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VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 

14 JUNI 2018 

 

 

Aanwezigen 
Vicky Matthysen (ZNA Stuivenberg/Erasmus – covoorzitter SaRA), Joris Housen (ZG Multiversum), 

Anne Grimon (CGG Andante - covoorzitter functie 1), Mario Barremaecker (ZNA Stuivenberg / 

Erasmus), Jan Bogaerts (PZ Bethanië), Els Vanheusden (ZG Multiversum), Jaak Roosens (GZA, PAAZ 

Sint-Vincentius), Jan Mampuys (CGG Andante – covoorzitter SaRA), Liane De Boeck (SEL Amberes), Jo 

Verstraeten (De Vliering – covoorzitter functie 3), Tino Ruyters (Free Clinic), Maarten Desimpel (PC 

Bethanië), Hugo Pietermans (ZNA Stuivenberg/Erasmus - covoorzitter functie 4), Joris Michielsen 

(PAAZ Klina), Tine Maes (GZA, PAAZ Sint-Vincentius), Mario De Prijcker (CGG VAGGA), Menno Fransen 

(Tsedek), Nicole Van Houtven (IBW De Link – covoorzitter functie 2), Wim De Puysselyr (IBW De Link – 

covoorzitter F5),  Ewout Van Hove (netwerkcoördinator SaRA), Helga Peeters (netwerkcoördinator 

SaRA)  

Verontschuldigd 
Marleen van Staey (Similes), Veerle Van der Velde (SEL Amberes – covoorzitter functie 1), Dirk 

Goeminne (PZ Multiversum – covoorzitter functie 3), Yves Dingens (CAW Antwerpen), Els Draeck (OP 

WEGG), Eva Mangelschots (CAW Antwerpen), Tamara Schoefs (netwerkcoördinator internering)  

 

1. Opvolging vorig verslag (17/05) 

Verslag wordt goedgekeurd. 

 

2. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA 

• Stand van zaken eerstelijnszones 

o In december 2017 werden zeven eerstelijnszones (ELZ) in Antwerpen goedgekeurd. De 

geografische afbakening is in principe definitief. Vanuit het netwerkcomité wordt de 

vraag gesteld in welke mate het werkingsgebied van de CGG’s en CAW’s wordt 

aangepast aan de eerstelijnszones. Hier blijkt nog geen duidelijkheid in te zijn.  

o Volgende doelstelling binnen de ELZ is het starten met kick-offs onder leiding van 

transitiecoaches. Verschillende partners vanuit SaRA nemen hieraan deel. 

o Er wordt gevraagd welke inbreng/deelname wordt verwacht vanuit GGZ. Daarbij 

werden bezorgdheden geuit naar haalbaarheid toe om deel te nemen aan alle 

verschillende overlegorganen. De netwerkcoördinatoren zoeken hiertoe afstemming 

met de coördinatoren van de ELZ. 

o De gemeenten Zwijndrecht en Ranst behoren niet tot ELZ die binnen het 

werkingsgebied van SaRA vallen. De netwerkcoördinatoren starten communicatie op 

met de naburige netwerken om eventuele overdracht van deze gemeenten te 

bespreken. Eerste stap is gemeente Zwijndrecht. 

 

3. Ter bespreking 

3.1 TERUGKOPPELING OVERLEGSTRUCTUREN 

Functie 1 

Binnen functie 1 hebben dit haar drie overlegmomenten plaatsgevonden, die vooral het delen van 

informatie als doel hadden. Volgende thema’s kwamen daarbij aan bod: ontwikkelingen 
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eerstelijnszones, het zorgpad “Suïcidepreventie” dat gecoördineerd wordt vanuit CGG Andante, 

opbouw contact met psychologenkringen, vormingsaanbod, CGG’s, … 

Verder is vanuit F1 de themagroep “gedeelde zorg over de lijnen heen” opgestart. Er vonden drie 

bijeenkomsten plaats. Doelstelling is de uitwerking van laagdrempelige intersectorale onthaalpunten. 

Verschillende werkingen worden daarbij onder de loep genomen: GBO-methodiek, 

Kruispuntwerkingen, het psychiatrisch expertisecentrum,…  

Met de leden van de themagroep werd een visienota uitgewerkt. Het is de bedoeling dat deze verder 

geconcretiseerd wordt door de kerngroep van de themagroep ter voorbereiding van een nieuwe 

bijeenkomst in september.  

