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VERSLAG SaRA  - KEMPEN  

21 Februari 2020 

PZ Bethanië 

  

  

 

 

Aanwezig: Helga Peeters (netwerkcoördinator SaRA),  Maarten Desimpel (PC Bethanië), 

Hanne Aernouts (LMN Noorderkempen), Mick Hutsebaut (HOP), Paul Bosiers 

(Psychologenkring Voorkempen), Stef Spiessens (Selamberes), Ewout Van Hove  

(netwerkcoördinator SaRA), Lavinia Vervecken (VLOT),  Sarah De Graef (netwerk SaRA), Daniel 

Dufond (regiocoördinator CAW Antwerpen),  Els Draeck (Uilenspiegel).  

 

Verontschuldigd: Joris Michielsen, Sarah Bruyninckx, Dirk Meeus, Anne Grimon, Sandra Aerts. 

 

1. Opvolging van Joris Michielsen als voorzitter  

• Joris heeft het voorzitterschap neergelegd wegens andere prioriteiten. We zijn hem 

ontzettend dankbaar  voor alle inzet, zijn betrokkenheid blijft. 

• Voorkeur gaat naar iemand uit de eerste lijn om toe te voegen. Hanne Aernouts is 

kandidaat.  Het is  interessant om de linken te leggen.  

 

2. Samenstelling van dit overleg + doelstelling + frequentie van bijeen komen 

Samenstelling 

• Het lijkt waardevol om praktijkmedewerkers ook uit te nodigen voor de vergadering: 

we denken aan Stef Joris of Dorien Janssens (Sel Amberes), Bie Stoops (thema werken), 

Gert Rombauts (thema wonen), en de mensen die de ELZ opvolgen zoals Chris Anthonis 

(PZ Bethanie), Marleen Geentjes (Kompaan, binnenkort met pensioen, zal vervangen 

worden) en Jan Bogaerts. Enige nadeel: zwaartepunt bij PC Bethanië als al deze 

mensen toegevoegd worden. De meerwaarde voor de vergadering is dat deze mensen 

de brug kunnen maken tussen de GGZ en de eerste lijn.  
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Doelstelling 

• Doelstelling van het overleg: op basis van de trefdag en het strategisch verhaal de 

prioriteiten van SaRA Kempen gaan bepalen.  

• Gezond en betaalbaar wonen is  vragende partij om een ruimer platform te hebben en 

dit mee te nemen in dit overleg.  

• SaRA Kempen is ook een soort reflectieorgaan voor mensen die met de verschillende 

thema’s bezig zijn + legt de verbinding + kan bepalen wat er extra accenten moet 

krijgen binnen het netwerkcomité. De stem van SaRA Kempen mag nog luider klinken 

binnen netwerkcomité SaRA. Voorzitters moeten regelmatig afstemmen met oog op 

netwerkcomité.  

 

Frequentie 2020   

3 april 2020 van 10-12u 

19 juni 2020 van 10-12u 

4 september 2020 van 10-12u 

13 november 2020 van 10-12u 

Trefdag Sara Kempen op 23 november2020 in de namiddag (beurs + workshops) 

 

Telkens in PC Bethanië, gebouw 5. De data werden ook opgenomen in de kalender.  

https://www.netwerksara.be/events/ 

 

3. Terugblik op de trefdag van december 

• De opkomst was een pak lager, we zijn mensen verloren, anderzijds wel interessante 

nieuwe mensen aanwezig. Een aantal mensen hebben zich meer op de ELZ gericht. 

Nog eerder de save the date uitsturen? Moet het ’s avonds doorgaan? Kunnen we het 

niet beter overdag op een namiddag doen als we de datum lang genoeg op voorhand 

communiceren?  

• Beurs + standjes was wel een goede formule. Workshops spreken ook altijd aan, 

misschien dat opnieuw eraan koppelen?  

• De interactie was een grote meerwaarde. Bij nog meer volk werk je in kleinere 

groepen. Qua planning kunnen we best rekening houden met de planning van de ELZ, 

zodat we niet in mekaars vaarwater zitten.  

https://www.netwerksara.be/events/
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• Voor de volgende editie vertrouwen we de concrete voorbereiding toe aan een aparte 

groep (Mick, Hanne en Maarten stellen zich kandidaat) en betrekken we Sarah voor 

organisatie en communicatie. We plaatsen dit item systematisch op de agenda om de 

conceptfase mee op te volgen.  

