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VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA  

DONDERDAG 9 MEI 2019  

 

 

 

Aanwezigen 

Hugo Pietermans (ZNA PZ Stuivenberg - F4 covoorzitter), Menno Fransen (Tsedek), Marleen Van Staey 

(Similes), Frieke Vanzundert (CGG Andante), 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), Tine Maes 

(PAAZ GZA St.Vincentius), Mario Barremaecker (ZNA PZ Stuivenberg), Dr. Geert Dom (ZG Multiversum 

– covoorzitter F4), Jo Verstraeten (De Vliering – covoorzitter F3), Mieke Beirinckx (ADIC), Nicole Van 

Houtven (De Link – covoorzitter F2), Els Vanheusden (ZG Multiversum), Mario De Prijcker (CGG 

VAGGA), Dr. Vicky Matthysen (ZNA PZ Stuivenberg – F2 covoorzitter), Wim De Puysselyr (De Link – 

covoorzitter F5, Hellen Renders (CAW), Liane De Boeck (SEL Amberes), Helga Peeters 

(netwerkcoördinator SaRA), Joris D’Hooghe (kwaliteitsmedewerker ZG Multiversum) 

Verontschuldigd 

Anne Grimon (CGG Andante – F1 voorzitter), Jan Bogaerts (PC Bethanië), Tino Ruyters (Free Clinic), Dr. 

Van den Bossche (PAAZ AZ Monica), Eva Mangelschots (CAW), Linda Huybrechts (De Voorzorg), Dirk 

Goeminne (ZG Multiversum – covoorzitter F3) 

1. Goedkeuring vorig verslag 

Enkele aanvullingen werden geformuleerd:  

• Stand van zaken eerstelijnszones 

o ELZ Antwerpen Zuid: Anne Dubois (psychologenkring) en Dirk Goeminne als 

plaatsvervanger. 

o ELZ Noord Antwerpen: AZ Klina heeft zich niet kandidaat gesteld. De 

hoofverantwoordelijke maatschappelijk werk van ZNA zal contact opnemen met Tom 

Van Meel voor verdere afstemming. 

o ELZ Antwerpen Oost en ELZ Antwerpen Zuid: GZA heeft een gezamenlijke kandidatuur 

ingediend. CGG Andante zoekt toenadering tot ELZ A’pen Oost.  

o ELZ Centrum: de kandidaturen voor de zorgraden zijn ingediend. Er wordt gewacht op 

feedback.  

• Hanne Aerts is gestart als coördinator ELP. Zij sluit aan bij het volgende netwerkcomité ter 

kennismaking. 

• Gemeenschappelijk dossier: Vanuit ZNA Stuivenberg werd een brief gericht tot Pedro Facon 

en Paul De Bock om besluitvorming met betrekking tot het dossier “intensifiëring” in vraag te 

stellen. 

• De toename van de weigeringen vanuit SVK wordt ook opgenomen in de stuurgroep ‘wonen-

welzijn’ van Stad Antwerpen. 

• De nieuwe website van SaRA werd gelanceerd. De inhoud en vormgeving wordt verder 

uitgewerkt in de zomer. 

Verslag wordt goedgekeurd.  
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2. Wijzigingen bij partners 

• Adviesvraag daghospitaal – AZ Klina 

o CGG Andante: wensen betrokken te worden bij de uitbouw van het hulpprogramma 

“crisis” binnen Noorder- en Voorkempen vanuit hun preventieve rol in suïcide. 

o PC Bethanië: goedkeuring van de aanvraag.  

▪ Vragen aan AZ Klina verderzetting van het engagement in het perinataal 

zorgpad. 

▪ Voor wat betreft het hulpprogramma “crisis” wordt gevraagd naar verder 

afbakening van de regio. PC Bethanië zal dit engagement opnemen binnen de 

Voorkempen. 

▪ Voor de uitwerking van de zorgpaden wordt afstemming gevraagd met de 

zorgprogramma’s van PC Bethanië: stemming en persoonlijkheidsproblemen 

en verslavingszorg. Dr. Bergoets zal hiertoe het initiatief nemen. 

o ZG Multiversum: goedkeuring van de aanvraag. 

▪ Vraag om deze beleidskeuze te situeren binnen het strategisch plan van het 

klinisch netwerk (meer specifiek luik GGZ).  

 Er blijkt nog geen zorgstrategisch plan te zijn op dit moment binnen het 

klinisch netwerk Helix. 

▪ Uitrol mobiele teams: hoe kan dit op korte termijn (binnen enkele jaren) 

gerealiseerd worden?  

