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VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA  -  

DONDERDAG 13 SEPTEMBER '18  

  

  

   

 

Aanwezigen 

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

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

Stuivenberg / Erasmus), Jan Bogaerts (PC Bethanië), Jan Mampuys (CGG Andante – covoorzitter 

SaRA), Jo Verstraeten (De Vliering – covoorzitter functie 3), Tino Ruyters (Free Clinic), Maarten 

Desimpel (PC Bethanië), Stef Joos (PC Bethanië), Hugo Pietermans (ZNA Stuivenberg/Erasmus - 

covoorzitter functie 4), Joris Michielsen (PAAZ Klina), Tine Maes (GZA, PAAZ Sint-Vincentius), Menno 

Fransen (Tsedek), Wim De Puysselyr (IBW De Link – covoorzitter F5), Marleen van Staey (Similes), 

Helga Peeters (netwerkcoördinator SaRA), Hellen Renders (CAW Antwerpen) 

 

Verontschuldigd 

Stef Spiessens (SEL Amberes), Veerle Van der Velde (SEL Amberes), Liane De Boeck (SEL Amberes), 

Tamara Schoefs (netwerkcoördinator internering), Els Draeck (OP WEGG), Mario De Prijcker (CGG 

VAGGA), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator), Els Vanheusden (ZG Multiversum), Eva 

Mangelschots (CAW Antwerpen), Nicole Van Houtven (IBW De Link – covoorzitter functie 2) 

 

 

1. Opvolging vorig verslag (14/06/2018) 

 

 Verknoping en samenwerking SaRA – ELZ Voorkempen, Noorderkempen en Noord Antwerpen 

Op vrijdag 7 september vond een overleg plaats tussen SaRA-partners en partners uit de eerste 

lijn binnen ELZ Voorkempen, Noorderkempen en Noord Antwerpen met als doelstelling verder 

aan de slag te gaan met de input die gegeven werd tijdens de brainstormavond op woensdag 13 

juni.  Het verslag hiervan werd als bijlage toegevoegd. Een volgende netwerkavond wordt 

gepland op 19/11 van 20u tot 22u.  Denkpistes en voorstellen zullen meegenomen worden naar 

de beleidsdag van SaRA. 

 

 Deelname aan tweede fase onderzoek BELRAI GGZ vanuit de mobiele equipes 2B 

Een nieuwe oproep tot deelname aan de tweede fase van het onderzoek werd doorgestuurd. 

Vanuit ZG Multiversum zal deelgenomen worden aan de werkgroepen “Beschut Wonen” en 

“Mobiel Team”. 
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 Intersectorale samenwerking binnen projecten 

Met de vermaatschappelijking van de zorg worden we geconfronteerd met projecten waarbij 

intersectorale samenwerking noodzakelijk is. Vanuit het netwerkcomité wordt de vraag gesteld 

hoe we kunnen werken aan een soort ‘”gentlemen agreement” omtrent de kosten/inkomsten-

verdeling tussen partners. De noodzaak wordt gevoeld om te werken met een sjabloon voor 

samenwerkingscontracten (met het juridisch kader voorbereid) en een sjabloon voor het “ter 

beschikking stellen van personeel”.  

Dit thema zal meegenomen worden ter bespreking in een van volgende netwerkcomités.  

 

Het vorig verslag werd verder goedgekeurd.  

 

 

2. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA 

 

 Reconversiedossier AZ Klina - dagbehandeling 

AZ Klina heeft goedkeuring van het netwerkcomité nodig voor het reconversiedossier. Het 

moratorium is tot op heden nog steeds van kracht. AZ Klina zou echter graag reeds voorbereidende 

stappen kunnen zetten. Het is op dit moment onduidelijk hoe we binnen het netwerkcomité tot 

besluitvorming kunnen komen. De netwerkcoördinatoren werken daartoe tegen volgend 

netwerkcomité een format uit. 

