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VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 

11 JANUARI 2018 

 

 

 

Aanwezigen 

Tamara Schoefs (netwerkcoördinator internering), Linda Huybrechts (De Voorzorg), Marleen Van Staey 

(familiedeskundige), Mario Barremaecker (ZNA), Tino Ruyters (Free Clinic), Jaak Roosens (GZA, PAAZ 

Sint-Vincentius), Jo Verstraeten (De Vliering, co-voorzitter F3), Dr. Vicky Matthysen (ZNA – co-

voorzitter SaRA), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator), Jan Bogaerts (PC Bethanië), Stef Joos (PC 

Bethanië), Maarten Desimpel (PC Bethanië), Joris Michielsen (AZ Klina – PAAZ), Stef Spiessens (SEL 

Amberes- Brasschaat), Hugo Pietermans (ZNA), Tine Maes (GZA, PAAZ Sint-Vincentius), Nicole Van 

Houtven (De Link), Wim De Puysselyr (IBW De Link – covoorzitter F5), Dr. Geert Dom (PC Multiversum), 

Mario Barremaecker (ZNA), Helga Peeters (netwerkcoördinator) 

 

Verontschuldigd 

Jan Mampuys (Andante – co-voorzitter SaRA), Joris Housen (PC Multiversum), Els Vanheusden (PC 

Multiversum), Els Draeck (ervaringsdeskundige), Liane De Boeck (SEL Amberes), Veerle Van der Velde 

(SEL Amberes – Schilde, co-voorzitter functie 1), Anne Grimon (Andante – co-voorzitter functie 1),  

Marleen Geentjens (PVT Landhuizen/IBW De Sprong – co-voorzitter functie 5), Menno Fransen 

(Tsedek), Yves Dingens (CAW Antwerpen) 

 

1. Opvolging vorig verslag (14/12/2017) 

• Joris Michielsen was aanwezig op het netwerkcomité van 14/12. 

• Tijdens de vorige bijeenkomst werd afgesproken het volgende netwerkcomité te verplaatsen naar 

donderdag 25 januari 2018. Tevens werd afgesproken dat de netwerkcoördinatoren de 

bekommernissen die geformuleerd werden mee te nemen naar het overleg met de Vlaamse 

netwerkcoördinatoren op 19 december 2017.  

Tijdens dit overleg bleek dat binnen de meeste netwerken er vermoedelijk een dossier zal 

ingediend worden op 31/1. Vanuit FOD-Volksgezondheid werd aangegeven dat zij een dossier op 

31/1 wensen om een overzicht te krijgen op de stappen die gezet worden door de verschillende 

netwerken en de knelpunten die nog behartigd moeten worden om concrete realisatie van project 

mogelijk te maken. Daarbij werd gesteld dat de FOD-Volksgezondheid in dialoog zal gaan met de 

verschillende netwerken alsook met de beroepsgroep van de psychiaters. 

Vanuit dit overleg werd door de netwerkcoördinatoren de inschatting gemaakt het netwerkcomité 

toch te laten plaatsvinden op 11 januari teneinde bovenstaande informatie tijdig te kunnen 

voorleggen aan het netwerkcomité om verdere strategieën te bepalen.  

• Het verslag werd verder goedgekeurd. 
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2. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA 

Er werden geen wijzigingen vermeld.  

 

3. Gemeenschappelijk dossier 

Uit de bespreking blijkt dat er draagvlak is om een gemeenschappelijk dossier bij de FOD 

Volksgezondheid in te dienen. De datum van 31 januari wordt niet als realistisch ervaren. De 

netwerkcoördinatoren doen het voorstel naar de FOD-Volksgezondheid om het dossier in te dienen 

op vrijdag 16 februari. Volgende stappen worden intussen gezet: 

• Afspraak met de partners die bedden wensen te realloceren en andere geïnteresseerde partners 

om te komen tot een regioverdeling voor de uitrol van de mobiele teams. Naast de drie 

psychiatrische ziekenhuizen, wenst AZ Klina uitgenodigd te worden voor deze bijeenkomst. 

• Bijeenkomst themagroep “uitrol en verdieping functie 2” 

• In kaart brengen voorstellen ter intensifiëring van functie 4 

• Presentatie voorstel dossier door de netwerkcoördinatoren op het netwerkcomité van 8 februari. 

• Laatste aanpassingen van het dossier met het ook op indiening op 16 februari. 

