VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA
DONDERDAG 11 juni 2020

Aanwezigen:
Marleen Van Staey (Similes), Mario Barremaecker (ZNA PZ Stuivenberg), Tine Maes (PAAZ GZA
St.Vincentius), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator), Stef Spiessens (SEL Amberes – covoorzitter
SaRA), Helga Peeters (netwerkcoördinator), Sarah De Graef (communicatie, netwerk SaRA), Thijs Van
Lier (Beschut wonen Antwerpen), Tino Ruyters (Free Clinic), Joris Housen (ZG Multiversum –
covoorzitter SaRA), Joris Michielsen (PAAZ AZ Klina – voorzitter SaRA Kempen), Els Vanheusden (ZG
Multiversum), Hugo Pietermans (PZ PAAZ Stuivenberg), Jo Verstraeten (De Vliering), Maarten
Desimpel (PZ Bethanië), Menno Fransen (Tsedek), Wim De Puysseleyr (De Link – covoorzitter functie
5), Mario De Prijcker (Vagga)
Verontschuldigd:
Mieke Beirinckx (ADIC), Linda Huybrechts (De Voorzorg), Nicole Van Houtven (De Link – covoorzitter
F2), Vicky Matthysen (ZNA), Geert Dom (Multiversum), Jan Bogaerts (PZ Bethanië), Anne Grimon (CGG
Andante – covoorzitter functie 1), Hellen Renders (CAW Antwerpen), Frieke Van Zundert (CGG
Andante)

1. Goedkeuring vorig verslag 14/05/2020
Aanvulling bij het vorige verslag:
•

De nota rond transitie werd ingediend bij de Vlaamse overheid. Bij de federale overheid is er
reeds animo om hierover mee na te denken.

•

Joris Housen en Jan Bogaerts hebben hun kandidatuur bij Paul De Bock ingediend ter
vervanging van Jo Verstraete, maar nog geen bevestiging gekregen.

Het verslag wordt goedgekeurd.
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2. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA

•

Beschut wonen Antwerpen meldt een knelpunt bij de ABC-werking rond versnelde
doorstroom. Een kandidaat wordt geweigerd in het systeem versnelde toewijzing, omdat hij
in Beschut Wonen een woonst heeft. Dit is niet conform de wetgeving. IBW Antwerpen en een
netwerkcoördinator gaan hierover in overleg met ABC en indien nodig het lokaal bestuur.

•

Bij de andere SHM geeft doorstroom in versnelde toewijzing vanuit een IBW geen
problemen.Het systeem buitensociaal stelsel dient ook nog eens geëvalueerd te worden.
Ewout neemt dit op en polst bij de betrokken actoren.

•

CGG Andante is 4u per week met een psycholoog aanwezig in het OCMW van de gemeente
Kontich en wil dit in de toekomst niet meer blijven opnemen. Kontich rekent op deze
dienstverlening, en daarom zoekt Andante een partner die het wil overnemen. We sturen de
vraag naar het netwerkcomité en iedereen gaat na of er een mogelijkheid is om de continuïteit
van deze hulpverlening te borgen.

•

Vanaf 1 juli voert Multiversum een aantal wijzigingen in op vlak van personeel. Beschut wonen
De Link en De Vliering worden samengevoegd tot één team: IBW Multiversum. Daarnaast zal
IBW Multiversum inkantelen in zorggroep Multiversum. De zorggroep omvat op die manier de
vijf functies van de GGZ. De manier van werken blijft hetzelfde. Nicole Van Houtven wordt
zorgmanager van functie 5. IBW heeft ook een opdracht in F3, hiervoor is recent Erik Neirinckx
aangeworven als zorgmanager.

Daarnaast is er een reshuffle van een aantal

verantwoordelijkheden.
In het PVT aanbod werden ook enkele wijzigingen doorgevoerd om het aanbod nog beter te
differentiëren. Gezien de behoefte aan PVT-bedden in de regio’s Antwerpen-centrum en ZORA
(Zuid Oost Rand Antwerpen) groter was dan het aanbod, werd beslist om 34 bedden te
verhuizen van PVT De Wijngaard in Malle naar de regio Mortsel-Boechout. Het PVT-aanbod in
de Voorkempen blijft voldoende verzekerd door de aanwezigheid van PVT De Landhuizen (120
bedden) in Zoersel. Binnen PVT Waesdonck in Mortsel werd sinds 1 juli een nieuwe
wooneenheid met 24 bedden opgericht: De Fonkel.
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•

ZNA PZ Stuivenberg bundelt de krachten met PAAZ GZA, zodat alle covid-patiënten met
psychiatrische klachten indien aangewezen naar één gezamenlijke afdeling kunnen worden
doorverwezen.

