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

Hanne Aernouts (LMN Noorderkempen), Sarah De Graef (netwerk SaRA), Sandra Aernouts 

(zorgtrajectpromotor Eerstelijnszone Noord Antwerpen), Ewout Van Hove  

(netwerkcoördinator SaRA), Lavinia Vervecken (VLOT, herstelacademie SaRA),  Dorien 

Janssens (mobiel team Kompaan),  Chris Anthonis (zorgraad ELZ Voorkempen, gedeelde zorg), 

Gert Rombauts (intakecoördinator De Sprong).  

 

Verontschuldigd: Joris Michielsen, Sarah Bruyninckx, Dirk Meeus, Anne Grimon, Mick 

Hutsebaut, Paul Bosiers, Stef Spiessens, Daniel Dufond,  Els Draeck.  

 

Rondje met korte reflectie na corona 

• Schakelen tussen de voorzieningen was een grote uitdaging, iedereen moest op 

zichzelf plooien. Actief bezig geweest met het delen van informatie (evoluties). 

• Mobiel team = belangrijk werk, veel waardering van de patiënten, inmiddels 

herevalueren met partners (Andante). De coronacrisis zette veel in perspectief, zette 

dingen op scherp.  

• Trello bord met voedselbedeling en hulp was een goede tool. De herstelacademie 

heeft 1 cursus online laten doorgaan, de meest kwetsbare groep bereik je niet online. 

Zitten de juiste mensen wel in de themagroep?  

• In kaart brengen van psycho-sociale hulp was een belangrijke opdracht, naast de 

triageposten.  

• Het warme weer was een godsgeschenk, hierdoor konden mensen buiten, de 

daginvulling viel weg voor veel mensen. Mooie initiatieven werden opgestart vanuit 

activering, veel creatieve ideeën. Dankzij het beschermingsmateriaal kon de werking  
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gewoon kunnen blijven doorgaan. Op de eerstelijn dreigde men volk te verliezen, dit 

is wel doorgepraat en goedgekomen. Themagroep gezond en betaalbaar wonen zat 

voor corona in een goede flow, en is dan plots stilgevallen. Ze hebben geprobeerd om 

het vast te houden maar dat was niet evident.  

• Het is een heftige periode geweest in PZ Bethanië, plots moet je jezelf heruitvinden, 

met verschillende richtlijnen in verschillende snelheden, zowel op Vlaams als federaal 

niveau. Geen bezoek meer mogelijk, werkingen die werden stopgezet, dat heeft veel 

gevraagd van de patiënten. Nu zijn er nog steeds veel beperkingen ondanks de 

heropstart. Binnenkort is er een interne evaluatie op niveau van de organisatie, teams 

maken dezelfde oefening voor de eigen afdeling. Nieuwe patiënten moeten gedurende 

7 dagen een mondmasker dragen.  Intern werd een naaiatelier opgericht om een 

voorraad mondmaskers aan te leggen.  

• ELZ Noorderkempen: eerst medische focus, dan een schakelzorgcentrum opgericht en 

de cohortzorg georganiseerd. Wat moet je doen op welk niveau? Zij hebben een 

draaiboek gemaakt met tips en info,  ook met de lokale psycho-sociale initiatieven. 

Noodvoorraad persoonlijk beschermingsmateriaal kwam goed van pas.  

 

Wat betekent dit voor ons overleg op niveau van SaRA Kempen?  

Heeft de coronacrisis een impact/invloed op de prioriteiten die we in januari vastgelegd 

hebben? De evaluaties van de ELZ zijn hierin cruciaal. De advies- en wegwijzer telefoon kreeg 

heel wat vragen die eigenlijk bedoeld waren voor de kruispunten. Kruispunten zijn  

laagdrempeliger en ingebed in de regio. We betreuren heel wat suïcidegevallen tijdens de 

coronacrisis, er was meer psychische last dan dat er zichtbaar was, voor heel wat mensen was 

er geen alternatief en die zijn we kwijt geraakt.  

Op een gegeven moment was het virus vermijden het hoogste goed, terwijl het psychisch 

welbevinden even hoog zou moeten staan. Door bepaalde diensten te sluiten, zoals jeugdzorg 

en kruispunten, ontstonden er ook schrijnende situaties. Gezinshulp en thuisverpleging  is 

gelukkig wel blijven draaien.  