 

 Gemeenschappelijk dossier  

Vanuit FOD-Volksgezondheid werd de vraag gericht tot de verschillende Psychiatrische Ziekenhuizen 

om voor wat betreft de bevriezing van bedden duidelijk de aantallen te communiceren alsook om 

welke bedden het gaat (kenletter + doelgroep). Er worden voorbereiding getroffen binnen FOD-

Volksgezondheid t.a.v. de contracten met de Psychiatrische Ziekenhuizen. Vanuit ZG Mutliversum is 

het op dit moment nog niet mogelijk deze gegevens te bezorgen. Er lopen intern nog besprekingen 

over de doelgroepen en er dient nog verder overleg te gebeuren met de medische raad. 

 

 

3. Ter bespreking 

 

3.1 VOORZITTERSCHAP SARA 

Stef Spiessens (SEL Amberes – ELZ Noorderkempen) werd door de voorzitters en de 

netwerkcoördinatoren als nieuwe co-voorzitter voorgesteld. De leden van het netwerkcomité 

bekrachtigden dit voorstel. Voor wat betreft termijn werd afgesproken dat Stef Spiessens en Joris 

Housen het voorzitterschap opnemen voor een periode van twee jaar (2019-2020) en dat dan het 

voorzitterschap opnieuw bevraagd zal worden.  

Dr. Vicky Matthysen stemt met Stef verder af wanneer hij concreet als voorzitter zal starten.  

We danken Stef alvast voor zijn engagement! 
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3.2 KETENZORG VOOR SUICIDALE PERSONEN 

Dr. Mieke Joniaux en Charlotte Aertsen werken als suïcidepreventiemedewerkers binnen CGG 

Andante. Zij brachten een toelichting over hun opdracht, de huidige overlegstructuren en verdere 

doelstellingen waaraan gewerkt zal worden. (De presentatie werd als bijlage toegevoegd aan dit 

verslag). 

 

Belangrijke pijlers binnen hun opdracht zijn het organiseren van vorming, advies en consultatie, 

coaching van organisaties bij de uitwerking van een suïcidepreventiebeleid en netwerkondersteu-

ning (bevordering samenwerking tussen de lijnen).  

Om deze opdrachten te realiseren bestaat er een provinciale samenwerking met een engagement 

van CGG’s (CGG Andante, CGG De Pont en CGG Kempen), Psychiatrische Ziekenhuizen, Algemene 

Ziekenhuizen, soms huisartsen,… Binnen deze samenwerking worden afspraken gemaakt en 

opgevolgd.  

 

Vanuit de Vlaamse en Federale Overheid wordt de vraag gesteld naar uitwerking van regionale 

zorgpaden voor suïcidale personen. De Vlaamse Vereniging voor Suïcidepreventie (VLESP) heeft 

daartoe een richtlijn uitgewerkt die gelanceerd wordt op 5 oktober. Vervolgens wordt aan de 

suïcidepreventie-medewerkers en netwerken 107 gevraagd om hier mee aan de slag te gaan.  Dit 

proces wordt opgestart in februari 2019. Een deadline werd tot op heden niet gesteld. 

 

Dr. Mieke Joniaux en Charlotte Aertsen geven aan dat er nog nood zal zijn aan een vertaalslag van de 

richtlijn naar de praktijk. Het is daarbij een uitdaging om zorgcontinuïteit te realiseren. Verder zijn er 

een aantal knelpunten die bijzondere aandacht vragen zoals bijvoorbeeld vlotte toegang tot zorg, 

zorgweigering,…  

Zij stellen ook de vraag via welke overlegstructuren zij best gebruik kunnen maken om de regionale 

zorgpaden verder uit te bouwen. Afgesproken werd hiertoe gebruik te maken van netwerkplatform 

functie 1 in overleg met Anne Grimon. Wanneer noodzakelijk kan van daaruit het initiatief genomen 

worden om gericht partners vanuit andere functies bijeen te brengen m.b.t. specifieke 

noden/doelstellingen.  

 

3.3 TRANSITIE 

 

Doelstelling van de bespreking was het krijgen van overzicht op de verschillende lopende projecten 

en zicht krijgen op noden en doelstellingen. Volgende projecten werden kort overlopen: 

Behoeftenonderzoek OGGPA, Mind the GAP, Veerkracht Wonen, VDIP, casemanagement. 