Terugbetaling psycholoog. Er worden veel bezorgdheden en vraagtekens geplaats m.b.t. de manier 

waarop de terugbetaling vermoedelijk zal verlopen. Vanuit FOD-Volksgezondheid is er tot op heden 

nog geen formele communicatie gebeurd ten aanzien van de netwerkcoördinatoren. Het thema zal 

geagendeerd worden op bijeenkomst van de themagroep “gedeelde zorg over de lijnen heen” op 17 

september 2018. 

 

Functie 2 

Binnen functie 2 werd één bijeenkomst georganiseerd waarbij een terugkoppeling gebeurde van het 

gemeenschappelijk dossier van SaRA. 

Daarnaast werd de themagroep “uitrol en verdieping functie 2” verder bestendigd. Een belangrijk 

thema is de regioverdeling van de mobiele teams. Er is de expliciete vraag van de mobiele teams van 

de Link en de Vliering om proactief toe te werken naar de regioverdeling zoals werd overeengekomen 

tussen de F4-partners. Nu kampen zij met zeer grote wachtlijsten. Er is nog geen duidelijkheid op de 

vooruitgang van het dossier. Vanuit FOD-Volksgezondheid werd aangegeven dat men hoopt tot 

consensus te komen met de beroepsgroep van de psychiaters voor de zomer van 2018 met het oog op 

realisatie van de volgende fase van de uitrol van mobiele teams op januari 2019. (Een nieuw 

voorwaardenkader werd uitgewerkt en wordt op dit moment geëvalueerd door alle medische raden 

van de psychiatrische ziekenhuizen. Binnen SaRA blijken de medische raden van de drie psychiatrische 

ziekenhuizen akkoord te zijn met het voorwaardenkader). Zolang er geen formele duidelijkheid in is, is 

het moeilijk verdere concrete planningen uit te werken. Er wordt daarom voorgesteld uit te gaan van 

twee scenario’s: 

(1) Er wordt formeel bevestigd vanuit FOD-Volksgezondheid dat een akkoord met de beroepsgroep 

psychiaters werd bekomen en effectief groen licht om de volgende fase voor te bereiden: 

 De mobiele teams van de Link en de Vliering nemen geen nieuwe cliënten op van 

buiten het afgesproken werkingsgebied en werken toe naar warme overdracht van de 

huidige cliënten die zij in andere regio’s begeleiden naar de andere opstartende 

mobiele 2b-teams. 

(2) Er is geen duidelijkheid op verdere fasering. 

 Er worden geen nieuwe aanmeldingen opgenomen vanuit andere 

werkingsgebieden. De huidige begeleidingen blijven wel verdergezet worden.  

Opmerking: beide voorstellen staan los van de afspraken m.b.t. versnelde doorstroom. Ook dit 

systeem zal herbekeken en aangepast moeten worden in functie van de ontwikkelingen binnen de ELZ. 

Er worden bezorgdheden geuit m.b.t. het stroef verlopen van de verdere uitrol en de gaten die er zijn 

(of verder ontstaan) wanneer de 2b-teams van de Link en de Vliering hun regio gaan afbakenen. Het 
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wordt belangrijk gevonden dat zowel vanuit de eerste lijn als vanuit de GGZ deze hiaten zichtbaar 

worden gemaakt en gesignaleerd aan de overheden. 

Verder wordt veel belang gehecht aan nauwe samenwerking tussen de mobiele 2a – en 2b-teams. ZNA 

heeft een tool laten ontwikkelen waarmee vlot in kaart kan worden gebracht welke casussen worden 

aangemeld vanuit welke locaties en vanuit welke teams deze zorgvragen worden behartigd. Deze tool 

maakt het mogelijk een beter beeld te hebben van zorgzwaarte vanuit specifieke wijken, regio’s,… en 

de mogelijkheden van de mobiele teams om daarop in te spelen. Deze informatie is steeds actueel ter 

beschikking wat het ook mogelijk maakt voor mobiele teams om organisch samen te werken binnen 

en buiten de afgebakende regio’s.  