 

Steun of ondersteuning van zorgverleners en mantelzorgers 

• In grote instellingen zoals Bethanië was dit makkelijker te organiseren. Rechtstreekse 

informele contacten waren zeer helpend.  
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• Dit nemen we in september verder op nadat er op verschillende niveaus een evaluatie 

geweest is. In functie van een eventuele tweede golf moet er nauwer samengewerkt 

worden met lokale besturen die vrije lokalen ter beschikking kunnen stellen voor 

andere doeleinden.  

 

 

Wat met de keuze van thema’s waaraan we het komende jaar willen (verder) werken in 

SaRa Kempen?  

 

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

brug tussen gezondheid en welzijn.  Een huisartsenpraktijk in Berendrecht is een eerste 

proefproject, zodat zij lokaal weten naar wie ze zich moeten richten. Het thema van de 

bereikbaarheid zit er mee tussen. De toeleiding naar kruispunt Luchtbal stond gepland 

maar werd nu on hold gezet via info van bovenhand. Veel diensten gaan niet tot 

Berendrecht, dat is echt een uithoek die er tussen valt qua zorg. Timing = november.  

b. Complexe casussen: doelstelling was om tegen eind 2020 een concreet plan te 

hebben: Mick, Ewout, Paul doen een voorzet. Het betreft enerzijds complexe casussen 

binnen een residentiële setting, waar een soort verderzetting /aflossing nodig is. 

Anderzijds betreft het tafels zoals COSA (soort intervisiegroep met meerdere 

organisaties rond complexe casus), we bekijken wat hier de mogelijkheden zijn qua 

format (tegen 13 november).  

c. Transitieleeftijd: kunnen we in september opnemen, Helga en Lavinia bereiden dit 

voor.  

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

toeleiding wegvalt). Normaal is er al genoeg info (via Gert) om dit in september 

uitgebreider op te nemen.  

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), bv Erika Danckaert van Ups en 

downs. Ewout neemt de vraag mee voor de volgende Trialoog vergadering. In het 

strategisch plan hebben we wel wat ambitie hierrond. De eerste stap om iemand mee 

aan tafel te krijgen.  
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• Wat met de trefdag die we gepland hadden in november? We gaan eerder 

mikken op maart/april 2021.  Moest er nog een tweede golf opduiken, kunnen 

we nog kijken of we een webinar organiseren.  

 

ELP: wijzigingen 

Videobellen kan tot eind 2020, er is geen leeftijdsbeperking meer (ook -18 en 65+). We  

bekijken of er één website voor ELP kan komen. Het aantal ELP is ook toegenomen (9 binnen 

Sara Kempen), maar het kan zijn dat ze eind dit jaar stoppen. Er werd een nota ingediend bij 

de overheid, het grote euvel blijft dat ELP slecht vergoed zijn.  

 

Regionale zorgzone 

Er was een oproep om pilootprojecten in te dienen, we zijn niet weerhouden (wegens niet 

gesteund door alle ELZ). De overheid gaat dit misschien op een bepaald moment opleggen. 

Vanuit RZZ werd de oefening gemaakt:wat kunnen we? Wat doen we samen? Het kerngroepje 

is blijven samenkomen, er was wel overleg met de ELZ + later ook met palliatieve en met 

LOGO.  Het is lopende, wordt vervolgd.  

 

Tiendaagse GGZ 

Zeven gemeenten uit de Voorkempen + Stigwa  hielden reeds een brainstorm om een aantal 

zaken onder voorbehoud uit te werken. Het gaat om eerder kleinschalige dingen die ook met 

corona zouden kunnen doorgaan, bv raamstickers en een webinar.   

 

Preventieoverleg met de provincie  

Vanuit de politiek kwam het idee om een CO3 casusregisseur aan te werven voor de regio. 

Wat zijn de noden rond intrafamilaal geweld? Er werd een vragenlijst opgesteld en heel ruim 

verspreid (121 reacties, naar duizenden mensen gestuurd). Binnenkort zien we wat eruit komt 

en daarmee kan van start gegaan worden.  
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Vrijwilligersvergoeding netwerk SaRA 

De vergoeding voor vrijwilligers werd goedgekeurd voor 2020.  De forfaitaire vergoeding voor 

deelname aan vergaderingen bedraagt 15€ per 2u (standaard duur SaRA-vergaderingen) en 

30€ per 4u (bv. beleidsdagen SaRA). Dit bedrag omvat tevens de onkostenvergoeding (bv. voor 

verplaatsingen). Mensen die tewerkgesteld worden bij een organisatie, doen dit vanuit hun 

eigen werkuren.  

 

 

 


