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Aanwezig: Helga Peeters (netwerkcoördinator SaRA), Joris Michielsen (AZ Klina),  Maarten Desimpel 

(PC Bethanië), Jelke De Bruyn (LMN Noorderkempen), Sandra Aernouts (LMN Noord Antwerpen), 

Hanne Aernouts (LMN Noorderkempen), Greet Verbergt (Kind en Gezin), Mick Hutsebaut (HOP), 

Wendy Verheyen (gemeente en Sociaal Huis Malle), Annemie Storms (gemeente en OCMW 

Zandhoven), Esther Leyssen (Overkopp huis), Veronique Van Honne, Emelie Eeckelaert (Schakel/ 

Speelbabbel), Paul Bosiers (Psychologenkring Voorkempen), Chris Anthonis (PC Bethanië), Cindy 

Scheire, Stef Spiessens (Selamberes), Wendy Stolps, Lisa Peeters (StigWA, PZ Bethaniënhuis), Miet 

Jacobs (DMW CM), Anne Grimon (CGG Andante vzw), Jurgen Rietven,  Dorien Janssens (PC Bethanië, 

Mobiel Psychiatrisch Team Kompaan), Tamara Schoefs (Netwerk zorg aan geïnterneerden), Ewout Van 

Hove  (netwerkcoördinator SaRA), Lavinia Vervecken (VLOT), Sophie De Somer (Multidisciplinair 

Centrum Cura), Catherine Pauwels (Solentra vzw, regioverantwoordelijke Antwerpen), Marleen Van 

Staey (Similes), Liesbet Felix (RC de Keerkring), Wim Vanspringel (PC Bethanië, PRS De Keerkring), Bart 

Dams (E-kwadraat), Bie Stoops (F3), Sien Scheynen (F3), Anke Boumans (F3), Sarah De Graef (netwerk 

SaRA), Channa Dyckmans (De VoorZorg Antwerpen), Lynn Fransen (GTB vzw), Erik Fuhlbrügge 

(gemeente Zoersel), Emma Lambregts (HvK Voorkempen), Gert Rombouts (Beschut Wonen De 

Sprong),  Els Van den Brande (Huize Walden), Annemie Van Hofstraeten (PC Bethanië), Cindy Van 

Paesschen (Gemeente Zoersel), Kathleen Vertommen (ZNA Joostens), Yammie Fishel (Ups en downs), 

Melissa Raeymakers (Overkopp huis)  

 

1. PREZI: VOORSTELLING HUIDIGE STRUCTUUR NETWERK SARA 

2. UITWISSELING : Wat moet organisatieoverschrijdend aangepakt worden in de regio 

Kempen?  

• Transitieleeftijd wordt een belangrijk thema gevonden. Men ervaart een tekort aan aanbod en    

zorgcontinuïteit voor jongeren en jongvolwassenen;  

• Steun en good practices vinden bij andere organisaties is de taak van een netwerk.  

• Zorgregio’s zijn een knelpunt, Zandhoven ligt net op de grens, zij moeten met alle 

aangrenzende regio’s gaan spreken. Intussen zijn er wel al enkele partners gevonden.  
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• Er mogen geen muren tussen de verschillende ELZ gebouwd worden, verbindingen zijn zeer 

belangrijk. 

• We hebben nog geen model voor vastgelopen complexe casuïstiek, waarbij casussen echt 

vanuit gedeelde kracht bekeken en opgenomen worden. In Antwerpen bestaat dit al, in de 

Kempen nog niet.  

• Er bestaat wel thematisch casusoverleg, maar soms zit de complexiteit niet in de diagnose 

maar in de optelsom van de verschillende problematieken (bv vluchteling + verslaafd + 

psychische problemen).  

• Er moet een plan van aanpak komen voor langdurige zorg. Wat nu ontbreekt is een plek waar 

je mag blijven komen zonder tijdslimiet.  

• Berendracht-Zandvliet-Lillo is een vergeten uithoek, daar is geen kruispunt of 

ontmoetingshuis. Gaat over inclusie en middelen.  

• In de Noorderkempen is er een vermaatschappelijking van zorg en buurtzorg: daar zijn nu 

belangrijke stappen bezig; woonzorgcentra engageren zich om buurthuizen te worden, 

structurele ondersteuning is hierbij belangrijk. De lokale besturen staan wel open en zijn zelfs 

vragende partij om een rol te spelen.   