 Voor AZ Klina is het belangrijk om boven 450 bedden te blijven. 

Mogelijkheden tot reallocatie in de toekomst zullen onderzocht moeten 

worden. Binnen AZ Klina gebeuren denkoefeningen in het kader van 

transmurale zorg. 

▪ Familie-ervaringsdeskundigheid: er wordt een multidisciplinaire samenstelling 

beschreven. Kan daarbij inzet gebeuren van (familie-) 

ervaringsdeskundigheid? Verder wordt de vraag gesteld hoe er vanuit een 

ambulante setting samengewerkt zal worden met de thuisomgeving. 

o ZNA Stuivenberg: goedkeuring van de aanvraag, wel vraag naar verdere afstemming. 

Vanuit ZNA Stuivenberg zal inzet gebeuren in ELZ Noord-Antwerpen. Het zal belangrijk 

zijn hier een samenwerking in aan te gaan. Naar profilering toe wordt aangegeven dat 

AZ Klina niet het enige referentiecentrum is voor spoedeisende psychiatrie in ELZ 

Noorderkempen. Belangrijk om formulering aan te passen in dossier. Verder wordt 

de vraag gesteld waar de bedden vandaan komen. 

 

➔ Conclusie: We geven als netwerk een positief advies en wensen AZ Klina veel succes bij 

toekomstige onderhandelingen. 

 

• Vanuit ZNA Stuivenberg wordt bekeken in welke mate er nog bedden gereconverteerd kunnen 

worden. Indien er zaken concreter worden volgt terugkoppeling naar comité. 

• Er wordt vanuit het netwerkcomité gevraagd naar een toelichting over de ontwikkelingen 

binnen de klinische netwerken. Blijkt dat tot op heden enkel de structuur en de governance 

duidelijk is, maar nog geen inhoudelijke doelstellingen. Het thema zal in november 2019 

geagendeerd worden. Joris Michielsen is hiervoor aanspreekpunt. 
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• PC Bethanië: zijn bezig met de uitwerking van het zorgstrategisch plan, maar het is nog te vroeg 

om hierover te communiceren. 

• Uitbreiding psychosociale revalidatiecentra. Er werd 8 mei 2019 een gezamenlijk dossier 

ingediend met de vraag naar bijkomen 7VTE + 2,5VTE arbeidscoaches. Het dossier zal worden 

voorgelegd aan de adviescommissie en vervolgens aan het kabinet. 

Voor wat betreft de bijkomende VTE is het op dit moment nog niet duidelijk of men de keuze 

maakt voor de uitbreiding van de huidige werkingen of de opstart van een nieuwe 

antennepost.  

Er is tevredenheid binnen het netwerkcomité dat een uitbreiding aangevraagd is, doch men 

betreurt dat daarbij geen afstemming is gezocht met de partners binnen het netwerk. Het 

ingediende dossier zal gedeeld worden. 

 Naar aanleiding van bovenstaande besprekingen werd door partners in vraag gesteld welke 

verwachtingen er zijn t.a.v. mekaar met betrekking tot wijzigingen in het zorgaanbod. Deze blijken nu 

erg verschillend te zijn. Voor sommige dossiers worden een grote inhoudelijke voorbereiding met 

afstemming gevraagd. Bij andere dossiers blijken wijziging gecommuniceerd te worden zonder dat er 

nog mogelijkheid is voor partners om reflecties te geven of om tot afstemming te komen.  

Hoe kunnen zorgstrategische plannen binnen voorzieningen afgestemd worden met zorgstrategische 

planning binnen het netwerkt zodat we tot een gedeeld verhaal kunnen komen? Welke cultuur willen 

we hierin neerzetten? Pleidooi voor een cultuur van transparantie en dialoog.  

3. Ter bespreking 

• Crisiskaart. 

 Joris Dhooge en Tine Maes lichtte de werking en de mogelijkheden van de crisiskaart toe. De 

format daarvan werd gedeeld binnen het netwerkcomité en goedgekeurd. 

➢ Op de voorpagina zal het logo van SaRA gezet worden. Verder heeft iedere partner de 

mogelijkheid zijn eigen logo erop te zetten. Het document zal aangeleverd worden als 

template. De praktische uitwerking (waar, hoe en door wie kan drukwerk opgenomen ,…) moet 

nog verder bekeken worden. 

➢ De vraag werd gesteld of de crisiskaarten geïntroduceerd kunnen worden bij de 

huisartsenkringen, op Spoedafdelingen, politie… Kan dit een thema zijn voor een groot 

partneroverleg? 

