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VERSLAG SaRA  - KEMPEN  

4 september 2020 

PZ Bethanië 

  

  

 

 

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

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

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),  Els Draeck 

(Vlaams patiëntenplatform), Marleen Van Staey (familie-ervaringsdeskundige), Anne Grimon 

(adjunct-directeur Andante, voorzitter F1), Paul Bosiers (psycholoog Bethanië), Joris 

Michielsen (stafmedewerker Klina), Bie Stoops (voorzitter F3) 

 

Verontschuldigd: Mick Hutsebaut, Lieven D’Hauwers 

 

Agenda 

• Sarah kijkt samen met Hanne de mailinglijst van SaRA Kempen na, niet iedereen heeft 

een uitnodiging ontvangen.  

• In Kalmthout is er te weinig plaats voor een inloopruimte, waardoor er een leemte is.  

Kan vanuit de ELZ nog ondersteuning geboden worden? Stef Joos neemt contact op 

met Greet Buysen. Bethanië is de enige plaats waar mensen terecht kunnen. Het lijkt 

logischer om vanuit ELZ ook een ontmoetingshuis te hebben, de vraag is groot gezien 

het feit dat de locatie te klein is.  Vanuit Bethanië is men op zoek naar meerdere 

locaties en naar een grotere locatie. De kunstenheuvel wordt al een tijdje voorgesteld 

door de gemeente als mogelijke piste, maar het aanbod wordt niet geformaliseerd. De 

droom is een knooppunt voor ontmoeting in Kalmthout, dat is een centrale en goed 

bereikbare plaats. Netwerk SaRA ondersteunt deze vraag, zodat er meer draagvlak is. 

Bv een conceptnota opstellen voor de lokale besturen? Best niet enkel inzetten op 
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Kalmthout, maar ook op andere gemeenten in de regio. Dit past goed binnen de 

opdracht van de werkgroep om kwetsbare groepen meer te betrekken, zeker in regio 

noord Antwerpen. Dit past eveneens binnen het coronagebeuren: verbinding en 

ondersteuning is heel belangrijk. We zullen eerst het informele overleg afwachten en 

tegelijk dit al op de zorgraden onder de aandacht brengen.  

 

1. Covid-19 en SaRa Kempen  

Sandra: er zijn veel welzijnsproblemen, best een werkgroepje rond opstarten.  

Lavinia: bij de doelgroep van de herstelacademie zitten heel wat mensen die we online niet 

bereiken, vandaar het idee om een aantal (thema)wandelingen te organiseren, ook voor 

senioren en jongeren.  Herstelacademie wil dit initiatief graag doortrekken naar de 

Noorderkempen en de Tejo huizen + koppelen aan de 10-daagse van de GGZ. De gemeenten, 

inloophuizen, netwerk SaRA, Uit in Vlaanderen enz gaan mee de bekendheid uitdragen. 

Mensen moeten wel  vooraf inschrijven. De themawandelingen zullen betalend zijn, de 

gewone wandelingen niet. Mensen die in aanmerking komen, mogen ook steeds 

doorgestuurd worden.  

 

Komen de werkingen tijdens deze tweede golf nog steeds in het gedrang? Bij de PAAZ is het 

nu genormaliseerd, tijdens de eerste golf liepen de PAAZ volledig leeg uit angst voor een 

besmetting. Er is geen ontslagprocedure, dus mensen mogen vrij vertrekken. In de toekomst 

moeten we nadenken over hoe we best omgaan met een angststoornis op een afdeling. 

Mensen waren niet voldoende omkaderd, er was nood aan outreach, maar je werd in snelheid 

gepakt om trajecten uit te werken. Ook bij Bethanië deed dit zich voor, er werd dan vooral 

ingezet op het behouden van contact. Sommige mensen komen nadien terug, sommigen ben 

je kwijt. De familie hier systematisch in betrekken is zeer belangrijk.  

 

Vanuit de ELZ is er niet echt een evaluatie gebeurd, bepaalde zaken (bv schakelzorgcentra 

voorbereiden) waren niet meer relevant. Elke ELZ krijgt een extra jaarsubsidie van 15 000€ om 

om te werken aan de covid uitbraak beheersing. Er zijn covid teams opgericht die bestaan uit 

ELZ+ voorzitters en huisartsen van elke gemeente. Er is ook een medisch expert aangesteld 

per gemeente + wachtposten. Doel is om opflakkeringen te beheersen en noden vanuit het 
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werkveld te ondersteunen. ELZ werkt ook nog algemener rond gezonde voeding en 

intrafamiliaal geweld, … 

 

Mobiele support vanuit Beke: Andante gaat outreachend en pro-actief werken met het 

personeel van enkele getroffen woon-zorgcentra.    

In de ziekenhuizen wordt het personeel opgevangen door HR en de arbeidspsycholoog. Er zijn 

ook ombudsmensen die gecontacteerd kunnen worden.  

 

 

2. Wijzigingen bij partners die aandacht verdienen 

• Stef Spiessens is gestopt bij ELZ Voorkempen, de covid opvolging wordt verder 

opgenomen door de voorzitter. Stef werkt nog tot 31 december voor Sel Amberes.  