De netwerkcoördinatoren plannen zo snel mogelijk bovenstaande overlegmomenten in en gaan waar 

nodig in dialoog met netwerkpartners. 

Binnen de uitwerking van het dossier zal expliciete aandacht zijn voor het voorwaardenkader dat door 

de partners als noodzakelijk wordt beschouwd om de projecten te realiseren. Vanuit Zorgnet ICURO 

werd een aanzet uitgewerkt voor de verschillende netwerken om dit voorwaardenkader vorm te 

geven. Aan de partners van SaRA wordt feedback gevraagd op dit document. 

 

• Een eerste feedback is dat het document sterk vertrekt vanuit de ziekenhuizen. Er wordt gevraagd 

naar inbreng vanuit de andere lijnen en functies van het netwerk. 

• Vanuit PC Bethanië werd aangebracht dat punt 1.6 onvoldoende uitgewerkt is. Vanuit dialoog met 

de medische raad werd beslist om met het project stapsgewijs en getrapt aan de slag te gaan om 

over een periode van zes jaar naar de bevriezing van 90 bedden te gaan. Voor iedere stap wordt 

goedkeuring van de medische raad gevraagd. 

• Het engagement dat gevraagd wordt van de overheid moet duidelijk beschreven worden. O.a. het 

engagement om de eerste lijn verder uit de bouwen dient geëxpliciteerd te worden.  

• De beroepsgroep van de psychiaters heeft het initiatief genomen in dialoog te gaan met de 

overheid en het RIZIV met betrekking tot het kader voor de medische functie.  

 

4. Template “aanklampende zorg voor mensen met psychische problemen die sociaal huren” 

Maandag 15 januari zal het dossier vanuit het netwerkcomité ingediend worden. De uitwerking van 

het dossier is als bijlage aan dit verslag toegevoegd. 

Het dossier werd uitgewerkt vanuit een intersectorale samenwerking. Het ontschotten van de 

verschillende sectoren wordt als een meerwaarde ervaren. Het project wordt gerealiseerd in 

samenwerking met de grote huisvestingsmaatschappijen en wordt financieel mee ondersteund door 

Stad Antwerpen. Verder is er een structureel samenwerkingsverband met het Alertteam van het CAW. 
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Het project heeft als doelstelling om zorgwekkende zorgmijders klaar te maken voor reguliere GGZ. 

Het is dus niet de bedoeling om mensen in begeleiding van het SSEGA-team te houden. Er wordt 

gestreefd naar doorstroming naar zorgvormen die aansluiten bij de noden van de cliënten. Daarbij kan 

het gaan om begeleiding door een mobiel team, het CAW, een samenwerking met het OCMW,…Niet 

de bedoeling om mensen in zorg te houden. Bedoeling om te zorgen voor doorstroming. Kan met een 

mobiel team, kan met CAW, OCMW,… In 95% van de situaties blijkt het te lukken om bij cliënten binnen 

te geraken.  

Voor wat betreft het werkingsgebied werd gekozen voor Antwerpen met zijn acht districten. Eén op 

tien van de Antwerpenaars blijkt sociaal te huren.  

Afbakening van het werkingsgebied is noodzakelijk om de opdracht van het team haalbaar te maken.  

 

Deze keuze impliceert dus wel dat niet het ganse werkingsgebied van SaRA gebruik kan maken van 

deze werking. Daarbij werden bekommernissen gebracht met betrekking tot zorgregio’s Schilde en 

Brasschaat. Binnen deze regio’s wordt een groot tekort ervaren aan mogelijkheden om sociaal te huren 

enerzijds en mogelijkheden om mensen met psychische problemen die sociaal huren te ondersteunen 

anderzijds. Er wordt gevraagd deze bekommernissen te beschrijven in het dossier dat wordt ingediend. 

Het thema wordt verder ook meegenomen in het zorgstrategisch plan van Brasschaat. 

Op 23 januari vindt een vergadering plaats van themagroep ‘gezond en betaalbaar wonen’ om te 

bekijken hoe de capaciteit voor sociaal huren verhoogd kan worden in zorgregio’s Schilde/Brasschaat.  

 

5. Masterplan internering 

Het meerjarenplan rond internering werd gestart in 2007. In het kader van het masterplan werd in 

2016 van start gegaan met de upgrade van bedden in de verschillende psychiatrische ziekenhuizen.  

