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VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 

19 APRIL 2018 

 

 

Aanwezigen 

dr. Vicky Matthysen (ZNA Stuivenberg/ Erasmus – covoorzitter SaRA), Jan Mampuys (CGG Andante / 

covoorzitter SaRA), Mario Barremaecker (ZNA Stuivenberg), Tamara Schoefs (netwerkcoördinator 

ZAG), Els Van Heusden (ZG Multiversum), Maarten Desimpel (PZ Bethanië), Joris Housen (ZG 

Multiversum), Tine Maes (GZA PAAZ Sint-Vincentius),  Anne Grimon (CGG Andante – covoorzitter F1), 

Nicole Van Houtven (IBW De Link – covoorzitter F2), Marleen Van Staey (Similes), Veerle Van der 

Velde (SEL Amberes), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator SaRA), Helga Peeters 

(netwerkcoördinator SaRA) 

 

Verontschuldigd 

Jan Bogaerts (PC Bethanië), Tino Ruyters (Free Clinic), Joris Michielsen (PAAZ AZ Klina), Wim De 

Puysseleir (IBW De Link – covoorziiter functie 5), Yves Dinges (CAW Antwerpen), Eva Mangelschots 

(CAW Antwerpen), Linda Huybrechts (De Voorzorg), Liane De Boeck (SEL Amberes), Hugo Pietermans 

(ZNA Stuivenberg/ Erasmus – covoorzitter F4), Jo Verstraeten (IBW De Vliering – covoorzitter F3), 

Jaak Roossens (GZA PAAZ St.Vincentius), Menno Franssen (Tsedek), Els Draeck (OP WEGG), Marleen 

Geentjens (IBW De Sprong – covoorzitter F5) 

 

1. Opvolging vorige verslagen (08/03) 

Verslag wordt goedgekeurd. 

Uitbreiding middelen netwerkcoördinatie zal opnieuw gevraagd worden tijdens de bijeenkomst met 

de FOD-Volksgezondheid op 24 april 2018. 

 

2. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA 

Betreft: Kadans-Wonen 

 PC Bethanië neemt deel aan de samenwerking met Kadans-wonen en zal ad hoc aansluiten 

bij casusbespreking. 

 CGG Andante kan vanaf september niet meer aansluiten bij het cliëntenoverleg. Aangezien 

de doelgroep sterk aansluit bij de doelgroep van CGG Vagga wordt gevraagd of zij zich mee 

kunnen engageren in het cliëntenoverleg. De netwerkcoördinatoren nemen hiertoe het 

initiatief. 

 

3. Ter bespreking 

3.1 THEMAGROEP KEERKRING 

De themagroep had tot doelstelling de oprichting van het ambulant revalidatiecentrum te 

ondersteunen. Intussen is deze doelstelling afgerond en kan de themagroep officieel stopgezet 

worden. Menno Franssen wordt bedankt voor het voorzitterschap waar te nemen en de deelnemers 

voor hun inspanningen! 
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3.2 THEMAGROEP TRIALOOG 

De inzet op cliëntenparticipatie en het betrekken van de context wordt zeer belangrijk gevonden. De 

ondersteuning die vanuit OGGPA aangeboden werd, heeft er mee voor gezorgd dat de werking van 

“OP WEGG” mooi werd uitgebouwd. 

De laatste twee jaren merken we anderzijds een verminderde opkomst van 

cliëntenvertegenwoordigers binnen themagroepen en netwerkplatforms. Het blijkt ook niet 

eenvoudig om mensen te vinden met familie-ervaringsdeskundigheid. Verder blijkt de werking van 

OGGPA en de ondersteuning die kan geboden worden op dit moment onzeker.  

