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VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA  

DONDERDAG 12 SEPTEMBER 2019  

 

 

 

Aanwezigen: 

Els Draeck (Uilenspiegel), Els Vanheusden (ZG Multiversum), Mario Barremaecker (ZNA PZ 

Stuivenberg), Nicole Van Houtven (De Link – covoorzitter F2), Menno Fransen (Tsedek), Mario De 

Prijcker (CGG VAGGA), Eva Mangelschots (CAW Antwerpen), Anne Grimon (CGG Andante – 

covoorzitter functie 1), Frieke Van Zundert (CGG Andante), Tine Maes (PAAZ GZA St.Vincentius), Joris 

Michielsen (PAAZ AZ Klina – voorzitter SaRA Kempen), Maarten Desimpel (PC Bethanië), Mieke 

Beirinckx (ADIC), Joris Housen (ZG Multiversum – covoorzitter SaRA), Ludo Geerts (Similes), Eva Pockelé 

(Stad Antwerpen – covoorzitter functie 1), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator), Stef Spiessens (SEL 

Amberes – covoorzitter SaRA), Helga Peeters (netwerkcoördinator), Dirk Goemine (ZG Multiversum – 

covoorzitter functie 3), Jo Verstraeten (De Vliering – covoorzitter functie 3). 

Verontschuldigd: 

Tamara Schoefs (netwerk zorg aan geïnterneerden), Linda Huybrechts (De Voorzorg), Jan Bogaerts (PC 

Bethanië), Hugo Pietermans (PZ ZNA Stuivenberg), Marleen Van Staey (Similes), Marleen Geentjens 

(IBW De Sprong/PVT Landhuizen – covoorzitter functie 5), Vicky Matthysen (PZ ZNA Stuivenberg – 

covoorzitter F2), Wim De Puysselyr (IBW De Link – covoorzitter F5), Tino Ruyters (Free Clinic), Liane De 

Boeck (SEL Amberes) 

1. Goedkeuring vorig verslag 13/6 

Het verslag werd goedgekeurd. 

2. Wijzigingen bij partners met invloed op SaRA 

2.1 Naamgeving mobiele teams 

Om duidelijkheid naar zorggebruikers en eerstelijnsactoren te bevorderen werd afgesproken om voor 

alle teams hetzelfde voorvoegsel te gebruiken en vervolgens ruimte te laten voor naamgeving: 

• Mobiel Psychiatrisch Team – naam 

• Mobiel Psychiatrisch Crisis Team – naam  

 

2.2 Wijzigingen in PC Bethanië 

In PC Bethanië zullen enkele wijziging plaatsvinden in het zorgaanbod. Deze zullen toegelicht worden 

tijdens een van de volgende netwerkcomités.  

2.3 Uitbouw polikliniek ZG Multiversum 

Binnen ZG Multiversum bereidt men zich voor op de uitbouw van een multidisciplinaire polikliniek. Dit 

betekent in de eerste plaats inzet van psychologen, maar mogelijk zal er ook uitbreiding plaatsvinden 

naar verpleegkundigen of andere disciplines. De functie van de polikliniek heeft betrekking op follow-

up voor opnameverkorting enerzijds en ambulante zorg anderzijds (dit ook in het kader van het 

opvangen van de wachtlijsten van bv de CGG). Verder kan het ook gaan om voortrajecten. 
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Voor het aanbod zullen privétarieven aangerekend worden. Er zal zowel een individueel als 

groepsaanbod uitgewerkt worden. Mogelijk zal er ook inzet zijn van somatische hulpverlening.  

Vanuit PC Bethanië zit de uitbouw van een polikliniek ook in het zorgstrategisch verhaal. Zij zullen naast 

een verbaal ook een nonverbaal therapie aanbod uitbouwen. 

Deze beweging is een moeilijke oefening aangezien er geen financiering voorzien is. 

 De vraag wordt gesteld naar afstemming i.v.m. de uitbouw van de poliklinieken. Er wordt 

voorgesteld dit te behartigen vanuit NP1. Belangrijk om ook het categoriaal ambulant aanbod in beeld 

te krijgen. 