België is veroordeeld voor de manier waarop mensen die geïnterneerd zijn zorg krijgen. Tegen 2019 

wil men realiseren dat alle geïnterneerden uit de strafinrichtingen zijn en in zorg zijn. Indien de 

streefdatum niet behaald worden, zal dit financiële consequenties hebben voor België. 

Om tegemoet te komen aan de verwachtingen van Europa werd een vorm van crisisbeleid uitgewerkt 

werd. Daarbij werd in kaart gebracht welke doelgroepen er op dit moment nog in de gevangenis zitten 

en welke doelgroepen moeilijk uitstromen: o.a. dubbeldiagnose verslaving, seksueel delinquenten, 

mensen met Korsakov,…  

 

Vanuit psychiatrische organisaties werd aangegeven dat het gebrek aan schakelmogelijkheden en 

zorgcircuits de zorg voor deze doelgroepen bemoeilijkt. Deze bekommernissen hebben geleid tot de 

uitwerking van een crisis- en time-outmodule voor mensen die geïnterneerd zijn.  

De concrete informatie over de upgrades en de cisis- en time-outmodule werd als bijlage aan dit 

verslag toegevoegd. 

 

De crisismodule biedt een mogelijkheid tot hospitalisatie in geval van crisis of herval in pathologie. Het 

is een kortdurende opname ter stabilisatie en/of heroriëntatie. De crisismodule loopt reeds sinds een 

jaar. Er blijken vijf aanmeldingen geweest te zijn waarbij twee hiervan geïncludeerd werden. De 

bereidheid tot opname blijkt er steeds wel te zijn, doch er blijkt niet steeds plaats te zijn. Verschillende 

ziekenhuizen hebben een upgrade gehad om een crisisbedden te realiseren, doch dit betekent niet dat 

bedden exclusief worden vrijgehouden voor mensen die geïnterneerd zijn. Het zal belangrijk zijn de 

opnamecapaciteit op te volgen en samen te werken met andere regio’s waar noodzakelijk. 
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Iedereen kan aanmelden voor de time-outmodule. De time-outmodule heeft tot doel de geïnterneerde 

persoon tijdelijk uit diens verblijfs- of behandelcontext te halen omwille van een problematisch 

verloop. De time-out vindt plaats in een medium-security kader en dient dan ook hanteerbaar te zijn 

binnen dat kader. Er zijn geen in- of exclusiecriteria, maar aanvragen kunnen geweigerd worden 

omwille van de zwaarte van het dossier. In dat geval zal toch eerder gekeken worden naar een 

samenwerking met de gevangenis of FPC.  

De time-outmodule duurt maximum 30 dagen en kan éénmalig verlengd worden met 30 dagen. Daarbij 

wordt onderstreept dat de verwijzende instantie verantwoordelijk blijft voor het proces van de patiënt. 

Indien de verwijzende instantie een heropname niet meer ziet zitten, blijft het toch diens 

verantwoordelijkheid om te zorgen voor een passen vervolgtraject. Hierbij kan er ondersteuning 

gevraagd worden bij de justitie-assistent en het schakelteam. 

De verslaggever voegt toe aan dit verslag dat er pas beroep gedaan kan worden op de time-outmodule 

in OPZ Rekem vanaf 1 april 2018. Dit heeft te maken met de oplevering van de nieuwbouw waarin de 

time out bedden gelokaliseerd zullen worden. 

Vanuit het netwerkcomité werd aangegeven dat het als positief wordt ervaren om met verschillende 

zorgvormen te kunnen werken rond deze doelgroepen. Daarbij wordt aangegeven dat er bij deze 

patiënten vaak veel iatrogene schade is en dat het belangrijk is mensen stapsgewijs te begeleiden in 

het terug burger leren worden. Daarbij is het niet altijd makkelijk in te schatten wat iemand aankan. 

Er is nood aan goede indicatiestelling en risicotaxatie. 

Tenslotte werd vanuit het netwerkcomité aangegeven dat het essentieel is dat er flexibiltiet kan zijn in 

de zorg voor mensen die geïnterneerd zijn (zorg op maat!) en dat er overleg is rond casussen. 

 

6. Netwerkstructuur SaRA 

Op 8 januari 2018 vond het voorbereidend overleg plaats met betrekking tot de netwerkstructuur van 

SaRA. Jan Mampuys (CGG Andante), Hugo Pietermans (ZNA), Els Van Heusden (PC Multiversum), Jan 

Bogaerts (PC Bethanië), Chris Anthonis (PC Bethanië), Marleen Geentjens (IBW De Sprong/PVT 

Landhuizen – covoorzitter F5), Yves Dingens (CAW), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator) en Helga 

Peeters (netwerkcoördinator) waren aanwezig op dit overleg. De partners van SEL Amberes en Tom 

Van de Geuchte (CAW) waren verontschuldigd. 

