VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 1
24 OKTOBER'17

Aanwezig:
Anne Grimon (covoorzitter functie1 - CGG Andante), Eva Pockelé (Stad Antwerpen), Veerle Van der
Velde (covoorzitter functie1 - Sel Amberes), Lieve Gerits (MTA De Link - Advies en wegwijzer), Luc
Heirstrate (wit-gele kruis), Bieke De Wilde (ZNA acuut traject), Marleen Van Staey (Similes), Freek
Somers (coördinator mobiel team de Vliering), Ludo Geerts (Similes), Karin Trouillard (De Voorzorg),
Nele Sauviller (De Link), Yves Dingens (CAW)

Verontschuldigd:
Katrien Van Eemeren (mobiel crisisteam/Mindcare), Dirk Meeus (CGG VAGGA), Charlotte Aertsen, Els
Draeck (OP WEGG), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator SaRA), Katrien Jacobs (OP WEGG), Liane
De Boeck (SEL Amberes), Helga Peeters (netwerkcoördinator SaRA), Chris Anthonis (PC Bethanië),
Stijn Weyts (EPSI en ZNA acuut traject), Elke Keyenberg (LOGO), Lieve Cole (LOGO)

1. Opvolging vorig verslag (17/06)
Verslag wordt goedgekeurd.

2. Wijzigingen bij partners
•
•
•
•
•

•

Charlotte Aertsen vervangt Stefanie Ghekiere in CGG Andante als coördinator van de
suïcidepreventiewerking. Charlotte zal ook deelnemen aan dit netwerkplatform.
Els Draeck zal dit platform niet meer bijwonen. Het netwerkplatform wordt verder opgevolgd
door Katrien Jacobs.
Wim Vanspringel wordt als afdelingshoofd categoriale zorg in CGG VAGGA opgevolgd door
Sara De Meyer. Dirk Meeus en Sara De Meyer stemmen af wie dit platform zal volgen.
Vanaf 01/01/2018 zijn er wijzigingen in de organisatiestructuur bij stad Antwerpen. Dit wordt
door Eva in februari toegelicht, niet zo relevant voor de werking van NP 1.
Template vroegdetectie en interventie (VDI). Het netwerk PANGG 0-18 moet tegen 15
november een template VDI indienen. De bedoeling is om in alle regio’s in Vlaanderen een
VDI-werking voor 0-23 jaar uit te rollen, onder voorwaarde dat de bestaande werkingen
gecontinueerd blijven. Voor het arrondissement Antwerpen zullen de VDIP-werking
(samenwerking Andante en VAGGA), de VDI-functie verslavingszorg (VAGGA) en het PluggInn-project van Free Clinic inkantelen. De toegekende middelen zijn ontoereikend om de
bestaande werkingen te continueren en in Mechelen/Kempen nieuwe initiatieven op te
starten. De doelgroep van de VDIP-werking wordt geheroriënteerd naar jongeren van 14-23j,
wellicht met een kleiner team. Voor de doelgroep 23-35 jaar zullen alternatieven gezocht
moeten worden. Er worden nog samenwerkingsverbanden gezocht met andere partners.
De preventiewerking suïcide en verslaving zullen zich nog meer provinciaal gaan organiseren.
CGG Andante is coördinerend CGG voor de provincie. Jan De Smet (verslavingszorg VAGGA)
en Charlotte Aertsen (suïcidepreventie Andante) nemen de leiding op. Hun taak =
opleidingen, coachen, vorming geven, beleidsplannen opmaken. Werken vooral samen met
intermediairs.
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3. Ter bespreking:
THEMAGROEP: GEDEELDE ZORG OVER DE LIJNEN HEEN
• Yves Dingens (CAW Antwerpen) en Bram Spinnenwijn (huisarts) zijn voorzitters van deze
themagroep.
• Proces
voorafgaand
aan
themagroep:
2
focusgroepen
met
cliënten
familievertegenwoordigers en hulpverleners om te inventariseren waar het mis en/of goed
loopt voor de cliënt en zijn netwerk en hoe we kunnen samenwerken over de lijnen heen.
Dit gaf goede input om mee aan de slag te gaan in de themagroep.
Een aantal aandachtspunten die werden meegenomen naar de themagroep:
o We hebben nood aan een sterke eerste lijn met veel expertise. Ook multiproblemcasussen moeten op de eerste lijn kunnen geholpen worden in een systeem van
integrale zorg.
o Hulp aan huis (thuisverpleging, verzorgenden,…) zouden meer over de cliëntsituatie
moeten weten. Deskundigheidsbevordering, opleiding en vorming naar de eerste lijn
toe (verzorgenden, poetshulpen, TVP,…) is nodig.
o Familie en omgeving moet belangrijkere plek krijgen in hulpverlening en moet mee
betrokken worden.
o Continuïteit van zorg is nu vaak niet gegarandeerd. Eerste lijn krijgt niet verkocht aan
2e/3e lijn en omgekeerd.
o Waakvlamfunctie, vuurtoren- en draaideurfunctie: iemand moet het traject van de
cliënt kunnen ondersteunen. Huisartsen kunnen deze taak alleszins niet opnemen.
Voorbeeld van Kruispunt werd als zeer waardevol beschouwd. Diensten leren elkaar beter
kennen door met dezelfde doelgroep te werken. Face to face-contact is zeer relevant, niet zo
zeer e-tool of telefoon. De winsituatie zou er in moeten bestaan om vlotter te schakelen
naar tweede en derde lijn en meer te gaan samenwerken over de lijnen heen.
Beroepsgeheim en deontologie is wel belangrijk om mee op te nemen.
• Themagroep: bestaande uit mensen met mandaat (beleidswerkers). Er wordt rekening
gehouden met de reorganisatie van de eerstelijnszones en de oprichting van het
geïntegreerd breed onthaal.
We wensen te werken voor de volledige populatie met specifieke aandacht voor kwetsbare
mensen. Een aantal andere formules worden bekeken als inspiratiebron zoals huizen van het
kind, …
Werken met frontoffice? Verschillende disciplines noodzakelijk in zo’n onthaalpunt.
Betrekken van VAPH en OCMW?
• Volgende stappen: verkenning positie van het lokaal bestuur, noden van de wijken en ELZ
(stad en periferie), vormen van werkgroepen om rond een aantal thema’s te werken
• 06/11/2017 komt de volgende themagroep samen.
Het netwerkplatform vraagt om blijvend geïnformeerd te worden over de verslaggeving van deze
themagroep.
EERSTELIJNSZONES (ELZ)
• Criteria voor een ELZ:
- 75000 à 125000 inwoners bedienen
- engagement van huisartsen
- engagement van lokale besturen
- engagement van individuele zorgverleners
- engagement van welzijn – en gezondheidsorganisaties
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•