 

(1) Behoeftenonderzoek OGGPA 

 

Vanuit OGGPA werd het initiatief genomen om in samenwerking met de UA – Faculteit 

Huisartsengeneeskunde een exploratief kwalitatief onderzoek op te starten dat zich richt tot 

transitie. Met het onderzoek wenst men in beeld te brengen wat de opinie van hulpverleners en 

jongeren is over de begeleiding van 14-26 jarigen met een kwetsbaarheid voor of een reeds 

aanwezige psychische problematiek.  
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Het onderzoek zal uitgevoerd worden door drie masterstudenten geneeskunde.  Meer informatie 

over het onderzoek is terug te vinden in de bijlagen van dit verslag. Wanneer het onderzoek concreet 

opstart, zal vanuit OGGPA een mail verstuurd worden naar de verschillende voorzieningen met 

informatie over het onderzoek en uitnodiging tot deelname, zowel vanuit jongeren als hulpverleners.  

Er wordt gevraagd deze uitnodiging actief mee te ondersteunen en te verspreiden binnen en buiten 

de voorzieningen. Men beoogt zowel jongeren in hulpverlening te bereiken als jongeren die (nog) 

niet in hulpverlening zijn. 

 

(2) Mind the Gap 

 

Toelichting door Menno Fransen: Mind the Gap is een initiatief dat een drietal jaar geleden redelijk 

organisch werd opgestart en waarbij hulpverleners over sectoren en leeftijden heen 

(jongerenwelzijn, GGZ, CAW,…) samenwerking en afstemming zoeken inzake transitie. Via kleine 

werkgroepen wordt gewerkt rond concrete doelstellingen (bv. Wonen, zorgcontinuïteit,…) die twee 

maal per jaar worden teruggekoppeld naar de grote overkoepelende Mind the Gap-groep.  Julie 

Degrieck (Inhoudelijk Beleidsteam CAW – Kinderen en Jongeren), Dominick Vosters (medewerker 

continuïteit – Jongerenwelzijn) en Menno Fransen (directeur psychosociaal revalidatiecentrum 

Tsedek) sturen de bijeenkomsten aan.  

 

(3) Veerkracht Wonen  

 

Toelichting door Wim De Puysseleir:  “Veerkrachtwonen” is gericht op de specifieke doelgroep van 

jongvolwassenen (leeftijdscategorie 18-25 jaar) met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA-

profiel).  Men streeft ernaar 25 plaatsen te voorzien voor deze doelgroep. 

Een uitdaging waar op ingezet zal moeten worden, is de uitwerking van een intersectoraal onthaal. 

Men wenst gebruik te maken van het platform van Mind the Gap om hierin samen te werken. Op 

casusniveau is er reeds een goede intersectorale samenwerking.  

 

(4) VDIP (Vroeg Detectie en Interventie bij Psychiatrische Stoornissen) 

 

Toelichting door Jan Mampuys (voorzitter template): Er gebeurt een naamwijziging van VDIP naar 

“CONNECT”.  De werking is georganiseerd op het niveau van de provincie met regionale vertakkingen 

en is ingebed in het netwerk Kinderen&Jongeren PANGG 0-18. Daarbij werd recent de keuze 

gemaakt de werking af te bakenen en vooral te richten tot transitie. Uit wetenschappelijk 

vooronderzoek dat gericht was tot jongeren van 14 tot 25 jaar, blijkt dat 75% van de EPA-

problematieken zich manifesteert voor de leeftijd van 18 jaar en 50% voor de leeftijd van 14 jaar. 

Daarbij blijkt dat hoe sneller mensen behandeling aangeboden krijgen, hoe beter de prognose is op 

verschillende levensgebieden.  

Vanuit familiedeskundigheid wordt aangegeven dat er een grote tevredenheid is over de werking van 

VDIP.  Het aanbod wordt als zeer laagdrempelig en toegankelijk ervaren, ook voor familieleden. 
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De praktijkervaring leert de huidige middelen waarover het VDIP-team beschikt, niet volstaan om 

aan de noden tegemoet te komen. Op dit moment bestaat het team uit 3VTE + halftijds een 

psychiater. Er is nood aan versterking van het team . Vanuit het netwerkcomité wordt aangegeven 

om binnen de themagroep “uitrol en verdieping functie 2” te zoeken naar verbinding met de VDIP-

werking. 