Tijdens dit overleg werd het voorstel besproken voor de organisatie van twee netwerkcomités met elk 

een dagelijks bestuur, waarvan één in  regio Morsel/Boechout en Antwerpen (SaRA-Stad) en één in de 

zorgregio’s Schilde en Brasschaat (SaRA-Voorkempen).  

De netwerkcoördinatoren en de dagelijkse besturen zouden voor de verbinding kunnen zorgen tussen 

beide meso-structuren. Verder kunnen afspraken gemaakt worden voor bijeenkomsten met de twee 

netwerkcomités. 

Vooral voor de realisatie van functie 1, 2 en 3 wordt het werken met meso-structuren belangrijk 

gevonden. Binnen die functies werkt men immers samen met actoren die verschillend zijn voor SaRA-

Stad en SaRA-Voorkempen. De kenmerken van de regio’s maken ook dat de noden en de manier 

waarop projecten uitgewerkt dienen te worden, verschillend zijn. Voor functie 4 en 5 lijkt het zinvol 

dit eerder op provinciaal niveau te organiseren.   

Voor wat betreft de netwerkcoördinatie werd voorgesteld opnieuw een nota aan de FOD-

Volksgezondheid voor te leggen met de vraag naar middelen om bijkomen 1VTE netwerkcoördinator 

te financieren. 
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Tot slot werd stilgestaan bij de organisatie van de ambulante GGZ. Afgesproken werd aan de partners 

die ambulant werken te vragen hoe zij zich verder gaan organiseren in de eerstelijnszones en de 

netwerkstructuur van SaRA. 

 

De bespreking van bovenstaande voorstellen tijdens het netwerkcomité maakte duidelijk dat er 

verschillende perspectieven en belangen aanwezig zijn. Er is eensgezindheid om ruimte te creëren voor 

de inzet op regionale doelstellingen op operationeel niveau. Voor de structuur van waaruit dit dient te 

gebeuren was er nog geen consensus.  

 

Partners vanuit regio “SaRA Voorkempen” geven aan dat er belangrijke ontwikkelingen bezig zijn 

binnen zorgregio’s Schilde en Brasschaat waarbij het belangrijk is hier in te zetten op samenwerking. 

Vanuit SEL-Amberes Brasschaat werd dit bevestigd. Het is in het bijzonder voor PC Bethanië niet 

haalbaar om personeel zowel te laten deelnemen aan regionaal overleg als aan het overleg op SaRA-

niveau. Daarbij wordt ervaren dat de besprekingen in het netwerkcomité en in de verschillende 

platformen vaak niet aansluiten bij de noden van zorgregio’s Schilde en Brasschaat. Vanuit PC Bethanië 

zullen keuzes gemaakt worden voor wat betreft deelname aan overlegmomenten. De inzet op de 

lokale projecten wordt daarbij als prioritair ervaren. 

 

Er werd begrip getoond voor de noden van “SaRA-Voorkempen” en een aantal verzuchtingen die er 

op dit moment zijn. Tegelijk werd de bezorgdheid geuit dat de uitwerking van twee meso-structuren 

zoals eerder voorgesteld zal leiden tot een sterke verarming van de samenwerking. Het wordt 

belangrijk gevonden dat  er verbinding blijft binnen het netwerk. Deze verbinding is wensen om samen 

een visie te ontwikkelen en uit te dragen met betrekking tot de belangrijke evoluties die nu binnen de 

GGZ plaatsvinden. Een sterke verbinding is ook belangrijk voor de samenwerking met de overheid. 

Enerzijds zullen projectoproepen e.d. steeds op SaRA-niveau besproken moeten blijven worden. 

Anderzijds hebben we een sterkere stem wanneer we iets van visie willen binnenbrengen bij de 

overheid.  

 

Tijdens het netwerkcomité werd nog niet tot een consensus gekomen. Het onderwerp wordt volgend 

netwerkcomité opnieuw geagendeerd. 

Niet alle agendapunten zijn besproken kunnen worden op het netwerkcomité. Belangrijke informatie 

zal nog per mail gecommuniceerd worden. 

 