Stand van zaken: 7 ELZ voor arr. Antwerpen
Stad en zijn districten
Postcode
Naam
2000 ANTWERPEN
2018 ANTWERPEN
2060 ANTWERPEN
2050 ANTWERPEN
2600 ANTWERPEN Berchem
2030 ANTWERPEN Luchtbal
2040 ANTWERPEN Berendrecht-Zanvliet-Lillo
2170 ANTWERPEN Merksem
2180 ANTWERPEN Ekeren
2900 SCHOTEN
2940 STABROEK (en Hoevenen)
2100 ANTWERPEN Deurne
2140 ANTWERPEN Borgerhout
2160 Wommelgem
2020 ANTWERPEN
2610 ANTWERPEN Wilrijk
2660 ANTWERPEN Hoboken

Voorstel benaming zorgregio
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen
Antwerpen-Noord
Antwerpen-Noord
Antwerpen-Noord

inwoners
Huisartsenkring
35.449
HAVAC
61.288
HAVAC
44.638
HAVAC
15.717
t' Vlaemsch Hooft
43.255 200.347 DKB
10.789
HANA
9.868
HANA
43.838
HANA

LMN
Antw. Centrum
Antw. Centrum
Antw. Centrum
geen
Berchem
Noord Antwerpen
Noord Antwerpen
Noord Antwerpen

Wachtpost
Brabo
Brabo
Brabo
geen
Brabo
Noord Antwerpen
Noord Antwerpen
Noord Antwerpen

