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1. Goedkeuring vorig verslag 

Vorig verslag werd goedgekeurd. 

 

 

2. Proces 

● Zie bijlage voor schematische weergave van het proces.   
● Taakafspraken: We willen het spoor bewandelen om partners individueel te 

bevragen rond dit topic. De stuurgroep werkt dit verder uit en communiceert dit op 
haar beurt opnieuw naar de themagroep. 

● Het voorstel wordt gedaan om een timing uit te werken en een pilootfase concreet 
in te plannen. Als stuurgroep doen we een voorstel voor timing en schema voor 
verdere vergaderingen in 2021. Partners gaan akkoord. De voorkeur gaat naar 
het voorjaar 2022 om de pilootfase effectief te laten proefdraaien.   

 

3. Gemeenschappelijke taal 

a. Conclusie pilootstudie VLESP 

 

We concluderen dat het netwerk SaRA niet deelneemt aan de pilootstudie vanuit het 

VLESP rond de Tool voor Risicoformulering en zorgcontinuïteit, aangezien er 

onvoldoende essentiële partners zich kunnen engageren. 

 

● Partners die individueel nog willen deelnemen, kunnen hiervoor contact opnemen 

met Tine Willems (VLESP). 

 

 

 

 

 

 



        
4. Sociale kaart 

a. Sjabloon 

■ Het sjabloon van CGG Andante wordt ter illustratie getoond.  

■ Alle partners vullen het sjabloon van hun eigen organisatie nog 

concreter in. Een belangrijke focus hierbij is ‘Welke informatie is er 

nodig voor de aanmelding’.   

■ Bedenking 1: Het document richt zich naar de verwijzer. We moeten er 

oog voor hebben dat voldoende duidelijk en overzichtelijk is. Een 

verwijzer moet in één blik kunnen weten hoe en wat hij moet doen 

■ Bedenking 2: lay-out en leesbaarheid moet beter; wat met 15-jarige 

bijvoorbeeld, moet duidelijk zijn dat dit document niet voor deze 

doelgroep is. Opdeling tussen -18 en +18 moet zeer duidelijk zijn. 

Anders wordt het een zoektocht voor de verwijzer. 

■ Idee: streven naar een website waar alle actuele informatie op staat! 

Nood om dit up-to-date te houden. 

b. Aanzet flowchart 

■ De beweging tussen de verschillende actievakken is voorlopig niet 

100% duidelijk. De pijlen die nu tussen de vakken staan kunnen we 

naar beneden zetten. 

■ Verwijzers kunnen ‘actie en uren’ anders interpreteren. Het is zinvol 

om dit concreter te maken of bijkomend te verhelderen.   

■ Het lijkt de themagroep een meerwaarde om handvaten aan te bieden 

rond inschatting. Zodat verwijzers bij twijfel alvast richting kunnen 

vinden. Bijkomend kan het helpend zijn om telefonische consult 

mogelijkheden aan te reiken.  

■ De participatie van de patiënt in zijn/haar proces mogen we niet uit het 

oog verliezen. Dit mag geen voorwerp zijn dat we doorschuiven. 

Belangrijk om alles in dialoog te doen. Groter kader moet duidelijk zijn 

waarin het flowchart een deelluik is. 

■ Kunnen we handvaten geven richting hanteren van suïcidaliteit, 

overbrugging , bv. veiligheidsplan. 

■ Caw, CGG, … staat allemaal in één blok samengevoegd. Dit moet 

herbekeken worden om hierin te differentiëren.  

■ ‘Ambulant mogelijk?’ Dit vakje zouden we ergens moeten verhelderen.  

■ Kruispunten kunnen een zinvolle plaats krijgen in de flowchart. 

 

5. Onderlinge overlegvormen 

a. Voorstel: casustafels 

■ Good practice vanuit Zorgpad Meetjesland 

■ 2à3 x per jaar komen hulpverleners uit organisaties betrokken bij het 

zorgpad samen om casussen te bespreken. Focus ligt hier op de 

zorgcontinuïteit. Zijn hier lacunes binnen het zorgpad? Lacunes 

worden terug meegenomen naar de themagroep rond het zorgpad om 

zorgpad aan te passen of te verfijnen. 

■ Voor artsen werd financiering aangevraagd. 

 



        
b. Brainstorm 

■ Wenselijk om casussen systematisch bij te houden over bepaalde 

periodes. 

■ Als we wensen dat zelfstandige psychologen deelnemen, staat daar 

waarschijnlijk ook financiering tegenover. 

■ Wat kunnen we al meenemen uit lopende casustafels in de andere 

provincies? 

■ Ook inhoudelijke intervisies nodig? Kan binnen eigen organisatie, 

maar is ook zinvol om transmuraal te organiseren. Kijken hoe dit 

binnen netwerk SaRA kan georganiseerd worden. 

■ Transmurale extra in de verf zetten, bijv. door ‘wisselleren’, ‘stage’ 

lopen in een andere organisatie 