 

(5) Casemanagement PANGG 0-18 

 

De netwerkcoördinatoren van de netwerken 107 provincie Antwerpen en PANGG 0-18 hebben 

recent een overleg gehad met Tony De Clippele, casemanager binnen PANGG 0-18 naar aanleiding 

van een aantal casussen waarbij het moeilijk blijkt om netwerktafels te organiseren en zorgtrajecten  

uit te werken.  Het voorstel van dit overleg om het thema te bespreken op het PZ-PAAZ overleg werd 

aangekaart. Vanuit het netwerkcomité is men van mening dat dit thema benaderd dient te worden 

vanuit de verschillende functies en niet enkel F4. Men pleit voor een integrale en intersectorale 

benadering.  Het belang van aandacht en dialoog over dit thema wordt door partners zeker erkend. 

 

(6) Reflecties vanuit het netwerkcomité t.a.v. transitie 

 

- Binnen de verschillende projecten blijken er verschillende leeftijdscriteria gehanteerd te 

worden voor transitie. Er wordt in vraag gesteld hoe strak deze zijn, in welke mate er sprake 

is van flexibiliteit. 

 

- Transitie is een complex thema dat zorgactoren voor grote uitdagingen stelt op vlak van zorg 

en samenwerking. Er worden grote verschillen ervaren in visie over hoe er naar zorg gekeken 

wordt voor deze doelgroep (bescherming, verantwoordelijkheid, begrenzing, betrekken 

familie, vermaatschappelijking van de zorg,…).  Het netwerkcomité toont zich bereid om in 

dialoog te gaan met partners die zich tot deze doelgroep richten (PANGG 0-18, 

Jongerenwelzijn,…).  

Er blijkt op dit moment nog geen duidelijke overlegstructuur die hieraan tegemoet komt. 

Binnen Mind the GAP is er een goede intersectorale samenwerking maar deze samenwerking 

bestaat vooral uit mensen die in de praktijk staan en dit vooral binnen de regio van Stad 

Antwerpen.  

Partners geven aan geen nieuwe themagroep op te starten. Er is de voorkeur samen te 

werken rond concrete projecten en doelstellingen.  De suggestie werd aangebracht hierin 

samen te werken met het GGZ-comité Kinderen&Jongeren.  

 

- De netwerkcoördinator van SaRA neemt de reflecties mee in overleg met de 

netwerkcoördinatoren van PANGG 0-18. 

 

  



6 
 

3.4 PILOOTPROJECT PERINATALE GEESTELIJKE GEZONDHEID – PROVINCIE ANTWERPEN 

 

Ondersteund door de Vlaamse Overheid werd in Provincie Antwerpen, in samenwerking met 

Provincie Oost-Vlaanderen, het pilootproject “Perinatale Geestelijke Gezondheid” opgestart. Daarbij 

werden twee doelstellingen beoogd:  

- De ontwikkeling van een getrapt screenings- en assessmentprotocol voor de detectie van 

psychische problemen en een efficiënte toeleiding naar gepaste zorg.  

- De ontwikkeling van een regionaal zorgpad in samenwerking met alle belangrijke (perinatale) 

1ste, 2de en 3de lijnsactoren (zoals huisartsen, medewerkers van Kind en Gezin, 

vroedvrouwen, kraamverzorgenden, sociale dienst, Huizen van het Kind, gynaecologen, 

pediaters, neonatologen, psychiaters, kinderpsychiaters en infantteams,…) en (perinatale) 

netwerken.  

Het eindrapport van het project binnen provincie Antwerpen werd ingediend in mei 2018. In het 

najaar zal er in overleg gegaan worden met de Vlaamse Overheid m.b.t. verdere stappen die gezet 

kunnen worden om de projecten concreet verder te realiseren. 

Binnen provincie Antwerpen wordt intussen het initiatief genomen om op 9 november in PC 

Bethanië een nieuwe bijeenkomst te organiseren met de GGZ-partners (in de voormiddag) en de 

projectgroep (in de namiddag).  De GGZ-bijeenkomst in de voormiddag richt zich zowel tot GGZ-

partners met perinatale expertise als partners die generalistisch werken. Uitnodigen zullen nog 

verspreid worden. 