➢ Verder werd er gevraagd naar een digitale app. Er wordt verwezen naar crisiskaart.nl. Deze 

mogelijkheden worden nog verder onderzocht. Op dit moment werd echter de keuze gemaakt 

om te starten met een papieren versie daar niet iedereen over een smartphone beschikt. De 

ontwikkeling van een app brengt ook een kostprijs met zich mee.  

➢ Het gebruik van crisiskaarten wordt vaak gecombineerd met signaleringsplannen. Deze zijn 

echter doelgroepspecifiek wat maakt dat het weinig zinvol lijkt om deze te uniformiseren. 

➢ Er wordt gevraagd of er een handleiding uitgewerkt kan worden voor familie m.b.t. hoe een 

crisiskaart gehanteerd kan worden.  

➢ De noodzaak van het gebruik van de crisiskaart ligt in de relatie tussen de HV en de patiënt. 

Daarbij werd gevraagd of de casemanager over een kopie van de crisiskaart kan beschikken.  
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➢ Kan de casemanager van de cliënt een kopie hebben van de crisiskaart? Dan kan deze 

ondersteuning bieden, steunfiguren van patiënten contacteren,… wanneer dat aangewezen 

zou zijn.  

Er wordt een mail rondgestuurd om partners uit te nodigen om in te stappen. Tine Maes, Joris 

D’Hooghe en netwerkcoördinatoren volgen op. 

• Netwerkovereenkomst 

De inhoud van de netwerkovereenkomst werd toegelicht en rondgedeeld. Doelstelling is dat deze 

ondertekend wordt door de partners van SaRA deze zomer. 

Op basis van de feedback van partners zullen nog enkele aanpassingen gebeuren in de netwerk-

overeenkomst en zal de finale versie per mail bezorgd worden. Belangrijkste aanpassingen: 

- Concrete bedragen worden uit de overeenkomst gehaald; 

- Aangezien het project “dubbeldiagnose” provinciaal georganiseerd wordt, dient dit niet in de 

regionale netwerkovereenkomst opgenomen te worden; 

- Er wordt gevraagd naar een toevoeging m.b.t. fiscaliteit; 

- 1% beheersvergoeding door promotor vormt aparte rubriek; 

- Toevoeging vanuit nota werkgroep middelen dat alle voorzieningen die facturen indienen (tav 

promotor om gebruik te maken van een SaRA budget) zelf verantwoordelijk blijven voor de 

financiële kost indien de overheid bij herziening hier niets in zou weerhouden. 

- De solidariteitsbijdrage is jaarlijks. Dit dient toegevoegd te worden aan de overeenkomst. 

- De solidariteitsbijdrage zal ingezet worden voor de aanwerving van een halftijdse functie 

(communicatie & organisatie) ter ondersteuning van de netwerkcoördinatoren voor een 

contract van twee jaar. ZG Multiversum toont zich bereid om het werkgeverschap op zich te 

nemen. 

Verder werden nog een aantal bedenkingen geformuleerd: 

- Er wordt gevraagd om kritischer te zijn ten aanzien van projecten die gevraagd worden om te 

behartigen vanuit het netwerk, doch waarbij er geen duidelijk of ontoereikend financieel kader 

(o.a. door de overheden) werd uitgewerkt; 

- Er wordt gevraagd op basis waarvan de solidariteitsbijdragen bepaald en gevraagd worden. 

Dringende ondersteuning is gewenst voor de functie van de netwerkcoördinatie. Deze situeert 

zich op vlak van communicatie (website, nieuwsbrieven,….) en organisatie (groot 

partneroverleg,…). Deze nood werd reeds formeel aangekaart bij FOD-Volksgezondheid. Het 

bleek niet mogelijk binnen de huidige legislatuur deze ondersteuning te realiseren. We 

verwachten dat dit in orde komt bij de nieuwe legislatuur. De vraag zal alvast opnieuw formeel 

gesteld worden. Wanneer FOD-Volksgezondheid ondersteuning voorziet, kan het huidige 

financieel plan aangepast worden.  

Vanuit CGG wordt aangegeven dat de sleutel die gehanteerd werd voor dit project niet als 

basis kan dienen voor andere projecten.  

- In welke mate is de solidariteitsbijdrage dwingend? Er is geen dwingend kader afgesproken. Er 

is de vraag van de partners om als netwerk performant te kunnen werken met daarbij een 

solidariteit van de GGZ-partners. Dialoog blijft centraal staan. 
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- De overheden verwachten dat we zorg bieden voor de leeftijdsgroep van 16-65 jaar. Het huidig 

financieel kader, o.a. de regeling voor de mobiele teams, maakt het echter onmogelijk om zorg 

te bieden aan jongeren onder de 18 jaar. De netwerkcoördinatoren vragen naar duidelijkheid 

bij de overheid.  

