
 

 

 

 

VERSLAG NETWERKPLATFORM FUNCTIE 1 

15 MEI 2018  

 

Aanwezig:  

Anne Grimon (covoorzitter functie1 - CGG Andante), Ludo Geerts (Simeles), Anne-Sophie Elens (De 

Vliering), Eva Pockelé (Stad Antwerpen), Veerle Van der Velde (covoorzitter functie1 - Sel Amberes), 

Dirk Meeus (CGG VAGGA), Ludo Geerts (Similes), Katrien Jacobs (OP WEGG), Ewout Van Hove, Helga 

Peeters (netwerkcoördinator SaRA), Chris Anthonis (PC Bethanië), Sara De Meyer (CGG VAGGA), 

Maes Loes (ZNA Stuivenberg), Van den Houdt Sofie (ZNA Stuivenberg), De Wilde Bieke (ZNA 

Stuivenberg), Jos Verbelen (dokters van de wereld) 

 

Verontschuldigd:  

Luc Heirstrate (wit-gele kruis), Lieve Gerits (MTA De Link - Advies en wegwijzer), Charlotte Aertsen 

(Suïcidepreventie CGG Andante), Els Draeck (OP WEGG), Lieve Cole (logo Antwerpen), Karine 

Trouillard (De VoorZorg), Elke Keyenberg (LOGO), Katrien Van Eemeren (mobiel 

crisisteam/mindcare), Nelis Van Rompaey (familiehulp vzw), Yves Dingens (CAW), Marleen Van Staey 

(Similes), Paola Vertongen (De Wilg - OCMW Antwerpen), Freek Somers (MTA De Vliering) 

 

1. Opvolging vorig verslag (15/05/2018) 

 Verslag wordt goedgekeurd. 

 Lancering website voor ouders met kinderen met suïcidegedachten. 

www.ouders.zelfmoord1813.be. 

 

2. Wijzigingen bij partners 

 Similes i.s.m. De Link: elke 4de woensdag van de maand organiseren zij van 14u tot 16u een 
contactmoment voor ouders/mantelzorgers) op de locatie van De Link. 

 Adviespunt verslaving: 
o Begin mei gestart 
o Project voor 3 jaar 
o Samenwerking met VAGGA, de Sleutel, ADIC, free clinic, stad Antwerpen 

(gesubsidieerd) 
o Laagdrempelig adviespunt voor alle burgers (+18 en stad Antwerpen en zijn 

districten) en professionals voor vragen rond verslaving 
o Geen begeleiding maar doorverwijzen en toeleiden (max. 2 gesprekken) 
o www.adviespuntverslaving.be  

 Familiehulp vzw zal mee participeren aan dit platform 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ouders.zelfmoord1813.be/
http://www.adviespuntverslaving.be/


3. Ter bespreking:  
STRATEGISCH PLAN SARA EN DOELSTELLING F1 

 Schema doelstellingen overlopen: Iedereen akkoord met de geformuleerde doelstellingen 

met aandacht voor 

o Cliënt en familieparticipatie 

o Vormingsaanbod 

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 
 

 Stand van zaken: 7 ELZ voor arr. Antwerpen 
 
Stad en zijn districten 
Postcode Naam Voorstel benaming zorgregio Huisartsenkring LMN Wachtpost SEL

