
1 
 

VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA  

DONDERDAG 14 mei 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), Jan Bogaerts (PZ 

Bethanië), Els Vanheusden (ZG Multiversum), Geert Dom (Multiversum),  Hugo Pietermans (PZ PAAZ 

Stuivenberg), Anne Grimon (CGG Andante – covoorzitter functie 1),  Hellen Renders (CAW Antwerpen), 

Hanne Aerts (ELP), Nora Gabor (ELZ Zora), Mario De Prijcker (Vagga) 

Verontschuldigd: 

Mieke Beirinckx (ADIC), Frieke Van Zundert (CGG Andante), Linda Huybrechts (De Voorzorg), Nicole 

Van Houtven (De Link – covoorzitter F2), Menno Fransen (Tsedek),  Jo Verstraeten (De Vliering),  Wim 

De Puysseleyr (De Link – covoorzitter functie 5), Liane De Boeck, (SEL Amberes), Vicky Matthysen 

(ZNA).  

 

1. Goedkeuring vorig verslag 23/04/2020  

Aanvulling bij het vorige verslag: 

- Nog geen kandidaat voorzitter voor F2, nogmaals een oproep aan de partners om te 

informeren bij hun achterban voor geïnteresseerden. 

- Thijs Van Lier heeft zich kandidaat gesteld voor netwerkplatform functie 3 en themagroep 

‘vrije tijd en ontmoeting’. Zijn kandidatuur zal voorgelegd worden aan de groepen.  

Het verslag wordt goedgekeurd.  

2. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA  

2.1. Specifieke vragen over coronabeleid algemeen of van partners + voorbereiding exit strategieën 
Er kwamen vooraf geen specifieke vragen binnen hierover. De partners volgen nog steeds de 

maatregelen op. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk face to face contacten mogelijk maken.  

 

3. Ter info 

3.1 Wijziging regeling MDO (door Nora Gabor, SEL Amberes) 

Het agentschap Zorg en Gezondheid spreekt van een overgangsmaatregel die in werking treedt vanaf 

tot het moment dat zorgcoördinatie en casemanagement van start gaat. Het uitgangspunt van het 

MDO is afstemming rond de thuiszorgsituatie, alle MDO's worden in dezelfde regeling gegoten.  

• Geen onderscheid meer tussen MDO en MDOPSY. 

• Geen onderscheid meer tussen overleg thuis of elders. 
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• De huisarts/psychiater is een verplichte partner,  deze kan kiezen om fysiek aanwezig te zijn of 

deel te nemen via videogesprek. Indien de huisarts/psychiater niet deelneemt, dan wordt 

niemand vergoed. Arts is de enige die via video kan deelnemen, mits er een verklaring op eer 

toegevoegd wordt aan het overleg. 

• De overlegorganisator krijgt extra taken terwijl diens vergoeding inkrimpt:  hij/zij zal zelf 

controle moeten uitvoeren op de vergoedbaarheid van het overleg (aan de hand van de 

criteria die het agentschap vooropstelt), hij/zij moet (naast het e-zorgplan en papieren 

zorgplan) een vergoedingsfiche invullen en deze bewaren tot het agentschap hier richtlijnen 

over geeft (momenteel nog niet duidelijk aan wie deze moeten bezorgd worden, maar het 

agentschap zal zorgen voor de verwerking van deze fiches).  

• De vergoedingen worden één keer per jaar, per persoon met een zorg- en 

ondersteuningsvraag uitbetaald. Opvolgoverleggen worden dus niet meer vergoed. 

• Partners zijn bezorgd dat dit grote nadelen meebrengt voor de patiënt; men gaat knippen in 

de maatregelen die het snelste resultaat brengen.  

 

De ELZ-coördinatoren zijn betrokken bij de onderhandelingen, maar zij ervaren dat hun argumenten 

weinig weerklank krijgen.  De netwerkcoördinatoren signaleerden hun bezorgdheid aan Magda Coture, 

zij zal dit verder op de agenda zetten.  

De ELZ- coördinatoren betreuren dat deze communicatie niet rechtstreeks vanuit  de overheid kwam; 

zij leveren nu veel werk voor iets waar ze niet voor gekozen hebben. Logischerwijze zou dit op het 

niveau van de regionale zorgzone afgehandeld kunnen worden.  