 

Functie 3 

Netwerkplatform functie 3 komt per kwartaal samen. Daarnaast zijn er twee themagroepen vanuit dit 

platform actief: arbeid, vrije tijd en ontmoeting. Themagroep RC De Keerkring werd afgesloten. 

Binnen NP3 algemeen kwamen o.a. volgende thema’s aan bod: de samenstelling van het 

netwerkplatform werd geëvalueerd, registratie van het basaal GGZ-aanbod, vormingsprogramma 

FOD-Volksgezondheid. 

Vanuit de themagroep “Vrije Tijd en Ontmoeting” wordt een groot engagement vastgesteld van de 

deelnemende partners. Er is gemiddeld een opkomst van een 17 à 18 mensen die sterk gemotiveerd 

zijn om inhoudelijk aan de slag te gaan. Concrete doelstellingen werden vastgelegd om mee aan de 

slag te gaan. 

Voor wat betreft de themagroep “Arbeid” werd afgelopen jaar sterk ingezet op communicatie. In de 

eerste plaats werd daarbij ingezet op het actualiseren van het samenwerkingsmodel VDAB-GTB-SaRA 

dat geconcretiseerd werd in een schema en draaiboek en dat hulpverleners concreet handvatten geeft 

om met cliënten aan de slag te gaan. De doelstelling communicatie zal nog verder worden 

meegenomen. Verder gebeurde inzet op samenwerking in het kader van het werk-zorgdecreet, de 

arbeidsmatige activiteiten en de IPS-coachen (Individual Placement and Support). Voor wat betreft het 

werk-zorgdecreet is men in afwachting van feedback van de Overheid. Binnen deze projecten werd de 

nood aan communicatie en afstemming tussen de themagroep en beleidsmakers duidelijk. Dit dient 

als aandachtspunt verder te worden meegenomen. Naar het najaar zet de themagroep in op opleiding 

vanuit een herstelgerichte visie en met oog op het verminderen van stigma bij de werkgever en de 

werknemer. Aangezien er vanuit FOD-Volksgezondheid op dit moment nog geen concreet 

vormingsaanbod bestaat op dit vlak, wordt een voorstel uitgewerkt met KOMOS, een bedrijf dat 

opleiding organiseert en dat aanbevolen werd vanuit VDAB en GTB. Vanuit de themagroep ‘Arbeid’ en 

het netwerkcomité werd dit voorstel bekrachtigd. 

 

Vanuit F3 is er nood aan een ondersteunende kracht in het netwerk die gezamenlijke thema’s kan 

vastnemen, zoals bv het organiseren van een zorgbeurs tijdens de tiendaagse van de GGZ. 

 

Functie 4 

Functie 4 kende als netwerkplatform dit jaar nog geen bijeenkomsten. Verschillende vaststellingen 

vormden de aanleiding om het platform niet te organiseren: 

- Er is een sterk engagement van de verschillende partners van F4 in de verschillende 

themagroepen. Dit leidt tot een grote vergaderdruk en minder animo om als platform bijeen te 

komen; 
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- Er is deelname aan het provinciaal PZ-PAAZ-overleg dat 2x per jaar wordt georganiseerd en dat als 

zinvol wordt ervaren; 

- Partners van F4 nemen deel aan lokale overlegmomenten, zoals het hulpprogramma crisis, 

spoedeisende psychiatrie,… 

Er is het voorstel om in november een soort ‘stand van zaken’ te organiseren met alle actoren die 

betrokken zijn bij residentiële zorg en waarbij meer in de diepte stilgestaan kan worden bij thema’s 

die relevant zijn voor F4. 

Verder wordt gevraagd naar overleg tussen de functievoorzitters van F4 en de PZ - PAAZ voorzitters 

om af te stemmen welke thema’s regionaal of provinciaal behartigd dienden te worden.  

De themagroep “Spoedeisende Psychiatrie” wenst in het najaar tot een slotconclusie te komen. 

Afstemming met de ontwikkelingen binnen het hulpprogramma “crisis” dat vanuit AZ Klina en PC 

Bethanië moet nog verder bekeken worden. 