 

3.5 OPVOLGING KADANSTAFEL VANUIT VAGGA IN PLAATS VAN ANDANTE 

Aan CGG VAGGA werd de vraag gesteld tot deelname aan de Kadanstafel in plaats van CGG Andante. 

CGG VAGGA heeft aangegeven niet te zullen participeren wegen gebrek aan expertise en tijd.  

Het netwerkcomité betreurt deze beslissing (en begrijpt het ook niet goed omdat de categorale 

doelgroepen die VAGGA begeleidt zoals forensische en verslaving ook de doelgroepen van de 

KADANS-tafel zijn)  en vraagt aan CGG VAGGA de vraag opnieuw in overweging te nemen. 

Netwerk SaRA heeft tot doel in te zetten op gemeenschappelijke GGZ-doelen om zorg op maat en 

zorgcontinuïteit te realiseren. Daarbij wordt het belangrijk gevonden de krachten te bundelen en de 

“lasten” te delen. Het engagement van CGG VAGGA wordt hierin als belangrijk ervaren. 

Aan de netwerkcoördinatoren wordt gevraagd om opnieuw de vraag te stellen aan CGG VAGGA deel 

te nemen aan de Kadanstafel. Het thema zal volgend netwerkcomité opnieuw besproken worden. 

 

3.5 WEBSITE SARA 

De nieuwe website van SaRA staat online: www.netwerksara.be 

De website staat nog niet op punt en er zijn heel wat technische moeilijkheden waarmee de 

netwerkcoördinatoren worden geconfronteerd. Aan alle netwerkplatforms wordt gevraagd de 

website kritisch te bekijken en feedback gebundeld te bezorgen aan de netwerkcoördinatoren. De 

website zal volgend netwerkcomité opnieuw als thema geagendeerd worden. 

 

3.6 ERVARINGSDESKUNDIGE ARMOEDE 

Dit agendapunt is wegens tijdsgebrek niet aan bod kunnen komen en wordt meegenomen naar een 

volgend netwerkcomité. 

http://www.netwerksara.be/
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3.7 ADVIES- EN WEGWIJZER 

Dit agendapunt is wegens tijdsgebrek niet aan bod kunnen komen en wordt meegenomen naar een 

volgend netwerkcomité. 

 

 

4. Ter info 

 

4.1 OPEN GEEST TOUR 

Op 4 oktober is er de avondvoorstelling van de “Open Geest Tour”. Op dit moment zin er 134 

inschrijvingen. Aan de leden van het netwerkcomité wordt gevraagd om flyers en affiches te 

verspreiden. Verder wordt er gevraagd naar helpende handen de dag zelf. De taken waarbij hulp 

gevraagd wordt zal nog verder gecommuniceerd worden. 

 

4.2 BELEIDSDAG SARA (11/12) 

Els Vanheusden, Maarten Desimpel en Joris Michielsen hebben zich kandidaat gesteld om de 

beleidsdag voor te bereiden met de voorzitters van SaRA, de netwerkcoördinatoren en de 

procesbegeleiders vanuit FOD-Volksgezondheid. De netwerkcoördinatoren plannen het eerste 

overleg in. 

 

4.2 ONDERZOEK PZ-PAAZ OVERLEG 

Vanuit het PZ-PAAZ-overleg werd het initiatief genomen om in samenwerking met de UA (UA CAPRI – 

UA Huisartsengeneeskunde) een onderzoek op te starten dat tot doel heeft objectieve criteria 

zichtbaar te maken om zorgpaden te ontwikkelen. Binnen het onderzoeksopzet zal  op zoek gegaan 

worden naar een gelijkaardige geografische stad waarvan afgeleiden gemaakt kunnen worden die 

betekenisvol zijn voor onze regio. 

Vertrekken vanuit eigen gegevens blijkt niet haalbaar omdat er dan veel meer tijd nodig is. De 

looptijd van het onderzoek betreft drie jaar. Prof. Dr. Geert Dom, Dr. Kris Van den Broeck en Dr. Joris 

Michielsen coördineren het proces. 

 

  


