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Aanwezig: Mieke Joniaux, Ewout Vanhove, Tine Willems (VLESP), Bart Witvrouwen (VLES), Charlotte 

Aertsen, Sarah Holemans 

Anne Grimon zal niet meer deelnemen aan de stuurgroep. 

 

Agenda: 

1. Vorig verslag 16/01 

2. Input VLESP: vernieuwing (K)IPEO 

3. Afronden missie/visie 

4. Sociale kaart 

5. Agenda 12/03 

 

 
 

1. Vorig verslag 16/01 

- Ondergrens zorgpad: tot nu toe gesproken over 16 jaar als ondergrens, maar bij 

nieuwe ontwikkelingen: transitieleeftijd vanaf 15 jaar (15-25 jaar). We volgen binnen 

ons zorgpad deze ondergrens. 

 

 

2. Input VLESP: vernieuwing (K)IPEO (uiteenzetting door Bart Witvrouwen (VLESP)) 

- “Tool opvang en evaluatie Suïcidale Personen” 

- Timing: pilootstudie: mei/juni, najaar 2020: implementatie 

- Doel nieuwe tool 

- breder uitrollen, niet enkel AZ 

- eerste aanzet risicoformulering 

- Tool: drie delen 

- 0. wanneer suïcidaliteit bevragen? 

- 1. eerste warme opvang (voor alle hulpverleners) 

- na een poging 

- bij suïcidaliteit: tools om gesprek aan te gaan, inhoud 

risicoformulering 

- eerste inschatting sociaal netwerk en steun 

- 2. uitgebreidere bevraging, te doen door psy of iemand met 

therapeutische achtergrond: voor MCT, PZ, CGG,... 

- ~risicoformulering: aanzet risicoformulering gebaseerd op 

sjabloon MDR 

- zorgbehoeften volgens patiënt (aanzet safety-plan) 

- Bedenkingen vanuit stuurgroep 

- mogelijk om in deel 1 prioritaire vragen aan te duiden? (vb voor huisarts die 

maar kwartier tijd heeft) 



- pilootstudie binnen ons zorgpad? doel is testen van bruikbaarheid: kwalitatieve 

bevragen: wat is er goed, wat ontbreekt er, is het helpend in het gesprek? Wat is 

omkadering vanuit VLESP? voor start van pilootproject vorming, ondersteuning door 

Bart tijdens het lopen van het onderzoek.  

Bart komt toelichten op volgende themagroep, 12 maart. Als themagroep akkoord 

gaat, in de namiddag te bespreken op netwerkcomité door Ewout. 

 

 

3. Afronden missie/visie 

a. aanpassingen doorgevoerd - ok 

b. op themagroep enkel stilstaan bij wijzigingen: Sarah 

 

 

4. Sociale kaart 

a. sjabloon ‘Wie doet wat?’ 

i. Andante concreter uitgewerkt 

ii. vraag aan partners in themagroep of zij dit voor hun organisatie ook 

mogelijk zien 

iii. belangrijke vraag om mee te nemen: hoe breed wordt deze informatie 

verspreid? 

b. nadenken over website als eindresultaat waar al deze informatie gepubliceerd kan 

worden (zoektip: zorgpad perinatale zorg Netwerk Kempen) 

c. flowchart: eerste aanzet gebeurd, nog enkele aanpassingen doen. Indien tijd op 

volgende themagroep al even voorstellen, kan de themagroep het al bekijken tegen 

volgende bijeenkomst. 

 

 

5. Agenda 12/3 

a. Opvolging punten: 

i. VIP² 

ii. sjabloon crisiskaart 

iii. nomenclatuur huisartsen 

b. Zorgpad 

i. overlopen wijzigingen missie en visie 

ii. rol ervaringsdeskundigen? 

c. Gemeenschappelijke taal: Bart 

d. sociale kaart 

i. sjabloon Andante presenteren (Bedenkingen: sjablonen breed beschikbaar 

stellen?) 

ii. aanzet flowchart 

 

 

 

To do’s: 

Ewout:  



- met Anne rol van ervaringsdeskundigen/ naasten bespreken 

Tine: 

- / 

CGG-SP: 

- Sarah: wijzigingen aan missie- visietekst doorlopen op themagroep 

- Sarah: wijzigingen flowchart 


