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VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA  -  

DONDERDAG 14 FEBRUARI 2019  

  

    

  

 

Aanwezigen 

 

Els Vanheusden (ZG Multiversum), Anne Grimon (CGG Andante – F1 voorzitter), Nicole Van Houtven 

(IBW De Link – F2 covoorzitter), Dr. Geert Dom (ZG Multiversum – F4 covoorzitter), Marleen Van 

Staey (Similes), Tamara Schoefs (netwerkcoördinator internering),  Wendy Gabriëls (OGGPA), Ewout 

Van Hove (netwerkcoördinator SaRA), Stef Spiessens (SEL Amberes – covoorzitter SaRA), Joris 

Housen (ZG Multiversum – covoorzitter SaRA), Joris Michielsen (PAAZ AZ Klina – covoorzitter SaRA 

Kempen), Maarten Desimpel (PC Bethanië), Mario Barremaecker (ZNA PZ Stuivenberg), Tino Ruyters 

(Free Clinic), Dr. Vicky Matthysen (ZNA PZ Stuivenberg – F2 covoorzitter), Tine Maes (PAAZ GZA 

St.Vincentius), Jo Verstraeten (IBW De Vliering – F3 voorzitter) 

 

Verontschuldigd 

Jan Mampuys (CGG Andante), Jan Bogaerts (PC Bethanië), Wim De Puysseleyr (IBW De Link – F5 

covoorzitter), Marleen Geentjens (IBW De Sprong – F5 covoorzitter), Mario De Prijcker (CGG VAGGA), 

Dirk Goeminne (ZG Multiversum – F3 voorzitter), Hugo Pietermans (ZNA PZ Stuivenberg - F4 

voorzitter), Mieke Beirinckx (ADIC), Linda Huybrechts (De Voorzorg), Liane De Boeck (SEL Amberes), 

Eva Mangelschots (CAW Antwerpen) 

 

1. Opvolging vorig verslag (10 januari 2019)   

Opmerkingen bij vorig verslag: 

• Website SaRA: zit in een stroomversnelling. Inhoud en structuur wordt op korte termijn 

aangeleverd. 

• Vertegenwoordiging in eerstelijnszones: lijst met deelname aan zones dienen we verder te 

actualiseren (en ook bij te houden de komende maanden). 

Kunnen we elkaar vertegenwoordigen en hoe doen we dit? Wat ambiëren we als netwerk? 

Het lijkt aangewezen om te verdelen gezien de grote vraag naar inbreng van GGZ in de 

eerstelijnszones. 

Er ontstaan nieuwe organen in de eerstelijnszones: clusters en (voorlopige) zorgraden. Het is 

belangrijk om hier zicht op te krijgen. Deadline om voorlopige zorgraden op te richten is 21 

oktober. Er moeten dossiers ingediend worden voor 31 december. Men zoekt nu een 

afvaardiging van vier verschillende clusters (die tijdelijk zijn). Gezondheid krijgt bv 11 zetels. 

➔ We sturen de lijst rond met het overzicht en vragen aan de partners om deze te 

actualiseren. 

• Regionale zorgzones zouden nu gevormd worden, er is echter weinig betrouwbare info 

beschikbaar.  

• Versnelde toewijzing – dit thema is in beweging en een werkgroep zorgt voor de opvolging. 

De mobiele teams gaan in afgebakende regio werken, waardoor het nodig is om als netwerk 

op voorhand een engagement op te nemen aangezien we niet weten in welke regio iemand 

uiteindelijk zal wonen.  
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• Beleidsdag SaRA op 26/3: nieuwe uitnodiging zal worden verstuurd. 

• ELPF ouderen: er werden twee dossiers ingediend. De projectvoorstellen worden bezorgd 

aan de leden van netwerkcomité SaRA. 

• Vraag Stad Antwerpen naar cijfers: feedback werd gegeven in de mate van het mogelijke.  

 

2. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA  

• Intensifiëring residentiële zorg 

De concrete plannen werden bezorgd aan de leden van netwerkcomité SaRA ter voorbereiding.  

 

o ZG Multiversum: zal bedden afbouwen om Cadenza 1 en cluster algemene psychiatrie verder 

te intensifiëren. 

o ZNA PZ Stuivenberg: vertrekpunt staat beschreven in het gemeenschappelijk dossier SaRA. 