• Joris Michielsen stopt bij Klina. Klina heeft voldoende bedden kunnen aankopen van 

ZNA om een conversie te kunnen doen, de erkenning is binnengekomen in april, 

vervolgens heb je 6 maanden tijd om operationeel te zijn. Er is vertraging ontstaan 

door interne discussies, waardoor de voorziene locatie niet vrij is gekomen. De 

bouwaanvraag (voor systeembouw) ligt nu bij de gemeente Brasschaat. Er is een plan 

voorzien voor 300m2 oppervlakte, het inhoudelijke zorgprogramma is reeds 

uitgetekend. Eerst komt er een daghospitaal, daarna ook perinatale zorg. De deadline 

van 1 januari 2021 zal niet gehaald worden. Opening is eerder voorzien voor zomer 

2021.  

• Andante zal de wijzigingen rond de kruispunten gedetailleerd toelichten op de 

volgende vergadering in november. De manier van werken en het aanmelden 

verandert.  

 

3. Strategische thema’s wonen en transitie (volgens selectie, strategisch verhaal 

van SaRA). 

• Transitie: de ppt van Gert werd toegevoegd aan het verslag. Lavinia, Helga en Chris 

hebben voorbereidend werk gedaan. Hun nota met bevindingen werd toegevoegd bij 

het verslag. 10% van de mensen in opname zijn jonger dan 26 jaar, er zijn tijdens de 

corona meer jongeren die een leefloon komen vragen. De jongvolwassenen vinden 

geen aansluiting bij de volwassenenpsychiatrie. Lavinia heeft een inventaris gemaakt 
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van het zorgaanbod in de regio (ontmoetingsplekken en jongerenhuizen zoals Tejo 

waar jongeren terecht kunnen met een hulpvraag, opvallende afwezige was het JAC in 

de regio). Wie zijn de stakeholders, de betrokken partijen? De lijst kan nog aangevuld 

worden met lokale- en privé- initiatieven. Het voorstel is om iets heel integratief in te 

bedden rond transitieleeftijd zoals Mind the gap.  De partners uit Antwerpen zijn 

bereid om dit mee te verkennen en de Kempen op pad te zetten. Zo kunnen we met 

kleine initiatieven snel iets in beweging krijgen. 

• Gezond en betaalbaar wonen: vermaatschappelijking van de zorg is belangrijk en dan 

is een woonplaats een voorwaarde. Het is een groot probleem voor de doelgroep om 

een goede betaalbare woning te vinden. De systemen van versnelde toewijs en huren 

buiten stelsel werden opgericht om hieraan tegemoet te komen. Deze nood moest ook 

in de Kempen op de kaart gezet worden en werd uitvoerig opgenomen met de partners 

uit de regio. Beschikbare panden werden in kaart gebracht en bleken vooral 

toegespitst op ouderen. Er werd een nota opgesteld (zie bijlage) die de vraag situeert, 

hiermee werden de gemeentelijke stuurgroepen bezocht. Om mensen met een 

psychische kwetsbaarheid in aanmerking te laten komen als een groep met bijzondere 

noden, is verplichte begeleiding een vereiste. Twee gemeenten (Zoersel en 

Wuustwezel) hebben GGZ intussen al opgenomen als doelgroep en een aantal andere 

gemeenten (Brecht, Wijnegem) willen het onderzoeken. Brasschaat en Essen zijn niet 

bereid om met de GGZ-doelgroep te werken, ze investeren op een andere manier. De 

uitdaging ligt vooral in het wakker houden van de woonpartners. Dit is als een 

pingpongspel: iedereen kijkt naar mekaar.  Dit moet intergemeentelijk bekeken en 

afgesproken worden. Wat kan er gebeuren op niveau van de ELZ? Hoe kunnen we alle 

relevante partners aan tafel krijgen (bv Kina) en zoveel mogelijk contacten 

aanwenden? Hierbij een warme oproep aan alle betrokken partners om zaken en 

noden rond wonen te melden aan de themagroep. Er waren geen gemeenten die echt 

weigerachtig stonden, enkel Kapellen scheept alles af. De huisvestingsmaatschappijen 

zijn cruciaal, ze vormen een sleutelelement om deze doelgroep op de kaart te zetten. 

Ieder heeft recht op gezond en betaalbaar wonen.  
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4. 10-daagse GGZ 

De 7 gemeenten van de Voorkempen zetten hier mee hun schouders onder: gezien de 

coronabeperkingen werd er niet ingezet op activiteiten die mogelijks geannuleerd zouden 

moeten worden, maar zal vooral gewerkt worden met slogans op broodzakken, het 

verspreiden van postkaartjes met een positieve boodschap, YouTube filmpjes, enz.  

 

5. 10 jaar SaRA in 2021 

 

6. Voorbereiding trefdag 

Er was beslist om dit uit te stellen naar voorjaar 2021. Is het een idee om dit samen te laten 

vallen met het groot partneroverleg? Els Draeck sluit aan voor de kick-off meeting.  

 

      7.       ELP en SaRa Kempen 

      8.       Wat dient er meegenomen te worden naar het netwerkcomité van SaRA? 

      9.       Volgende datum: vrijdag 13 november van 10-12u in Bethanië 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


