteel betrokken zijn bij 
BOOST zijn 
AKBru, BOT, BRUSANO, Centre familial de Bruxelles, Christelijke Mutualiteit, CMDC-CDCS, Coördinatie 107 van de 
hervorming van de geestelijkegezondheidszorg, Cosedi, FASD Aide et Soins à domicile Bruxelles, FBHAV, FSMB, 
GymSana, Haute Ecole Leonard de Vinci/UPE, Huis voor Gezondheid, Huize Sint-Monika, Kenniscentrum WWZ, Kliniek 
Sint-Jan, Ligue des Usagers des Services de Santé, Maison médicale Santé Plurielle, OCMW Sint-Gillis, Project Partici-
pate, UMC Sint-Pieter, UPB/AVB (Apothekersvereniging van Brussel), Zoom Seniors. 
Er worden samenwerkingen aangegaan met 
• Het Citisen-project 
• Het MaN’Aige-project 
• Het project Zoom Seniors  