 

Omwille van deze bekommernissen werd geëxperimenteerd met “Trialoogbijeenkomsten” binnen 

netwerk SaRA, bijeenkomsten dus met cliëntenvertegenwoordigers, naastenvertegenwoordigers en 

hulpverleners. De ervaringen met deze werkvorm zijn positief. Idee is deze bijeenkomsten structureel 

toe te voegen aan de structuur van SaRA via een functie-overstijgende themagroep. Dit komt ook 

tegemoet aan de verwachtingen van de FOD-Volksgezondheid die verwacht dat ieder netwerk een 

participatiewerkgroep heeft.  

 

Finaliteit van deze groep is om participatie en ervaringsdeskundigheid uit te bouwen / te voeden 

binnen het netwerk. Enkele uitgangspunten hierbij zijn: een sterke link met de activiteiten onder de 

vleugels van het overlegplatform (OGGPA), zowel vertegenwoordiging in de groep van naasten en 

cliënten, betrokkenheid van hulpverleners/netwerkcoördinatoren, uitwerken van gerichte acties en 

adviezen rekening houdend met de beschikbare inzet van de deelnemers.  

Een aantal concrete ideeën worden wel reeds uitgewerkt: een onthaalcampagne met slides, 

praatcafé, de oprichting van een Simileskring, uitbreiding infopunt Ervaringsdeskundigheid naar 

andere locaties binnen SaRA,… 

 

De themagroep zit in een opstartfase en zoekt nog bijkomende leden om deel te nemen. Verder 

wordt gesuggereerd of dit concept een onderdeel kan zijn van de Herstelacademie.  

Er wordt tevens gevraagd aan netwerkplatform functie 3 om de ontwikkelingen in de themagroep 

‘trialoog SaRA’ geregeld op te volgen. 

 

Het voorstel voor de toevoeging van deze themagroep aan de structuur wordt goedgekeurd. 

 

3.3 ONTWIKKELING NETWERKSTRUCTUUR EN GOVERNANCE 

 

- Opvolging voorzitterschap SaRA 

Jan Mampuys stopt in de zomer als voorzitter van SaRA. De concrete vraag wordt gesteld naar 

nieuwe kandidaten om het voorzitterschap mee op te nemen. De rol van de voorzitters zit vooral in 

de procesbegeleiding, het voorzitten van het netwerkcomité en de ondersteuning van de 

netwerkcoördinatoren. Inhoudelijke beslissingen worden genomen binnen het netwerkcomité zelf.  

Belangrijk uitgangspunt is dat het perspectief van de cliënt centraal wordt gesteld en dat er breed 

vertrokken wordt vanuit het netwerk.  

Dr. Vicky Matthysen blijft op dit moment voorzitter, doch geeft aan op termijn liever een 

consultatiefunctie op te nemen. 
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- Brainstorm meso-structuur ELZ Voorkempen, Noorderkempen en Antwerpen Noord 

Er zijn twee bijeenkomsten geweest om de brainstorm voor te bereiden die plaatsvindt op 13 juni 

van 20u tot 22u in PC Bethanië. De brainstorm heeft tot doel een aanzet te geven met betrekking tot 

concrete samenwerking rond gemeenschappelijke GGZ-doelstellingen binnen de ELZ Voorkempen, 

Noorderkempen en Antwerpen Noord.  

- Samenwerking SaRA -  eerstelijnszones 

De vraag wordt verder gesteld wie er acties is binnen de verschillende eerstelijnszones van SaRA en 

hoe de ontwikkelingen worden opgevolgd. Daar is op dit moment geen duidelijk zicht op. De 

forumvergaderingen van de ELZ zijn belangrijk. Aan de leden van SEL-Amberes wordt gevraagd om 

mee de focus binnen SaRA te helpen vormen.  

- Beleidsdag SaRA en procesbegeleiding 

Voor de verdere uitwerking van de structuur en het functioneren van het netwerk, wordt voorgesteld 

om in het najaar een beleidsdag te organiseren. In juni worden de mogelijke thema’s voorgelegd aan 

het comité. Vanuit het netwerkcomité is er daarbij draagvlak om een externe procesbegeleider te 

vragen bij de FOD-Volksgezondheid.  