Intensifiëring om werkvloer beter te bestaffen. Op de vloer is er engagement om naar High 

Intensity care (HIC)-model te evolueren.  

o PC Bethanië: momenteel geen dossier tot intensifiëring ingediend. 

 

Het is belangrijk dat we als netwerk oog hebben voor het groter verhaal. We hebben nog een 

capaciteit aan bedden die maakt dat deze dossiers tot realisatie van mobiele teams en intensifiëring 

mogelijk zijn. De bezorgdheid leeft echter of de huidige beddencapaciteit de noden van het netwerk 

in de toekomst wel kan opvangen. 

De netwerkcoördinatoren vernamen dat de FOD Volksgezondheid aan de slag gaat met de 

ingediende dossiers tot intensifiëring, ter voorbereiding van het IMC eind maart. Daarom is het 

belangrijk dat de plannen gedragen zijn door het netwerk. Na het IMC verwachten we meer nieuws 

m.b.t. goedkeuring en timing. 

 

3. Ter info 

• Vraag tot medewerking onderzoek OGGPA m.b.t. transitieleeftijd  

Wendy Gabriëls (OGGPA) gaf een toelichting over het behoeftenonderzoek dat op initiatief van het 

Overlegplatform werd opgestart. Er wordt een onderzoek gedaan naar de begeleiding van jongeren 

van 14 tot 26 jaar in samenwerking met de Universiteit Antwerpen. Een voorstelling van dit 

onderzoek is terug te vinden in de bijlage. Ze richten zich zowel tot hulpverleners als jongeren.  

Er is op dit moment geen afbakening naar pathologie, statuut, zorgzwaarte,.. Het gaat om een breed 

onderzoek. De resultaten worden gepresenteerd als een masterproef.  

ZG Multiversum heeft een specifieke adolescentenwerking. Het is interessant om verbinding te 

leggen met het onderzoek dat van daaruit wordt opgezet.  

Methodologie: kwalitatief onderzoek via focusgroepen en individuele interviews.  

Promotor: Guido Van Hal van de UA. 

Bij deze een warme oproep aan de partners om de vraag naar medewerking aan het onderzoek 

mee te verspreiden. (Voor meer info: wendy.gabriels@oggpa.be)  

Er wordt vanuit het netwerkcomité om terugkoppeling gevraagd van het resultaat.  

• Stand van zaken eerstelijnspsychologische functie 

Dit is een uitdaging voor het netwerk omwille van verschillende facetten (krappe timing, model dat 

wordt vooropgesteld door de FOD Volksgezondheid, nieuwe samenwerking creëren,…). 

mailto:wendy.gabriels@oggpa.be
mailto:wendy.gabriels@oggpa.be
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Ontwikkelingen: 

- Voorzitterschap: Mario Barremaecker is bereid om het voorzitterschap van de themagroep 

‘terugbetaling eerstelijns psychologische zorgen’ op te nemen. Waarvoor dank! 

- Samenstelling: we evolueren met de themagroep naar een evenwichtige samenstelling van 

stakeholders en regionale spreiding. Voor meer info hierover kan je terecht bij de 

netwerkcoördinatoren. 

- Inhoudelijk coördinator: er lopen momenteel gesprekken met drie geïnteresseerden die 

reageerden op de vacature. Het is belangrijk om iemand te vinden die de competenties en 

know how heeft om het project goed te begeleiden.  

- Administratieve functie: René Van Mieghem volgt dit momenteel op voor ZG Multiversum. 

Het is de bedoeling om iemand aan te werven naargelang de nood zich aandient. Momenteel 

belangrijk om in te zetten op de ontwikkeling van de randvoorwaarden van het proces 

(overeenkomsten met psychologen, gegevensdeling, facturatie,…). 

- Kandidaat klinisch psychologen/orthopedagogen: momenteel 28 mensen die zich kandidaat 

stelden. Selectie dient nog te gebeuren op basis van criteria FOD Volksgezondheid.  

- Interdisciplinaire samenwerking: LMN (lokaal multidisciplinair netwerk) zijn bereid om dit te 

ondersteunen. Zo kunnen we inzetten op dialoog tussen verwijzers (huisartsen/psychiaters), 

de eerstelijns psychologen/orthopedagogen en andere relevante stakeholders. We willen 

ervoor zorgen dat mensen met klachten de weg vinden naar het gepaste aanbod van de 

ELPF. 