Functie 5 

Er waren drie bijeenkomsten. Vanuit F5 wordt een eerder beperkte opkomst van deelnemers 

vastgesteld. Er is enerzijds informatieoverdracht, maar anderzijds is er nood aan concrete 

doelstellingen. In juni werden deze doelstellingen voor het platform geformuleerd worden. Er werd 

besloten om in te zoomen op goede praktijken om hierop voort te bouwen.  

Het is ook nodig om een link te leggen tussen netwerkplatform functie 5 en de twee werkingen die 

werden gevat in de templates van de FOD Volksgezondheid, namelijk SSeGGA en Veerkrachtwonen. 

Zeker bij Veerkrachtwonen dienen we nog in te zetten op intersectorale samenwerking. 

De tendens naar de combinatie ‘zorg en wonen’ is duidelijk voelbaar binnen functie 5. Wat betekent 

dit voor de rol en de samenstelling van het netwerkplatform? 

De intervisie die wordt georganiseerd via functie 5 is succesvol. Partners zijn hierover tevreden. 

In juni wordt er ook samengezeten met actoren uit de ouderenzorg om te kijken naar uitdagingen en 

evoluties voor mensen met een GGZ-profiel. 

Themagroep ‘gezond en betaalbaar wonen’ heeft zich geconcentreerd op het versterken van de band 

met de SVK. In het najaar 2018 wordt dit opnieuw geëvalueerd. Daarnaast werden alle OCMW-

secretarissen in de eerstelijnszones voor- en noorderkempen aangeschreven om te polsen naar hun 

gemeentelijk toewijzingsbeleid. Er wordt nog een nota opgesteld met de resultaten zodat partners op 

basis hiervan verdere strategie kunnen bepalen. 

 

FOD-werkgroepen 

Binnen het overlegorgaan volwassenen 107 waren drie werkgroepen actief: regioafbakening, mobiele 

teams en de medische functie. De eerste twee hebben hun werkzaamheden afgerond, de laatste groep 

loopt verder in een nieuwe fase waarbij gezocht wordt naar een meer evenwichtige 

vertegenwoordiging en deelname van ook niet-psychiaters. 

Verder werden drie nieuwe werkgroepen opgestart, de werkzaamheden worden gevolgd door leden 

van SaRA. 

- Werkgroep “intensifiëring” o.l.v. Isabel Moens 

- Werkgroep “partiële hospitalisatie” o.l.v. Yves Wuyts 

- Werkgroep “ervaringsdeskundigheid” o.l.v. Geert van Istendael 
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Beleidsdag najaar 2018 

Vanuit FOD-Volksgezondheid wordt kader en budget aangeboden om een beleidsdag te organiseren 

met een externe procesbegeleider. Vanuit het netwerkcomité wordt gevraagd de vraag tot 

procesbegeleiding te richten tot Geert van Hootegem. 

Er wordt gekozen voor een volledige dag in het najaar 2018. Partners van het netwerkcomité zullen 

uitgenodigd worden om deze dag mee voor te bereiden. 

 

Brainstormevent SaRA – ELZ Voorkempen, Noorderkempen en Noord-Antwerpen 

Zowel de organisatoren als deelnemers blijken tevreden terug te kijken naar het event. Er is sterk 

inhoudelijk gesproken en er werd rijke input gegeven om verder op te bouwen. Er blijkt veel positieve 

dynamiek binnen de verschillende ELZ. De vraag wordt gesteld de beleidsdag niet te vroeg te 

organiseren zodat de info mee verwerkt kan worden. 

3.2  VOORZITTERSCHAP SaRA 

Jan Mampuys rond zijn engagement als voorzitter binnen SaRA af. We danken Jan voor de enorme 

inzet die is er geweest is! 

Een oproep werd per mail verspreid naar kandidaten om het voorzitterschap op te nemen. Een viertal 

mensen hebben zich kandidaat gesteld en werden door de voorzitters en de netwerkcoördinatoren 

gesproken. Van hieruit werd Joris Housen als nieuwe voorzitter voor SaRA voorgesteld. Het 

netwerkcomité bekrachtigde het voorstel en dankt Joris alvast voor zijn engagement. 