Antwerpen-Noord
Antwerpen-Noord
Antwerpen-Noord
Antwerpen-Oost
Antwerpen-Oost
Antwerpen-Oost
Antwerpen-Zuid
Antwerpen-Zuid
Antwerpen-Zuid

22.935
HANA
33.912
HANA
18.310 139.652 HANA
78.008
HAKAO
46.292
HAKAO
12.393 136.693 HAKAO
27.236
Hoboken-Kiel-Valaar
40.790
Wilrijk
38.157 106.183 Hoboken-Kiel-Valaar

Noord Antwerpen
Noord Antwerpen
Noord Antwerpen
HAKAO
HAKAO
HAKAO
geen
geen
geen

Noord Antwerpen
Noord Antwerpen
Noord Antwerpen
HWAO
HWAO
HWAO
Antwerpen-Zuid
Antwerpen-Zuid
Antwerpen-Zuid

SEL

Amberes

Amberes

Amberes

Amberes

ZR Brasschaat:
- Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Brasschaat en Kapellen
ZR Schilde:
- Wijnegem, Schilde, Zoersel, Malle en Brecht
ZR Mortsel:
- Edegem, Mortsel, Kontich, Hove, Lint en Boechout
Blinde vlekken:
- Borsbeek, Ranst en Zandhoven
•
•
•

Ranst en Zandhoven: vreemd voor CGG/CAW indien zij aansluiten tot ander arr.
Werkingsgebieden CGG en CAW zijn ook van overheidswege uit gedefinieerd. Uitrol mobiele
teams PC Bethanië ook in Ranst en Zandhoven.
31/12/2017 uiterlijke datum in te dienen.
Regionale zorgzone: expertise op vlak van palliatie, GGZ, dementie, LOGO kan ingezet
worden binnen de ELZ. Deze regionale zorgzone bedient 3 à 4 ELZ (300000 à 400000
inwoners)
Er werd al een concreet initiatief werd genomen vanuit een belangrijke partner om deze
regionale zorgzone vorm te geven.

EERSTELIJNSPSYCHOLOGISCHE FUNCTIE
Dit punt wordt verplaatst naar een van de volgende netwerkplatform.
WEEK VAN DE GGZ + PROJECT PSYCHO-EDUCATIE
• Zeer tevreden, formele evaluatie op volgend netwerkplatform.
• Week GGZ wordt volgend jaar terug georganiseerd.
• Opleidingen psycho-educatie: verlopen zeer vlot, enkel de opleiding rond éénoudergezinnen
mag wat meer succes krijgen. Recent zaten alle betrokken partners samen om feedback te
geven over organisatie en inhoud van de opleidingen.
Eva stuurt nogmaals naar alle leden de uitnodiging om door te sturen naar zijn/haar netwerk.
Meer info vind je op www.psycho-educatie.be.
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SARA NETWERK
• Vraag om SaRA netwerk te splitsen in twee werkingsgebieden van +/- 400 000 inwoners
vergelijkbaar met de regionale zorgzone van de eerste lijn.
• SaRA Oost (Stad en periferie) en SaRA West ( ZR Brasschaat en ZR Schilde).
• Doel = o.a. meer verbinding met de toekomstige ELZ.
• Gevolg = o.a. meer middelen netwerkcoördinatie
• Actie = netwerkcoördinatoren Ewout Van Hove en Helga Peeters gaan dit voorstellen aan de
FOD Volksgezondheid.

4. Varia
•
•

•

Oproep vertegenwoordigers SIMILES.
Info SSeGA project (nu vanuit De Vliering): project met sociale huisvestingmaatschappij
waarbij sociale huisvestingmaatschappij huurders doorstuurt bij vermoeden van GGZproblematiek en waarbij er dan gedaan wordt aan ‘bemoeizorg’.
Dit project zal uitgerold worden over Vlaanderen. Templates moeten nu ingediend worden.
Congres outreachende zorg ZNA op 16/11/2017.

5. Vergaderkalender
Volgende vergaderingen:
6 februari 2018 van 10u tot 12u bij CGG VAGGA (Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen)
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