- Starten via pilootproject: hoe kan de opstart eruit zien? Het lijkt aangewezen om met een 

pilootproject te starten zodat we kunnen leren en alles wat behapbaar houden. Dit is nog 

onderwerp van verdere dialoog in de themagroep. 

- Communicatie met FOD Volksgezondheid: de verwachtingen en de timing zijn niet altijd even 

realistisch. Het is belangrijk om ons als netwerk hierin te positioneren (bv. m.b.t. 

budgetraming, opstart in pilootfase,…) Verder is het ook zo dat er een aantal 

randvoorwaarden dienen ingevuld te zijn (facturatiesysteem, beschikbaarheidstool, 

inhoudelijk coördinator,…). We volgen het proces nauwgezet op en indien nodig 

communiceren we als netwerk met de FOD Volksgezondheid. 

 

• Feedback regionaal GGZ-overleg SaRA Kempen 

Opstartvergadering heeft plaatsgevonden. Er was een goede vertegenwoordiging van de actoren 

actief in SaRA Kempen. De thema’s werden overlopen en er was aandacht voor de 

vergaderstructuur. Het voorzitterschap werd ook besproken. Joris Michielsen is interim-voorzitter, 

de vraag werd tevens gesteld aan een actor van de eerstelijn (CAW) om covoorzitterschap op te 

nemen. Goedgekeurde verslagen worden bezorgd aan de leden van het comité. De planning voor de 

vergaderingen van het regionaal GGZ overleg SaRA Kempen werd ook vastgelegd voor 2019. 

 

• Werkgroep ‘langdurige zorg’ FOD Volksgezondheid  

Er wordt een nieuwe werkgroep opgericht door het Overlegorgaan Volwassenen – Langdurige zorg. 

De precieze inhoud en opdracht van deze werkgroep wordt nog verder afgebakend. Het is belangrijk 

om input te leveren vanuit het netwerk. 

Kandidaatstelling: Nicole Van Houtven, Stef Joos, Antoon Vandekerckhove, Marleen Geentjens?, 

Ewout Van Hove, Stien Van Doren.  
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• Vormingen ‘rehabilitatie en herstelgerichte zorg in 2019’ 

Opleidingen via vormingsbudget FOD Volksgezondheid goedgekeurd: 

o SRH in 2019: coachopleiding + mogelijkheid onderzoeken om docent op te leiden + 

mogelijkheid bekijken van basisopleiding in late najaar 2019 – via netwerkplatform functie 3. 

o Opleiding psychische problemen op de werkvloer - via themagroep Arbeid 

 

4. Ter bespreking:  

• Advies en wegwijzer SaRA  

Er werd een discussienota bezorgd aan de leden van het netwerkcomité ter voorbereiding. 

Initieel in 2013 gestart met volgende partners (MTA De Link, MTA De Vliering en de CGG’s). 

Doorheen de jaren was dit in evolutie. Nu neemt MTA De Link de advies en wegwijzer op gedurende 

drie halve dagen. 

o Frequentie: in het verleden werd er redelijk wat gebeld op de telefoon. Nu zijn er minder 

vragen (omwille van minder bekendmaking? Omwille van aanmeldingsstop van de mobiele 

teams?). Het gaat vaak over vragen om mee na te denken (advies). Daarnaast ook soms 

vragen naar een verwijzing. Soms is er ook advies op verplaatsing en MDO.  

o Vragen worden ervaren als terechte vragen. Vaak ook over jongeren en ouderen.  

o In 2017 werd er een brede bevraging georganiseerd. WGC, huisartsen, OCMW, 

mutualiteiten,… Cliëntenoverleg, MDO, advies- en wegwijzer waren weinig gekend. De 

eerstelijn voelt wel duidelijk de nood om ergens terecht te kunnen bij advies en wegwijzer 

vragen.  

o Vragen die opkwamen tijdens het denkproces:   

- Kan dit ingebed zijn in visie themagroep over de lijnen heen?  

- Organiseren we regionale aanspreekpunten met veel know how van het lokale 

aanbod? Wie moet dit opnemen (lijkt zeer belangrijk om dit te laten doen door 

mensen met expertise). 

- Medium om visie op zorg te verstevigen. Advies en wegwijzer functie kan mee 

triëren en bijdrage leveren aan getrapt zorgmodel en gedeelde zorg. 

- Link leggen met een Kruispuntwerking? Daar kan je terugvallen op een breed team. 

Kan ook opportuniteit bieden om advies op verplaatsing aan te bieden. 