3.4 PATIENTEN ZONDER WETTIG VERBLIJF 

Er blijkt een groep patiënten te zijn die geen uitzicht hebben op een verblijfsvergunning. Het betreft 

zeer zieke mensen zonder perspectief ondanks behandeling. Op dit moment verblijven zij langdurig 

in ziekenhuizen. Er blijkt weinig zicht te zijn op mogelijkheden voor de mensen.  Het thema blijkt 

geagendeerd te zijn op het forensisch platform en zal daar verder besproken worden. 

3.5 PROBLEMATIEKEN MINDERJARIGEN MET ERNSTIGE GEDRAGSPROBLEMEN 

Psychiatrische ziekenhuizen worden geconfronteerd met gedwongen opnames van minderjarigen 

met ernstige gedragsproblemen. Psychiatrische ziekenhuizen hebben echter niet tot doelstelling een 

structurerend en beveiligend aanbod te voorzien naar deze doelgroep toe. UKJA blijkt geen 

mogelijkheden te hebben tot gedwongen opnames. Ook dit thema wordt meegenomen naar het 

forensisch platform. 

3.6 GGZ VOOR OUDEREN 

Voor wat betreft de GGZ voor ouderen zijn een aantal belangrijke thema’s actueel zoals de 

aanbevelingen uit de KCE-studie, ontwikkelingen binnen de BELRai, evoluties m.b.t. de doelgroep in 

woonzorgcentra. Op dit moment is er nog geen duidelijkheid op de visie van de FOD-

Volksgezondheid t.a.v. GGZ voor ouderen. 

Vanuit Zorgbedrijf Antwerpen en GZA Zorg en Wonen wordt de vraag gesteld naar een eenmalige 

bijeenkomst in het najaar om dit thema te bespreken. De psychiatrische ziekenhuizen en CGG’s 

tonen alvast interesse om hieraan deel te nemen. De netwerkcoördinatoren nemen het initiatief om 

de bijeenkomst te organiseren.  
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4. Ter info 

4.1 PROJECT TE GEK!? – OPEN GEEST TOUR 

Aangezien blijkt dat Logo Antwerpen en Stad Antwerpen de kaartenverkoop niet kunnen 

organiseren, zal ZNA dit op zich nemen. De verkoop zal dan verlopen via hun website. Er zal een 

bedrag gevraagd worden van 12 euro voorverkoop en 15 euro aan de deur. Organisaties kunnen zelf 

creatief zijn bij de aankoop van kaarten om deze toegankelijk te maken voor patiënten. 

De zaal heeft 400 plaatsen en er blijkt iets meer dan 4000 euro kosten te zijn. 

4.2 ONDERZOEK HOGE GEZONDHEIDSRAAD 

Het netwerkcomité wordt erop attent gemaakt dat onderzoeksvoorstellen moeten ingediend worden 

voor 30 april 2018. 

4.3 VORMINGSVRAAG THEMAGROEP ARBEID 

Vanuit de themagroep arbeid werd de vraag gesteld naar vorming met als thema: “mensen met 

psychische problemen ondersteunen op de arbeidsvloer”. Vormingsbudget kan bij de FOD-

Volksgezondheid worden aangevraagd. Vanuit het netwerkcomité wordt wel de vraag gesteld meer 

zicht te krijgen op de inhoud en achtergrond van de vorming die men wenst te volgen. Deze vraag 

wordt meegenomen naar de themagroep “Arbeid”. 

4.4 GROOT PARTNEROVERLEG 31 MEI 

Het groot partneroverleg dat op 31 mei wordt georganiseerd staat in het teken van ambulante zorg 

voor mensen met verslavingsproblemen. Momenteel ongeveer 150 inschrijvingen. 

5. Volgende vergadering 

Donderdag 17 mei 2017 in ZNA Sint-Erasmus van 16u tot 18u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