- Wie kan lid worden van SaRA? Met de ontwikkelingen van de eerstelijnszones en regionale 

zorgzones zal het belangrijk zijn te kijken naar hoe we zinvol kunnen verbinden. Aangezien 

deze ontwikkelingen nog volop lopende zijn, wordt uitgegaan van de huidige partners van 

SaRA.  

- De netwerkcoördinatoren vragen naar HR-ondersteuning in het kader van werkgeverschap 

m.b.t. de “netwerkfuncties”. Ewout, Helga en Hanne Aerts (coördinator ELP) hebben 

verschillende werkgevers. Daaraan zal de ondersteunende functie toegevoegd worden. Welke 

randvoorwaarden zijn wenselijk om als team goed te functioneren? Wie draagt welke 

verantwoordelijkheid (werkgeverschap,…).  

 

• Wijzigingen systeem versnelde doorstroom 

In de toekomst kunnen er dossiers ingediend worden zonder dat je vooraf weet in welk team iemand 

terecht komt. Er wordt engagement gevraagd van alle outreachteams om begeleiding op te nemen. 

Concreet betekent dit dat er een engagementsverklaring wordt opgemaakt dat begeleiding wordt 

opgenomen vanuit outreach-partners SaRA. 

• GGZ voor ouderen 

Er wordt verwacht dat bij de nieuwe legislatuur de organisatie van de GGZ voor ouderen een prioriteit 

zal worden. De netwerkcoördinatoren vragen proactief input van het netwerkcomité m.b.t. visie en 

organisatie van de zorg zodat deze kan worden meegenomen in overleg met FOD-Volksgezondheid.  

Vanuit het netwerkcomité wordt de leeftijdgrens niet zo belangrijk gevonden en dient de zorgnood 

van de patiënt het uitgangspunt te zijn. Wel wordt er gevraagd naar bijkomende inzet van middelen 

zowel voor wat betreft de governance van het netwerk (bijkomend middelen netwerkcoördinator) als 

voor wat betreft zorg. De huidige capaciteit werd immers berekend op het aantal inwoners tussen 18 

en 65 jaar. Men stelt dat het niet haalbaar is deze middelen te halen uit bijkomende reallocaties, maar 

dat extra budgetten vanuit de overheden voorzien moeten worden. 

Voor wat betreft de samenwerking met woonzorgcentra wordt het o.a. belangrijk gevonden te kunnen 

inzetten op opleiding, intervisie, consult & liaison. 

4. Varia 

• Activiteitenverslag 

Het activiteitenverslag van 2018 werd ingediend bij FOD-Volksgezondheid en wordt bezorgd aan de 

leden. 

• Vraag naar vertegenwoordiging Vlaams Overlegplatform 

De provinciale Overlegplatforms zitten in een fusieverhaal tot één Vlaams Overlegplatform. Hugo 

Pietermans zal deelnemen aan de Algemene Vergadering van dit platform als vertegenwoordiger van 

SaRA. Marleen Van Staey heeft zich kandidaat gesteld vanuit Similes voor provincie Antwerpen. 
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• Eerstelijnspsychologische zorgen 

In de maand april werden de eerste zeven sessie gerealiseerd. Het project is op dit moment kleinschalig 

opgestart. 

• Beleidsdag SaRA 

In het najaar wordt een nieuwe (halve) beleidsdag georganiseerd m.b.t. de governancestructuur van 

SaRA. Er wordt gevraagd naar helderheid m.b.t. het Vlaams Decreet GGZ daar dit impact kan hebben 

op de netwerken. De netwerkcoördinatoren ontvingen feedback dat de netwerken waarvan sprake in 

het decreet dezelfde netwerken betreffen als de huidige. In de toekomst zullen zij op Vlaams niveau 

zowel in overleg gaan met de Federale overheid (Magda Coture) als Vlaamse overheid (Nele Roelandt). 

5. Planning comité donderdag 13 juni 

 

- Er wordt gevraagd naar een stand van zaken vanuit de verschillende netwerkplatformen en 

themagroepen. Aan voorzitters wordt gevraagd om dit voor te bereiden en aanwezig te zijn. 

- De finale netwerkovereenkomst wordt ter ondertekening voorgelegd. 

- Magda Coture en Sarah Morsinck (FOD-Volksgezondheid) zullen deelnemen aan het volgend 

netwerkcomité. 

 

 

 

 

 

 

 