In aanvulling hierop werd aangegeven dat het opportuun is een tweede complementaire voorzitter te 

zoeken. Dr. Vicky Matthysen zal vanaf september Dr. Jan Van Hecke vervangen als psychiater in het 

Mobiel Crisisteam Antwerpen. Zij stelt voor ook zijn voorzittersrol binnen de themagroep “uitrol en 

verdieping functie 2” over te nemen in samenwerking met Nicole Van Houtven. Dit heeft tot gevolg 

dat engagement als voorzitter van SaRA niet evident is om verder te zetten gezien de intensiteit en 

tijdsinvestering van deze projecten. 

Voor het voorzitterschap van SaRA wordt het wenselijk gevonden dat naast expertise in de 

gespecialiseerde GGZ ook expertise in de generalistische zorg aanwezig is met goede knowhow van de 

ontwikkelingen binnen de eerste lijn. De vraag wordt dan ook expliciet gesteld aan de eerstelijns-

actoren om het voorzitterschap in overweging te nemen. Het proces rond dit voorzitterschap wordt 

na de zomervakantie afgerond.  

Het onderwerp governance van het netwerk en de rollen die hierin worden opgenomen, worden 

diepgaander besproken tijdens de beleidsdag in december 2018. 

3.3 OPVOLGING KADANS VANUIT PARTNERS SaRA 

Vanuit Kadans wordt de vraag gesteld naar meer deelname vanuit GGZ-actoren aan het casusoverleg. 

Het is positief om bruggen te bouwen voor een zeer complexe doelgroep. Er is reeds veel inzet vanuit 

de residentiële partners.  

Wat betreft het beurtrol-systeem wordt aangegeven dat CGG VAGGA niet zal deelnemen omdat er 

reeds betrokkenheid is vanuit categorale zorg. Is dit door het ter beschikking stellen van 

casusregisseurs?  

Verdere dialoog is noodzakelijk om af te stemmen en te bekijken welke betrokkenheid wenselijk en 

haalbaar is. 
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3.4 BELRAI – positionering partners 

Vanuit Zorgnet Icuro werd opgeroepen om niet deel te nemen aan fase twee van het BELRAI-

onderzoek. Het risico bestaat dat het instrument wordt gebruikt voor financieringssystemen aan te 

koppelen. Daarvoor is het onvoldoende uitgewerkt en ondermijnt het een herstelgerichte werking. 

Verschillende partners hebben zich teruggetrokken uit het onderzoek. 

De brief van Zorgnet Icuro aan de overheid heeft zijn doel bereikt want er wordt bijkomend overleg 

ingepland om de bezorgdheden te bespreken. Partners worden ook uitgenodigd op dit overleg. 

 

3.5 Intersectoraal samenwerken – uitdagingen voor het werkgeverschap 

Er worden steeds meer intersectorale teams / samenwerkingsmodellen opgestart. In de toekomst zal 

deze tendens waarschijnlijk blijven aanhouden. Het is belangrijk om waar mogelijk tot uniforme 

aanpak te komen. 

Er wordt een groepje samengesteld om een voorstel voor deze uniforme aanpak uit te werken: Mario, 

Jo, Tino nemen deel (aanwezigheid van iemand van het CAW is ook aangewezen). 

Het is expliciet niet de bedoeling om bestaande projecten terug ‘open te trekken’. 

 

4. Ter info 

4.1 10-DAAGSE GGZ 

De informatie werd per mail verzonden. Partners worden aangemoedigd om deel te nemen! 

4.2 FOD VORMINGSAANBOD 

Dit punt werd niet besproken wegens tijdsgebrek. De informatie werd per mail bezorgd bij de agenda. 

4.3 TERUGKOPPELING PZ-PAAZ OVERLEG 

Dit punt werd niet besproken wegens tijdsgebrek. 

5 Volgende vergadering 

Donderdag 13 september 2018 in een vergaderzaal van ZNA St.Erasmus van 16u tot 18u. 

 

Vergaderdata netwerkcomité SaRA in 2018: 
 
Donderdag 13 september 2018 in een vergaderzaal van ZNA St.Erasmus van 16u tot 18u. 

Donderdag 11 oktober 2018 in een vergaderzaal van ZNA St.Erasmus van 16u tot 18u. 

Donderdag 8 november 2018 in een vergaderzaal van ZNA St.Erasmus van 16u tot 18u. 

(In december geen comité wegens beleidsdag.) 

 