 

 

4. Strategisch plan SaRA, belangrijke links voor de Kempen 

 

• Trialoog: in een aantal ELZ plaatsen creëren voor lotgenotencontact + regionaal en 

lokaal voldoende opvang voorzien voor familie en naasten + vertegenwoordiging op 

beleidsniveau.  

• Toegankelijke GGZ: in elke ELZ één kruispunt.  

• Crisis- en urgentiepsychiatrie: zorgpad voor suïcidale personen (een zorgpad 

uitbouwen en een engagementsverklaring van alle zorgpartners) 

• Visie en plan van aanpak voor langdurige zorg moet verder uitgediept en gefinetuned 

worden (najaar 2020). 

• Zorgcontinuïteit tussen jongeren en volwassenen: transitie. 

• Dekking van zorgvormen; crisisteams en 2B teams. Elke bewoner in elke gemeente 

moet hiervan gebruik kunnen maken. Hulpverlening in de thuisomgeving moet aan 

iedereen aangeboden kunnen worden binnen heel regio SaRA. De functievoorzitters 

gaan dit opvolgen.  

• We realiseren een model voor complexe en vastgelopen casuïstiek over de lijnen heen. 

Het opvolgen van zorgcoördinatie & zorgcasemangement en het inbedden in de regio’s 

  (ook binnen residentiële settings) wordt opgevolgd door de themagroep gedeelde 

 zorg.  

• Rond het thema wonen, verspreiden we een gedeelde nota aan de besturen rond 

mensen met psychische kwetsbaarheid. De bedoeling is dat gemeenten hun 

toewijzingsbeleid veranderen.  

• We blijven bij Vlaanderen aandringen om aanklampende zorg te realiseren, dit moet 

in het regeerakkoord opgenomen worden. We organiseren bijeenkomsten tussen 

SaRA en de sociale woonpartners om oplossingen te realiseren. De werkgroep Wonen 

is één keer samengekomen in december (volgende keer 18 maart), het idee is om dit 
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uit te breiden. De bedoeling is om een casusgerichte intervisie op te starten om goede 

methodieken uit te wisselen. Op termijn zouden we dit moeten kunnen overhevelen 

naar de ELZ. Dit werd al geagendeerd bij de twee overheden. Overheidsbeïnvloeding 

ligt bij het netwerkcomité.  

 

5. Keuze van thema’s waaraan we het komende jaar willen (verder) werken in SaRa Kempen  

Welke thema's zijn prioritair vanuit SaRA Kempen én overlappen met de strategische 

doelstellingen van SaRA? Volgende keer gaan we verder brainstormen rond hoe we verder 

aan de slag gaan.  

 

a. Hiaten in de zorg:  mensen die in de grensregio’s wonen (bv Berendrecht). 

b. Complexe casussen 

c. Transitieleeftijd 

d. Betaalbaar en gezond wonen, met zoveel mogelijk eigen keuzes (nu versnelde 

toeleiding wegvalt).  

e. Participatie (context) van ervaringsdeskundigen en lotgenotencontact. (dit wordt 

opgevolgd binnen Trialoog, we zullen de vraag stellen of iemand van de 

familiedeskundigen wil aansluiten bij het overleg).  

 

Voor de woonproblematiek ligt vooral een verbindende rol voor Sara Kempen, dit is de enige 

werkgroep die vanuit cliëntperspectief start. Deze werkgroep nog even de tijd geven.  

Het thema participatie wordt opgevolgd binnen Trialoog, het is een rode draad die we moeten 

bewaken bij alles waar we mee bezig zijn.  

 

6. Verdere uitrol ELP in SaRA Kempen en stand van zaken regionale zorgzones 

Het proces van de regionale zorgzones loopt, ze zijn vrij intensief bezig en volgen een beetje 

de methodiek van de ELZ, ze zitten nu in de fase van het formuleren van een  missie en visie.  

De volgende stap is een bevraging bij de ELZ om tot verdere uitrol te komen, de opdracht zal 

daarvan afhankelijk zijn. Hanne Aerts werkt sinds 2020 nog maar 2 dagen, wat betekent dat 

er keuzes moeten gemaakt worden.  

Rond ELP nemen we de argumentatie tegen ELP mee naar de overheid en naar de gemeenten 

om kruispunten op te starten in de Kempen.  


