
Verslag Stuurgroep ‘Zorgpad voor suïcidale personen’ 

16/01/2020 
 

Aanwezig: Anne Grimon, Mieke Joniaux, Ewout Vanhove, Tine Willems, Charlotte Aertsen, 

Sarah Holemans 

 

Agenda: 

1. Varia 

2. To do’s uit vorige themagroep 19/12/2019 

3. Agenda 12/03 

_________________________________________________________________________ 

 

1. Varia 

- VIP²-indicatoren: feedback gevraagd, zowel technisch als inhoudelijk, andere twee 

partners oproepen om ook het inhoudelijke stuk ook te bespreken. 

- Inge Meersman: verslagen van vorige vergaderingen doorsturen naar Eva Pockelé, 

Charlotte neemt op. 

 

2. To do’s uit Themagroep 19/12/2019 

- je voelt de verschillen wel tussen organisaties: evenwicht vinden tussen wat wij 

kunnen aanreiken en wat gemeenschappelijk kan zijn en wat zal ingevuld worden 

door organisaties zelf 

- positieve aanwezigheid van huisarts 

- crisiskaart onder constructie →  in welke mate kan dat mee worden opgenomen? 

- aandachtspunten/ mee te nemen rond document missie en visietekst: 

- leeftijdsgrens:  

Conclusie: zorgpad begint vanaf 16 jaar, wat met de ouderen, daar voldoende 

partners? Thuiszorg, WZC? Psychogeriatrische afdelingen betrekken? Advies 

inwinnen?  

Actiepunt: partners: jongeren link maken via WG Ketenzorg voor suïcidale 

personen; ouderen: aan reeds betrokken partners vragen om het mee te 

nemen naar hun achterban 

- welke partners nog extra rond de tafel? 

Conclusie: we betrekken een aantal extra partners uit de 1ste lijn 

Actiepunten:  

- CAW (crisisteam CAW?) → Anne 

- thuiszorgdiensten? → informeel verkennen door Anne 

- ervaringsdeskundigen? → Ewout legt al eens voor bij Trialoog, 

eventueel als adviesorgaan en niet actieve partner rond de tafel? 

polsen bij themagroep naar hun bedenkingen 

- nuancering missie? → CGG-SP en Tine 

- definitie zorgpad → CGG-SP en Tine 

- hoe context betrekken? als extra knelpunt → CGG-SP & Tine 

- bevraging huisartsen: vraag naar aparte nomenclatuur: meenemen naar 

vergadering in februari → Tine onthoudt 

- gemeenschappelijke taal:  



- risicoformulering 

- vanuit VLESP wordt de (K)IPEO herwerkt tot een instrument waar 

verschillende partners beroep op kunnen doen, dus wij moeten niet 

het warm water uitvinden binnen de stuurgroep en themagroep → 

Tine bespreekt met Bart of we al een proefversie mogen bespreken 

binnen de themagroep 

- voor bepaalde partners (Spoed, huisartsen) wel echt nood aan een 

aantal richtvragen 

- safety-plan / crisiskaart 

- crisiskaart als onderdeel van safety-plan? 

- crisiskaart als verplichte gemeenschappelijke taal: liever niet! 

- insteek vanuit netwerk: patiëntgerichte insteek, je werkt verder met 

wat patiënt al in eerdere hulpverlening heeft opgemaakt; we kunnen 

een suggestie opstellen vanuit het zorgpad, maar we geloven dat 

hulpverleners hierin ook de vrijheid moeten hebben 

→ parkeren tot in juni! 

 

 

3. Agenda 12/3 

a. VIP² 

b. sjabloon crisiskaart 

c. Zorgpad 

i. afronden missie en visie, bijv leeftijdsgrens 

ii. rol ervaringsdeskundigen? 

iii. terugkoppeling nomenclatuur 

d. grote thema: sociale kaart 

i. we presenteren een aantal goed uitgewerkte sjablonen: kan dit voor 

onze organisaties ook? 

ii. contactgegevens beginnen uit te werken 

iii. we presenteren een aantal mogelijke flowcharts 

iv. Bedenkingen: sjablonen breed beschikbaar stellen? 

 

 

 

To do’s: 

Ewout:  

- mail VIP² 

- Trialoog verkennen 

- verslag themagroep doorsturen 

Tine: 

- mee uitschrijven met CGG-SP: knelpunt context betrekken, nuancering missie, 

definitie zorgpad  

- meenemen naar Vlaams overleg in december: nomenclatuurvraag huisartsen 

Anne: 

- CAW uitnodigen 

- aanwezigheid thuiszorgdiensten verkennen 

CGG-SP: 



- verslag Themagroep afronden 

- verder uitwerken: knelpunt context betrekken, nuancering missie, definitie zorgpad  

- sjablonen herbekijken en aanzet sociale kaart 

- verslagen Inge Meersman 

- Veerle aanspreken om sociale kaart te delen 