3. Ter info 

• De ervaringsdeskundige “armoede”, Ann Vervoort, zal aansluiten bij het SSEGA-team. Verder zal 

zij op 30 september aansluiten bij de themagroep Trialoog. Er zal ook nog aansluiting worden 

gezocht met andere partners (zoals Alert, CAW Outreach, Casemanagement Stad Antwerpen,…). 

De ervaringsdeskundige armoede zal zich inzetten voor mensen die moeilijk tot zorg komen en 

waar dus een aanklampende aanpak voor aangewezen is. 

• Bijna alle voorzieningen hebben zich akkoord verklaard met de solidariteitsbijdrage voor het 

netwerk SaRA. Dit geeft voorlopig een budget van 15 000 euro per jaar. De sollicitatieprocedure 

voor de aanwerving van een communicatiemedewerker is lopende. Er is een goede kandidaat 

gevonden maar er worden nog berekeningen gedaan of we voldoende financiering hebben.  

• Vlaanderen heeft een template uitgeschreven voor de ontwikkeling van een gedeelde visie over 

de begeleiding en behandeling van niet-gedetineerde justitiabelen met een psychische 

kwetsbaarheid. Procesbegeleiding wordt opgenomen door het VLOGG. De netwerken 

volwassenen en K&J worden geïnformeerd. Concreet worden betrokken partners aangesproken 

om de template mee uit te werken. 

 

4. Ter bespreking 

4.1 Strategisch plan 

Tijdens de twee beleidsdagen (2018-2019) van SaRA werden de missie en visie herschreven met  focus 

op doelstellingen waarmee we binnen ons netwerk aan de slag zullen gaan. Tijdens de zomermaanden 

zijn partners bevraagd aangaande prioritaire strategische doelstellingen. Hierbij werd duidelijk dat: 

- het nodig is om onderscheid te maken tussen enerzijds strategische doelstellingen die we 

vanuit het netwerk prioritair achten en anderzijds lopende opdrachten; 

- we ons moeten focussen op een beperkt aantal doelstellingen waar we duidelijke indicatoren 

en outputcriteria aan verbinden; 

- we de planning moeten zien op een tijdspanne van 5 jaar waarbinnen we keuzes aangaande 

timing en doelstellingen maken (tussentijdse evaluatie); 

- we moeten gaan voor doelstellingen waar samenwerking op netwerkniveau nodig is, m.a.w. 

complexe vraagstukken waar meerdere partners voor nodig zijn. 

De herwerking van de strategische doelstellingen op basis van de bespreking van het netwerkcomité 

(12/9) is terug te vinden in bijlage.  
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4.2 Regionaal Zorgplatform 

Het regionale zorgplatform wordt gevormd als volgende stap na de eerstelijnszones. Onze regionale 

zorgzone omvat 7 ELZ en valt samen met werkingsregio SaRA. Het is een belangrijke evolutie in het 

kader van het GGZ-decreet en de netwerken volwassenen en kinderen en jongeren zijn verplichte 

partner. Binnen onze regio hebben reeds enkele partners het initiatief genomen om verkennende 

gesprekken op te starten. Dit overleg wordt voor SaRA opgevolgd door de netwerkcoördinatoren. Het 

kader voor de pilootprojecten is op dit moment nog niet duidelijk. De ontwikkelingen worden 

opgevolgd en in een concretere fase opnieuw geagendeerd op het netwerkcomité. 

Er is alvast wel engagement om mee te denken over het indienen van een pilootproject. 

4.3 Planning volgend Groot Partneroverleg 

Punt verschoven naar agenda volgend comité. 

 

4.4 Citizen Science call – project vanuit leerstoel ‘public mental health’ 

Punt werd niet meer besproken gezien tijdstekort. Informatie werd meegestuurd met de agenda van 

comité 12/9.  

 

5. Varia 

5.1 Netwerkcomité november 

De Vlaamse en Federale overheid zullen alle netwerken volwassenen bezoeken. Voor SaRA staat dit 

gepland in november. Het netwerkcomité van november zal daarom uitzonderlijk plaatsvinden van 

15u tot 18u. (De overheden sluiten aan vanaf 16u). 

 

 