2000 ANTWERPEN Antwerpen 35.449 HAVAC Antw. Centrum Brabo

2018 ANTWERPEN Antwerpen 61.288 HAVAC Antw. Centrum Brabo

2060 ANTWERPEN Antwerpen 44.638 HAVAC Antw. Centrum Brabo

2050 ANTWERPEN Antwerpen 15.717 t' Vlaemsch Hooft geen geen 

2600 ANTWERPEN Berchem Antwerpen 43.255 200.347 DKB Berchem Brabo Amberes

2030 ANTWERPEN Luchtbal Antwerpen-Noord 10.789 HANA Noord Antwerpen Noord Antwerpen

2040 ANTWERPEN Berendrecht-Zanvliet-Lillo Antwerpen-Noord 9.868 HANA Noord Antwerpen Noord Antwerpen

2170 ANTWERPEN Merksem Antwerpen-Noord 43.838 HANA Noord Antwerpen Noord Antwerpen

2180 ANTWERPEN Ekeren Antwerpen-Noord 22.935 HANA Noord Antwerpen Noord Antwerpen

2900 SCHOTEN Antwerpen-Noord 33.912 HANA Noord Antwerpen Noord Antwerpen

2940 STABROEK (en Hoevenen) Antwerpen-Noord 18.310 139.652 HANA Noord Antwerpen Noord Antwerpen Amberes

2100 ANTWERPEN Deurne Antwerpen-Oost 78.008 HAKAO HAKAO HWAO

2140 ANTWERPEN Borgerhout Antwerpen-Oost 46.292 HAKAO HAKAO HWAO

2160 Wommelgem Antwerpen-Oost 12.393 136.693 HAKAO HAKAO HWAO Amberes

2020 ANTWERPEN Antwerpen-Zuid 27.236 Hoboken-Kiel-Valaar geen Antwerpen-Zuid

2610 ANTWERPEN Wilrijk Antwerpen-Zuid 40.790 Wilrijk geen Antwerpen-Zuid

2660 ANTWERPEN Hoboken Antwerpen-Zuid 38.157 106.183 Hoboken-Kiel-Valaar geen Antwerpen-Zuid Amberes

inwoners 

 
 
ZR Brasschaat wordt ELZ Noorderkempen 
- Essen, Kalmthout, Wuustwezel, Brasschaat en Kapellen 
 
ZR Schilde wordt ELZ Voorkempen 
- Wijnegem, Schilde, Zoersel, Malle, Brecht en Zandhoven 
 
ZR Mortsel wordt ELZZORA 
- Edegem, Mortsel, Kontich, Hove, Lint en Boechout 
 
Nog in onderhandeling: 
- Borsbeek: aansluiting ELZORA of Antwerpen Oost (Deurne en Borgerhout) 

 

 Elke ELZ werkt met een veranderteam: 
o Max 10 tot 12 deelnemers 
o Verschillende disciplines 
o Gaan werken rond visie/missie, kernwaarden,…. 

 Elke ELZ werkt met een veranderforum: 
o Alle lokale en bovenlokale welzijn en gezondheidsactoren 
o Zij nemen beslissingen en stellen initiatieven voor om rond te werken binnen de ELZ 

naar veranderteam toe en ad hoc werkgroepen 

 Sommige ELZ werken ook met werkgroepen: 



o Werken rond bepaalde actuele thema’s binnen de ELZ 
o Inzetten op quick wins 
o ELZ Voorkempen, ELZ Antwerpen Zuid gaan werken met werkgroepen 

 Transitie ELZ: tot eind 2019 daarna erkenning met personeel en middelen 

 Website stavaza: www.zorgengezondheid.be of www.selamberes.be. 
 

THEMAGROEP GEDEELDE ZORG 

 SaRA wil gaan naar intersectorale onthaalpunten voor psychosociale zorg per ELZ of op 

wijkniveau.  

 Methodiek: 

o Focusgroepen: input vanuit de organisatie om zicht te krijgen op hun noden 

o Themagroep: gingen aan de slag met deze input en werkte een visie uit 

o Voorzitters: Yves Dingens (CAW) en Dr. Bram Spinnewijn (huisarts) 

 STAVAZA: 

o Visietekst wordt gefinaliseerd 

o Er zal een projectvoorstel worden rondgestuurd naar alle partners om samen het 

initiatief te nemen om gedeelde zorg op te starten in een samen overeen gekomen 

regio.   

HERSTELACADEMIE 

 In september 2018 kent “Herstelacademie SaRA” een verdere doorstart. Voordien was er 

reeds Herstelacademie Antwerpen, doch om de verbinding met het netwerk explicieter te 

formuleren is er gekozen voor een naamsverandering. Verder wordt ook een verdere 

uitbouw van de Herstelacademie beoogt in de eerder semi-rurale regio van SaRA.  