 

LOGO Antwerpen gaat een  fysieke brochure verspreiden rond contactonderzoeken, in de loop van 

volgende week volgt een mail hierover.  

 

 

3.2 Uitbreiding, terugbetaling eerstelijnspsychologische zorgen -18 en 64+ (door Hanne Aerts) 

Er zijn tijdelijke wijzigingen in de RIZIV-conventie naar aanleiding van de coronacrisis. De wijzigingen 

lopen van 14/03 tot 30/06, met de mogelijkheid om dit te verlengen. Doelstelling is het project ELP 

inschakelen in de psychosociale zorg voor coronagerelateerde hulpvragen en de toegankelijkheid van 

het project vergroten, zowel voor cliënten, verwijzers als psychologen.  

• Sessies eerstelijnspsychologische zorg kunnen via videocalls  verlopen. Er zijn door het RIZIV 

veranderingen aan de nomenclatuurnummers aangebracht waardoor er mogelijks wel 

vertragingen voorvallen in de facturatie van videoconsulten. 

• Afwijkingen van de normale verwijsprocedure zijn toegestaan mits de klinisch 

psycholoog/pedagoog voorafgaandelijk aan de sessie een traceerbare verwijzing van de arts 

ontvangt (via sms, email,…). 

• Patiënten kunnen ook verwezen worden door een arbeidsgeneesheer, zo worden linken 

gelegd met diensten voor preventie op het werk. 

• Psychologen mogen de maandcapaciteit overschrijden. 

• Mogelijkheid om tijdelijk (tot september 2020) in de RIZIV-conventie in te stappen. Hiertoe 

werden extra instaprondes georganiseerd: tien nieuwe eerstelijnspsychologen zijn inmiddels 

toegetreden (meestal tijdelijk). In totaal zijn er nu 29 eerstelijnspsychologen werkzaam binnen 

netwerk SaRA. Vooral Antwerpen Centrum kent een gevoelige uitbreiding, in Noord 
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Antwerpen zijn er voor het eerst ook twee psychologen werkzaam. ELZ werden op de hoogte 

gebracht van de extra capaciteit in hun regio. 

• Uitbreiding naar leeftijdscategorieën: de FOD Volksgezondheid heeft beslist om de conventie 

open te stellen voor kinderen en jongeren en voor 64-plussers, alleszins tot eind 2020 

(verlenging mogelijk). Officiële RIZIV-communicatie zal nog volgen, maar het kader werd door 

de FOD reeds formeel geschetst.  

• Bij de groep 64 plussers: 

o naast angst, depressie, alcohol, ook indicatie bij overmatig gebruik van slaap- en 

kalmeringsmiddelen 

o implementatie komt bij de volwassenen-netwerken te liggen 

o verbinding maken met geriaters, wzc, schakelzorgcentra,… 

o pistes m.b.t. outreachend werken bv. in wzc worden onderzocht 

• Voor de  minderjarigen zal de hulpverlening provinciaal georganiseerd worden (binnen het 

netwerk van PANGG 0-18). Dit werd bepaald vanuit de overheid.  De coördinatie komt bij 

Crosslink te liggen, het team voor intersectorale uitwisseling van expertise (onder vleugels van 

CGG De Pont), de sollicitatieprocedure is lopende. De bedoeling is om een samenwerking uit 

te bouwen tussen PANG 0-18 en de drie volwassenennetwerken van de provincie Antwerpen, 

de eerste bruggen werden reeds gebouwd middels enkele netwerkknooppunten. Volgende 

zaken zijn intussen reeds duidelijk: 

o uitbreiding indicatie naar gedragsstoornissen en sociale problemen   

o mogelijkheid om ouders/context te betrekken 

o facturatie zal door ZG Multiversum georganiseerd worden 

 

De uitdaging is om zowel technisch/administratief als inhoudelijk tot een coherent aanbod over de 

leeftijdscategorieën heen te komen. Het is positief dat de leeftijdsgrenzen flexibel kunnen aangewend 

worden, maar cruciaal dat de specifieke ELP-identiteit parallel kan lopen tussen de netwerken k&J en 

volwassenen. Nu een mooi aanbod uitrollen, om vervolgens mogelijks terug stop te moeten zetten in 

december is evenmin evident. 

