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THEMAGROEP ‘TRIALOOG SARA’ 

08/02/2019 
 

Uit de bijeenkomst: 

• Rita Struyf is een nieuwe familievertegenwoordiger vanuit Similes en zal deelnemen aan het overleg in de 

toekomst. We verwelkomen haar volgende keer bij de groep. 

• De infocampagne heeft gelopen van oktober 2018 t.e.m. december 2018. We kunnen de impact hiervan niet 

meteen inschatten. Het blijft volgens de leden van de themagroep echter relevant om te blijven inzetten op 

communicatie (informeren en sensibiliseren). Daarom gaan we een nieuwe infocampagne uitwerken gericht 

op huisartsen. Het is belangrijk om hen praktische info mee te geven over wat er kan gebeuren voor mensen 

met een psychische kwetsbaarheid en naasten. Misschien is het goed om hen te benaderen vanuit praktische 

info/tools: bv. luistertelefoon Similes, Kruispunt, advies en wegwijzer, … (Leden brainstormen over 

mogelijkheden). We stellen geen timing voorop voor de nieuwe infocampagne. Ewout informeert al eens over 

het idee bij Dr. Bram Spinnewijn en Wendy bij Dr. Karen Smets. 

• SaRA werd geselecteerd voor een pilootproject voor de samenwerking met een ED ‘armoede’. Eind juni 

ontvingen Helga & Ewout meer informatie hierover. Ondertussen kreeg themagroep ‘trialoog’ het mandaat 

vanuit het netwerkcomité om dit thema op te volgen. Momenteel is de vacature opengesteld en kan men 

solliciteren. De aanwerving wordt verwacht in mei 2019. Ewout zal de vacature bezorgen aan de groep en 

verspreiden in SaRA/OGGPA. Eerdere overpeinzingen: 

o Een achtergrond in zowel GGZ als armoede zou een meerwaarde betekenen (witte raaf vinden). 

o Vooral inzetten bij zorgvormen die nauw aansluiten bij projecten armoede. 

o Bemoeizorg en toegankelijke zorg zien we als thema’s waar de ED armoede verschil kan maken. 

o Volgende partners worden aanbevolen om te betrekken: SSEGA (Ellen Berghmans), casemanagement 

Stad Antwerpen ( Luc  Van der Straeten),  gezondheidsfondsen.  

o Lijkt zeer belangrijk om de ervaringsdeskundige te laten aansluiten bij de themagroep “Trialoog” voor 

ondersteuning en opvolging. 

• Het Globaal plan ervaringsdeskundigheid is gefinaliseerd en vertegenwoordigers waren recent bij minister 

Vandeurzen. Het plan kan worden doorgemaild en voorgesteld bij organisaties. Indien we als netwerk iets 

kunnen doen om dit mee bekend te maken, mag er altijd bericht worden verzonden aan de 

netwerkcoördinatoren.  

• Vertegenwoordiging in regionaal GGZ-overleg SaRA Kempen. Dit overleg is gestart en zal zijn eerste jaar ingaan 

in 2019. Mick en Els sluiten aan en ook Marleen/Ludo bekijken de mogelijkheden. Kunnen we daar een vraag 

stellen naar het bestendigen van een Similes-kring in elke eerstelijnszone? Is het mogelijk om een vraag te 

stellen naar familieavonden in de regio SaRA Kempen (ref. PZ Stuivenberg, PZ Duffel)? 

• Hoe verder met OP WEGG? De voorlopige stuurgroep blijft behouden. De rol die Wendy opnam valt echter 

weg gezien de fusie van OGGPA. Er is een beurtrol omtrent de locatie afgesproken, verslag wordt bepaald op 

het moment zelf. Er worden nog oplossingen gezocht voor vergoedingen voor de verplaatsingen. Het zou fijn 

zijn als er weer een trekkersrol kan worden opgenomen. Het blijft een meerwaarde om in te zetten op 

ontmoeting en intervisie.  
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• Uitwerken groot partneroverleg in samenwerking met UCSIA. Dank aan de leden van het voorbereidend 

groepje voor de rijkdom aan keuzes van methodieken. We willen een moment aangrijpen om inspiratie te 

bieden en good practices voor te stellen omtrent netwerkversterkende methodieken. Als doelgroep kiezen we 

hulpverleners. Er dient ook ruimte te zijn voor interactie. 

Concreet: voorstel halve dag – rode draad is netwerkversterkende methodieken: 

o 9u tot 9u30 onthaal 

o 9u30 welkomstwoord 5 tot 10 minuten (vragen aan Jo Verstraeten)? 

o 9u45 UCSIA (prof. Raeymaeckers?) 

o 10u30 start workshops – 3 mogelijkheden inschrijven 

o 11u30 pauze 

o 11u45 Interactief panel (vertegenwoordigers workshops e.a.) 

o 12u30 Einde 

o Mogelijkheden workshops: Keuze 1 = Open Dialogue, Keuze 2 = resource groups, Keuze 3 = Kindreflex, 

verslavingszorgmethodiek, rooming in, wensen van familie en hoe hierop inspelen?, wijkgerichte 

methodiek via UCSIA? 

→ Planning, najaar 2019, belangrijk om contact op te nemen met UCSIA (door Ewout, Joke en Ludo). 

Programma bijschaven op basis van reactie USIA. 

 

Actiepunten en planning 

Volgende bijeenkomst gaat door op maandag 29 april van 10u tot 12u bij het HOP Huis, Andreas Vesaliuslaan 39, 

domein PC Bethanië 

Op te volgen actiepunten: 

• Samenwerken met ‘ervaringsdeskundige armoede’ 

• Uitwerken praktijkdag netwerkversterkende methodieken; 

• Stavaza Similes-kring Mortsel-Boechout en Kalmthout; 

• Infocampagne via huisartsen; 

• Oprichting werking Ups en Downs Brasschaat (link maken met Erika?) 

• Globaal plan ervaringsdeskundigheid; 

• Evolutie OP WEGG? 

• Vertegenwoordiging SaRA Kempen 

Data themagroep ‘trialoog’ in 2019: 

• 29/4 van 10u tot 12u in het HOP-Huis 

• 3/6 van 10u tot 12u in OGGPA 

• 30/9 van 10u tot 12u in AZ Klina 

• 18/11 van 10u tot 12u in Multiversum 

 