• Het belang van ervaringsdeskundigen: familie en naasten blijven vaak in de kou staan, 

instellingen geven weinig info en ondersteuning aan familie. (SD 1A) Dit is nog echt een 

knelpunt nu, hier moeten we echt op inzetten. Zwijgplicht is een enorme hindernis, 

hulpverleners hebben beroepsgeheim. Als zorgvoorziening kun je dit ook uitdragen en de 

patiënt zelf aanmoedigen om de familie te betrekken.  

• Lotgenotencontact is belangrijk bij het herstel.  

• Er bestaan heel veel initiatieven (posterbeurs) maar we weten het te weinig. De werkgroep 

sociale kaart bestaat nochtans, we moeten opletten om niet naast mekaar te zitten werken, 

het risico op versnippering is in de gaten te houden.  

• Vanuit ELZ is iedereen zoekende en tegelijk popt er overal vanalles uit de grond.  Als 

hulpverlener zie je soms ook niet meer naar waar je wie kan doorsturen. Is er een 

gemeenschappelijk platform waar een overzicht te vinden is?  

• In het ideale geval komen we tot de realisatie van een SOCIAAL HUIS waar iedereen (=alle 

diensten) een aantal uren per week aanwezig is zodat er ankerpunten zijn voor hulpverlening. 

Een eerste stap is al dat OCMW en CAW mekaar kennen. Een sociale kaart verandert ook 

voortdurend. Je moet een organische formule hebben waar mensen info kunnen vinden en 

anderzijds moet je inzetten op ontmoeting. Je kan niet alles oplossen met een digitale sociale 

kaart, je hebt ook een levende sociale kaart nodig. Een mooi voorbeeld is het “Gluren bij de 

buren” project voor hulpverleners: gezichten en contactpersonen zijn belangrijk.  
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• SD2: hoe kunnen we vluchtelingen vlotter in ziekenhuizen binnenkrijgen en met hen verder 

werken (Solentra)? Vluchtelingen vragen om specifieke expertise die er niet altijd is, dat is ook 

bij de hulpverleners een zoektocht. Er is nog steeds weinig netwerk rond mensen uit andere 

culturen, Solentra geeft hier vormingen rond. Is het een idee om dit voor een grotere groep 

binnen het CGG aan te bieden? Er zijn mogelijkheden om dit ook in de Kempen te organiseren, 

we moeten daar zeker gebruik van maken. Dit kan bv perfect toegevoegd worden aan een 

kruispuntwerking.  

• ELZ Noorderkempen en Voorkempen: mobiele teams werken niet met tijdsbeperking 

(mogelijkheid tot langdurige zorg).  

 

 

3. WAT ZIJN DE PRIORITEITEN?  

• We zullen ons hier verder over buigen tijdens het netwerkcomité aanstaande donderdag.  

Nadien is er opnieuw een overleg gepland met SaRA Kempen en bekijken we wat haalbaar is 

in 2020, om dat vervolgens terug te koppelen naar deze groep. De link naar het verslag wordt 

op de website van SaRA gezet. Tussendoor mag er altijd feedback gegeven worden, we zijn 

een lerend overleg.  

 

4. TERUGBLIK?  

Kwam deze bijeenkomst tegemoet aan de verwachtingen? Bepaalde zaken die niet ingelost werden?  

• Het is een goede manier om kennis te maken met een nieuwe regio. De uitwisseling is het 

interessantste, de levende uitwisseling biedt de meerwaarde, niet de PowerPoint.  

• Kan dit overleg niet binnen een werkgroep gebeuren? Dat is moeilijk. Binnen elke werkgroep 

is er zoveel om rond te werken dat je moet filteren en structureren. Duurzaamheid is een grote 

uitdaging. In de Voorkempen werd gekozen voor 3 werkgroepen. Bij ELZ is men louter met de 

eerstelijnszorg bezig.  Netwerk SaRA is met eerste-, tweede- en derde lijn bezig; samenwerking 

met ELZ is hierbij heel belangrijk. Er is overlapping maar toch ook duidelijk een andere focus.  

 

 

 

 

 