 

Ter info: het jaarverslag ELP wordt meegestuurd met dit verslag.  

 

4. Ter bespreking op basis van strategisch plan SaRA 

4.1. Beleidskader 2020 vertegenwoordiging ervaringsdeskundigheid op netwerkniveau (door Ewout) 

De nota hierrond volgt uit het strategisch plan, en betreft een vergoeding voor ervaringsdeskundigen 

binnen het netwerk.  

De belangrijkste krijtlijnen uit de nota: 

• De forfaitaire onkostenvergoeding voor deelname aan vergaderingen bedraagt 15€ per 2u 

(standaard duur SaRA-vergaderingen) en 30€ per 4u (ref beleidsdagen SaRA). Dit bedrag omvat 

tevens de vergoeding voor verplaatsingen. Er kan geen forfaitaire onkostenvergoeding worden 

toegekend andere dan het monetaire bedrag van 15€.  
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• Er worden per vergadering 4 plaatsen voorzien (exclusief Trialoog SaRA). 2 plaatsen voor 

personen met ervaringsdeskundigheid vanuit cliëntperspectief en 2 voor personen met 

ervaringsdeskundigheid vanuit het perspectief van context. 

• Ervaringsdeskundigen voor wie de regeling van toepassing is, houden zelf een ‘lijst van 

deelname’ bij en dienen deze per kwartaal in bij Sarah De Graef.  Het overzicht van deelnames 

wordt bezorgd aan de promotor van SaRA, ZG Multiversum. Bij te laat indienen vervalt het 

recht op een forfaitaire vergoeding, de verantwoordelijkheid ligt bij de ervaringsdeskundige 

zelf.  

• Simulatie van het kostenplaatje voor 2020 werd reeds gemaakt.  

 

4.2. Uitbouw van de kruispunten (door Hellen Renders) 

Er is een plan afgesproken om drie extra kruispunten uit te rollen in de eerstelijnszones van Stad 

Antwerpen (met subsidiëring van de Stad). Het is vooral CGG Andante en het CAW die de poort en 

instroom bemannen. Multiversum en ZNA zullen ook participeren. CGG VAGGA geeft aan de 

mogelijkheden tot samenwerking te willen onderzoeken. (Hiervoor kan contact worden opgenomen 

met Hellen Renders als covoorzitter van themagroep gedeelde zorg.) 

De bedoeling is om regiodekkend te gaan werken vanaf januari 2021.  

Andante meldt tevens een wijziging: zij gaan ook Kruispunt Schilde erbij nemen, zodat aanmelding bij 

CGG Andante in de toekomst kan verlopen via de kruispunten.  

Kruispunt Brasschaat zou tegen de zomer of na de zomer opstarten. De beslissingen komen in de lokale 

politieke context terecht wat de timing en de initiatieven mogelijk kan capteren.  

 

4.3. Conceptnota mobiel team transitieleeftijd (door Helga) 

Het voortraject werd mee opgenomen in de nota, er kwam geen fundamentele feedback vanuit het 

netwerk waardoor de conceptnota verstuurd kan worden naar de overheid. Federaal werd het idee al 

afgetoetst en kon het op enthousiasme rekenen. De volgende stap is nu om de brug te maken naar 

Vlaanderen om beide overheden warm te maken. PANGG O-18 heeft een provinciale opdracht. Dit 

project wordt regionaal opgestart. Idee is een goede praktijk uit te bouwen die inspirerend kan zijn 

voor andere regio’s. 

Een concrete datum voor opstart van uitwerking van het project is nog niet afgesproken. Zodra die er 

is, staan er meteen stakeholders klaar die mee in het verhaal stappen. Beide overheden moeten eerst 

akkoord zijn. Vandaag zitten we met een andere realiteit dan 3 maanden geleden, we moeten dus iets 

formeel op papier krijgen voor we zeker zijn dat we van start kunnen gaan. Covid kan hopelijk ook een 

argument zijn pro een outreachende werking,  en maakt het makkelijker om zorgmijders te bereiken. 