Daarnaast zal het ook de bedoeling zijn dat de Herstelacademie ingebed wordt in functie 1.  

 Start 14/09  van 10u – 12u: voorstelling najaar voor zowel SaRA Oost als SaRA West. 

 Werking herstelacademie? Pritlink werkt hiervoor inspirerend. 

 
PARTNEROVERLEG SARA 

 31 mei 2018, hoofdthema = ambulante zorg voor mensen met een verslaving. 231 

inschrijvingen. 

 

GEMEENSCHAPPELIJK DOSSIER SARA 

 Op 24/4 vond er een overleg plaats met de FOD Volksgezondheid over het 

gemeenschappelijk dossier. 

 SaRA diende een duidelijk dossier in dat rekening houdt met de brede hervorming (dus 

ook focus op alle functie, ook F1). 

 De beweging i.v.m. de uitrol en verdieping van mobiele teams moet er komen. Het is 

belangrijk dat de leden van SaRA hiervoor ijveren! 

 Er wordt momenteel nog een oplossing gezocht voor de invulling van de medische 

functie in de mobiele teams. Dit is een onderhandeling tussen de FOD Volksgezondheid 

en de beroepsgroep psychiaters. 

 De FOD Volksgezondheid mikt op een start van de uitrol van de bijkomende capaciteit 

van de mobiele teams op 1/01/2019. Dit is echter niet zeker en afhankelijk van het 

akkoord over de medische functie. 

 We dienen ook sterke linken met Vlaanderen te creëren om in te zetten op de noden 

waarvoor Vlaanderen bevoegd is. Dit houdt o.a. in de grote structurele tekorten bij de 

http://www.zorgengezondheid.be/
http://www.selamberes.be/


ambulante hulpverlening (bv. CGG, CAW), gezonde en betaalbare huisvesting en het 

invullen van functie 3, vrije tijd en ontmoeting, participatie, herstel, 

arbeidsreïntegratie,… 

 Ontwikkelingen worden opgevolgd door het netwerkcomité. 

 

4. Varia 
 Vormingsaanvragen voor De Vliering: aanvragen verminderen vanuit eerste lijn. 

Verklaring: 

o Eerste lijn werkt meer met interne referentiepersonen waardoor de opleidingen 

meestal door de referentiepersonen wordt gegeven 

o Aanvragen komen meestal vanuit andere werkingsgebieden die de Vliering heel 

moeilijk kan bedienen omwille van verplaatsingstijd. 

Mogelijkheden: 

o Opleidingen aanbieden aan referentiepersonen naar analogie van dementie. 

o Nadenken over de verplaatsingstijden 

o Stad Antwerpen heeft een bestek ‘psychische problemen bij klanten’ uitgeschreven 

waarop organisaties kunnen intekenen. Eva Pockelé stuurt aanvraag door naar NP1-

leden en doet een warme oproep om in te teken voor de percelen psychose en 

persoonlijkheidsstoornissen. 

o Bekijken via NP1 hoe we dit vormingsaanbod in de toekomst kunnen organiseren.  Is 

ook één van de doelstellingen van NP1.  Voorzitters NP1 en SaRA 

netwerkcoördinatoren gaan hierover samen zitten. 

 10 daagse GGZ 

o Activiteitenfiche wordt doorgestuurd naar alle partners en voor eind juni binnen 

gestuurd worden 

o 1 tot 10/10/2018  

o Eva Pockelé verspreidt de info nog een keer. De netwerkcoördinatoren bezorgen ook 

aan het comité. 

 NAH geeft op 11/09/2018 een vorming met als thema “NAH en kwaliteit van leven” 

 

 

5. Vergaderkalender 
 

Volgende vergaderingen:  

16 Oktober 2018 van 10u tot 12u bij CGG VAGGA (Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen) 