- Registratie van vragen doen + lacunes zicht op krijgen. 

o Wat is de link met het geïntegreerd breed onthaal? Zowel in Voor- als Noorderkempen: 

regionaal breed onthaal. Vooral wegwijzerfunctie met drie verplichte partners: CAW, 

mutualiteit, lokale besturen. GGZ ontbreekt op dit moment.  

o Het is belangrijk om face à face contact te hebben. Vraag om dit onder te brengen in een 

punt waar ook actie aan kan verbonden worden. Je moet het issue kunnen ‘vastnemen’ en 

kwaliteit bieden.  

o Belangrijk om ook uit te wisselen met Adviespunt verslaving over de opgedane ervaringen.  

o GBO = front-office, Kruispunt = back-office? 

o Niet eenvoudig om VTE’s te vragen. Hier moet over nagedacht worden. 

 

Conclusie: interessante en belangrijke functie. Er is nog behoefte aan verder denkwerk over hoe deze 

functie kan ingebed worden in het netwerk. Punt wordt geagendeerd bij volgende themagroep 

‘gedeelde zorg over de lijnen heen’. 
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• Vlaams decreet Geestelijke Gezondheid + oprichting VLOG  

Het Vlaams decreet Geestelijke Gezondheid roept veel vragen op. Het is geschreven in onduidelijke 

taal/terminologie. Zo spreekt men ook over netwerken, maar volgen die andere functies en opbouw. 

Het werd aan de netwerkcoördinatoren bevestigd dat het wel degelijk over dezelfde netwerken gaat 

als deze van 107 en kinderen en jongeren. Vlaanderen moet echter rekening houden met de Raad 

van Staten bij het opstellen van decreten (het mag uitsluitend over Vlaamse bevoegdheden gaan). 

Vlaanderen wil de netwerken erkennen en zoeken naar financieringslijnen. Het blijft echter nog een 

grote oefening en het is afwachten wat de volgende legislatuur brengt.  

De partners houden een pleidooi om de hoeveelheid in zo’n decreet te reduceren en de essentie 

samen te vatten op enkele pagina’s zodat dit gedeeld kan worden. 

 

5. Varia  

• Financiering OP WEGG  

OP WEGG (Ontmoeting Participatie Werkgroep Ervaringsdeskundigheid Geestelijk Gezondheid) 

wordt gedragen door een groep gedreven ervaringsdeskundigen die hun ervaringen & inzichten 

willen inzetten om mee te timmeren aan de weg naar meer herstelondersteunende zorg. De 

vergaderingen werden in het verleden ondersteund door OGGPA. Omwille van de fusie van de 

overlegplatforms worden de activiteiten in kader van herstel en ervaringsdeskundigheid stopgezet. 

De betrokken ervaringsdeskundigen continueren de werking van OP WEGG. Er zijn echter uitgaven 

verbonden aan de vergaderingen van OP WEGG (onkosten/aanwezigheid). Mensen die een contract 

hebben bij een voorziening, daar kan de verplaatsingskost en aanwezigheidsvergoeding worden 

geregeld in onderling overleg. 

Voor mensen die niet verbonden zijn aan een organisatie werden de kosten gedragen vanuit OGGPA. 

Dit valt echter weg en vormt dus een probleem. Ook de ervaringsdeskundigen zijn niet meer 

tewerkgesteld binnen OGGPA. Het Vlaams Patiëntenplatform heeft echter een subsidie gekregen van 

de Vlaamse Overheid. LEF en DENK worden beschouwd als een proefproject met financiering. De 

Vlaamse overheid zou naar de toekomst toe bekijken hoe ze participatie, herstel en 

ervaringsdeskundigheid verder kan bevorderen in andere regio’s. 

 

• Overleg kwaliteitscoördinatoren - netwerkcoördinatoren 

Dit punt wordt hernomen op een later moment. 

 

• Overleg gepland WG middelen + brief naar FOD 

Op 1 maart staat er een overleg gepland  met de Werkgroep middelen. Hier zal gesproken worden 

over: de verdeling van de medische functie, administratieve ondersteuning voor het netwerk en 

systeem van lidgeld voor partners. Feedback van dit overleg volgt op het volgende netwerkcomité.  

Er werd tevens een brief gericht aan de FOD Volksgezondheid voor meer duidelijkheid te vragen over 

de plannen i.v.m. administratieve ondersteuning en financiering van de netwerkcoördinator.  