 

4.4. Deelname aan pilootproject Vlaams expertisecentrum suïcidepreventie (door Ewout) 

Zorgpad suïcidepreventie werd weerhouden in het strategisch plan: welke elementen moet dit 

bevatten? Gemeenschappelijke taal is belangrijk: nieuw instrument ontwikkeld door VLESP, het gaat 

om een tool om hulpverleners de nodige handvatten aan te reiken. VLESP is op zoek naar een netwerk 

om dit uit te testen (pilootproject van 3 weken, najaar 2020).  Gaan we hier als netwerk instappen?  
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Belangrijke vraag is wat de gevolgen zijn qua verwachtingen en workload? Het pilootproject zal wel 

wat vorming vragen, maar moeilijk om nu in te schatten wat het precies impliceert.  

 

Bethanië wil graag nu al info ontvangen om beter in te schatten. Wegens het noodzakelijke uitstel van 

de plannen voorjaar 2020, staat er heel  wat op de agenda voor het najaar.  

Bij GZA heeft de spoed al een zware periode en workload achter de rug dit voorjaar, in hoeverre is het 

redelijk hen hiermee nog te gaan belasten in het najaar?   

We moeten rekening houden met de verwachting dat er mogelijks nog een tweede lockdown volgt in 

het najaar, de vraag is enkel wanneer.  

➔ De timing is onderhandelbaar. In deze fase eerst kijken naar de inhoudelijke meerwaarde van 

de tool. Verdere stappen worden opgenomen in de themagroep ‘zorgpad voor suïcidale 

personen’.  

 

4.5. Leden SaRA in overlegorgaan volwassenen – huidige deelnemers, nieuwe kandidaten? 

Jo Verstraeten gaat met pensioen, hij is ook de laatste vertegenwoordiger bij de overheden in het 

overlegorgaan volwassenen. Florence Crochelet zal Jo vervangen. Kandidaten zitten daar vanwege hun 

expertise over bepaalde topics, in het geval van Jo ‘langdurige zorg’. Vanuit het netwerk zien we graag 

iemand deelnemen die interesse heeft in langdurige zorg.  

Joris Housen zal zijn kandidatuur indienen als plaatsvervanger voor Florence Crochelet. 

 

Marleen Geentjes was de plaatsvervanger binnen het F3 van Joost Van Haantjes. Jan Bogaerts zal zijn 

kandidatuur indienen als plaatsvervanger voor Joost Van Haantjens.   

 

Graag deze oproep verspreiden in de eigen organisaties en mekaar op de hoogte houden van 

kandidaturen. Kandidaten kunnen mailen naar Paul De Bock (FOD Volksgezondheid). 

 

5. Varia 

5.1. Vormingsbudget 2020 

Vormingsaanbod FOD (zie PPT). Er zijn budgetten beschikbaar en interessante mogelijkheden. Je mag 

als organisatie ook zelf een vraag naar een vormingspakket stellen, dan kunnen netwerkcoördinatoren 

mee faciliteren. Bij deze een warme oproep om hierover na te denken! 

Info is terug te vinden via deze link. 

 

5.2. GEES 

GEES (= de werkgroep die de exitstrategie uit de coronacrisis moet bepalen)  zoekt nog psychiaters om 

deel te nemen aan de expertengroep. Blijkbaar is er ook de reflectie dat GGZ aan bod moet komen, 

niet enkel de lichamelijke gezondheid.  

 

Psychiater Frieda Matthysen zal participeren aan de expertengroep binnen de Staten generaal GGZ 

voor het uitwerken van een duurzaam beleid; zij is goed mee met het Vlaamse en federale beleid GGZ.  

 

5.3. Netwerkcomité juni  

In juni vergaderen we opnieuw via Zoom, de voorbereidende documenten worden doorgemaild.  

https://healthfgovbe-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/mathias_dekeyser_health_fgov_be/EdWPd_ZUHIFNv-FmyrWHy-gB0fi2q423KO3gU4xbLUNc3A?rtime=j478BewH2Eg
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Voor de zomer volgt er zeker nog een bevraging rond exitstrategie, dat wordt dan het centrale thema 

voor het volgende comité. Het overleg dat gepland staat tussen CGG en de mobiele teams, zal 

eveneens toegelicht worden.  