3. Coronabeleid – hoe komen tot reflectie / voorbereiding op eventuele tweede golf?
De coronasituatie was nieuw, iedereen moest zichzelf heel snel heruitvinden en dat met de nodige
uitdagingen zoals te weinig beschermingsmateriaal. Wat als er een tweede golf komt in het najaar?
Wat willen we meenemen en wat moeten we vermijden? Op Vlaams niveau werd deze oefening reeds
gemaakt door Zorgnet, het lijkt zinvol om de resultaten op te vragen. Elke zorgvorm kreeg specifieke
richtlijnen om op te volgen, tegelijk kwamen er vanuit het werkveld signalen die noopten tot kritische
reflectie. Hoe heeft ieder apart het ervaren en wat zijn de gemeenschappelijke conclusies? Hoe
verhoudt dit zich in het netwerk, tussen de functies?
https://www.zorgneticuro.be/nieuws/koning-boudewijnstichting-financiert-projecten-voor-meerpreventie-en-sociale-contacten
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Ewout en Helga spreken gericht een aantal mensen aan. Els bezorgt de info vanuit de verschillende
werkgroepen.

4. Ter info
4.1 Uitbreiding, terugbetaling eerstelijnspsychologische zorgen -18 en 64+ (door Mario)
Er is nog steeds geen contract voor het budget van de online begeleidingen, er wordt ook gekeken
naar mogelijkheden voor extra budget zodat Hanne meer uren kan doen + om intervisie voor de ELP
mogelijk te maken. Het aantal psychologen staat nu op 32. Door de uitbreiding van de leeftijdsgroepen
is het een complexe situatie tav de website. Voor volwassenen staan de gegevens op de site van SaRA,
voor de minderjarigen komen de gegevens op de site van het provinciale netwerk Pangg0-18. Een
huisarts moet dan op verschillende sites gaan kijken, dat wordt te omslachtig. Een eigen website voor
ELP is daarom wenselijk.

5. Ter bespreking op basis van strategisch plan SaRA
5.1. Bericht stuurgroep zorg aan geïnterneerden Antwerpen – uitstroom van geïnterneerden in
detentie (door Mieke Goyens)
Vanuit het netwerk Zorg aan Geïnterneerden werd de bezorgdheid aangebracht dat tijdens de eerste
coronagolf aanmeldingen moeizamer verliepen waardoor mensen in detentie met een
interneringsstatuut geen perspectief hadden op een vervolgtraject. Er wordt gevraagd deze
bezorgdheid mee te nemen bij te uitwerking van de exitstrategieën en voorbereiding op een mogelijke
tweede golf. Concreet wordt in de eerste plaats gevraagd om intakes mogelijk te maken. Daarbij kan
gebruik gemaakt worden van digitale kanalen.
Het thema “Zorg aan Geïnterneerden” zal nog verder geagendeerd worden op een van de
netwerkcomités van het najaar.

5.2. Groot partneroverleg SaRA – voorbereiding 10-jarig bestaan door voorzitters SaRA)
Volgend voorjaar bestaat SaRA 10 jaar, daarom plannen we een groot partneroverleg in het voorjaar
van 2021. Sarah neemt contact op met de voorzitters en geïnteresseerde partners om het programma
uit te werken. (eerste bijeenkomst begin september)
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4.3. Stand van zaken Vlaamse actieplannen (door Helga)
•

Binnen de nota staat op dit moment nog niets over mantelzorg beschreven. Dit wordt
belangrijk gevonden aangezien de druk voor mantelzorgers groter is geworden om voor hun
familieleden te zorgen tijdens de lockdown. De netwerkcoördinatoren nemen dit mee in
overleg met de Vlaamse overheid (Nele Roelandts).

•

Er is de vaststelling dat de actieplannen en oproepen niet alle partners bereikt hebben in de
communicatie. Partners van het netwerkcomité worden gevraagd om belangrijke documenten
die relevant zijn voor het netwerk te delen met de netwerkcoördinatoren zodat deze breder
verspreid kunnen worden.

4.4. Staten Generaal van de GGZ (door Helga)
Er was een bijeenkomst op 14 maart 2019 om een noodprogramma voor te leggen aan de politiek om
een aantal drastische veranderingen door te voeren in de volgende regeringsperiode. Betrachting van
de Staten Generaal is komen tot een gezamenlijke stem (ervaringsdeskundigen, zelfstandigen,
organisatie,…) om het thema GGZ op de politieke agenda te zetten.
Via onderstaande link is een overzicht te vinden van de partners die participeren:
https://www.statengeneraalggz.be/staten-generaal-2/
Het mandaat van de Staten Generaal van de GGZ is op dit moment evenwel onduidelijk. Partners
stellen zich vragen over de vertegenwoordiging van de sector

5. Varia
5.1. Aandachtspunten vanuit partners?
•

Communicatie – Sarah De Graef: tijdens de zomermaanden staat een volgende reeks
wijzigingen aan de website gepland. Suggesties mogen steeds doorgegeven worden.
Versnelde doorstroom – Wim De Puysseleyr: de aanvragen naar versnelde doorstroom komen
zeer traag binnen, vandaar bij deze een oproep om er werk van te mak

•

Onderzoek Prof. Ronny Bruffaerts – Els Van Heusden: er bestaat een interessante presentatie
van professor Ronny Bruffaerts (onderzoeksgroep psychiatrie KULeuven). Deze is te vinden als
bijlage bij dit verslag. In september of oktober kunnen we hier zeker initiatief rond nemen.
Wat zouden zinvolle criteria zijn bij het inzetten van middelen? Dit is ook belangrijke informatie
op regionaal niveau. Wat is de timing voor een beleidsaanbeveling? Dit is interessant voor
netwerkcomité SaRA om op te volgen.
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