
 

 

VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA 

19 MEI '16 

 

Aanwezigen: 

Annemie Deckers (Stuurgroep ‘Zorg aan geïnterneerden’), Johan Deforche (PZ Broeders Alexianen), 

Koen De Vylder (CAW Antwerpen), Els Draeck (OP WEGG), Menno Fransen (Tsedek), Hugo Goedemé 

(SEL Amberes – CM), Dirk Goeminne (PZ Sint-Amedeus – covoorzitter F3), Joris Housen (SaRA-

netwerkcoördinator), Linda Huybrechts (SEL Amberes – De Voorzorg), Jan Mampuys (CGG Andante – 

covoorzitter SaRA), Hugo Pietermans (ZNA Stuivenberg/ Erasmus – covoorzitter F4), Jaak Roosens 

(GZA PAAZ Sint-Vincentius), Gui Rusch (PZ Bethanië), Tino Ruyters (Vzw Fee Clinic), Nicky Van Hecke 

(PVT Amedeus – covoorzitter F5), Nicole Van Houtven (De Link vzw – covoorzitter F2), Marleen Van 

Staey (Similes), Jo Verstraeten (De Vliering vzw – covoorzitter F3), Karolien Weemaes (SaRA-

netwerkcoördinator), Helga Peeters (SaRA-netwerkcoördinator)  

 

Verontschuldigd: 

Stefan Van Eeckhout Zorgbedrijf Antwerpen), Wim Vanspringel (CGG VAGGA), Chris Anthonis (PZ 

Bethanië), Jan Bogaerts (PZ Sint-Amedeus), Liane De Boeck (SEL Amberes), Mario De Prijcker (CGG 

VAGGA), Katrien Jacobs (OP WEGG), Stef Joos (PZ Bethanië), dr. Marc Leysen (PZ Sint-Amedeus), 

Martie Mol (de evenaar – de keerkring), dr. Vicky Matthysen (ZNA Stuivenberg/ Erasmus – 

covoorzitter SaRA), Bart Van Den Bossche (PAAZ Monnica), Rudy Wouters (IBW Min) 

 

1. Opvolging netwerkcoördinator art. 107 

Joris Housen wordt bedankt voor de inzet die hij voor SaRA geleverd heeft. Verder wordt hem succes 

gewenst bij het opnemen van zijn functie als directeur patiëntenzorg binnen het gefuseerd 

psychiatrisch centrum van Mortsel en Boechout. Helga Peeters wordt verwelkomd als nieuwe 

(halftijdse) netwerkcoördinator en collega van Karolien Weemaes. 

 

2. Opvolging vorig verslag 14/04/’16 

Dit verslag wordt goedgekeurd. In aanvulling werd nog vermeld dat voor wat betreft de uitrol van 

functie 2 een nieuwe vergadering gepland wordt in september. 

 

3. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA 

1. VERHUIS PVT HOGE BEUKEN 

De PVT Hoge Beuken verhuist op 6 en 7 juli van Hoboken naar de site van Sint-Anna Berchem/Wilrijk 

(Floraliënlaan). Dit is een tijdelijke situatie (schatting 10 jaar). Nadien hoopt men zich ergens 

permanent te kunnen vestigen. De ruimte in Hoboken wordt in gebruik genomen door de RVT van 

het Zorgbedrijf. 

2. FUSIE PSYCHIATRISCHE CENTRA MORTSEL EN BOECHOUT 

Vandaag vond de officiële opening van het “Kruispunt” Mortsel plaats. De stuurgroep heeft een nota 

geschreven naar de kabinetten en heeft deze voormiddag ook een overleg gehad met het kabinet 

van Maggie De Block en Vandeurzen met als doel het concept van de “kruispunten” rond Antwerpen 



een plek te geven en te kijken naar werkmiddelen. Het initiatief werd positief onthaald, doch de 

realisatie dient met eigen werkmiddelen te gebeuren. Er werden concrete engagementen, noch 

toezeggingen gedaan.  

3. PC BETHANIE ZOERSEL 

In het begin van juni 2016 zouden de uitdovende bedden van de PVT concreet uitgedoofd moeten 

zijn en zijn de bewoners ondergebracht in andere centra. Voortaan beschikt de PVT dus nog over 120 

bedden in plaats van 140. 

Verder worden plannen gemaakt om een eerste mobiel team te realiseren tegen 1 januari 2017. De 

PZT is uitgebreid met 2FTE zodat zij geleidelijk aan hun werking kunnen verschuiven naar de werking 

van een mobiel team. Daartoe zullen nog nieuwe collega’s bij aangeworven worden. Er zal dus een 

integratie plaatsvinden tussen de functie van PZT en de functie van een mobiel team (2b).  

Er werd een voorstel ingediend bij de medische raad, dat vervolgens ook nog besproken moet 

worden op het niveau van de Raad Van Bestuur en de overheid.  

Het wordt belangrijk bevonden dat dit proces kan aansluiten bij de bestaande overlegstructuur van 

SaRA en dat er vanuit een gezamenlijkheid kan vertrokken worden binnen het Netwerkcomité.  

Dit thema werd nog verder uitgediept bij de bespreking van de agendapunten (zie terugkoppeling 

Overlegorgaan Volwassenen). 

4. VEERKRACHTWONEN 

Het proeftuinproject “Veekrachtwonen” is effectief van start gegaan met intussen een drietal 

jongeren. Men richt zich o.a. tot jongeren met persoonlijkheidsproblemen en hechtingsproblemen. 

Primaire verslavingsproblemen en mentale beperkingen worden eerder als exclusiecriteria 

beschouwd.  

De bezorgdheid wordt geuit dat verslavingszorg een hiaat blijft binnen het zorgaanbod. Algemeen 

wordt ervaren dat er weinig implementatie gebeurt van verslavingszorg binnen de geestelijke 

gezondheidszorg. 

 

4. Ter bespreking 

1. KADANS 

Het samenwerkingsconvenant ketenaanpak dak- en thuislozen is gelanceerd. Het betreft een project 

waarbij getracht wordt een aanpak uit te werken voor de problematiek in Antwerpen Stad m.b.t. 

dak- en thuislozen die overlast teweegbrengen, waarbij sprake is van psychische problemen en 

waarbij er reeds een opeenstapeling van GAS-boetes heeft plaatsgevonden. 

Het convenant werd inhoudelijk besproken op het Netwerkcomité zodat Hugo Pietermans de 

bevindingen kan doorgeven aan Eva De Bie van Stad Antwerpen. 

Binnen het Netwerkcomité wordt aangegeven dat het convenant inhoudelijk overeenkomt met 

verwachtingen en worden geen fundamentele bezwaren geuit. Er is een principieel akkoord. Het 

convenant zal ondertekend worden door de drie organisaties die zich hiervoor geëngageerd hebben. 

Een aantal bedenkingen kwamen aan bod: 



- Tot welke regio richt de aanpak zich? Gaat het over Stad Antwerpen met de verschillende 

gemeenten daarrond? Dit verschilt wel enigszins met de regio van het SaRA-netwerk. 

- Er wordt gesteld dat men belang hecht aan de participatie van de cliënt. Hoe wordt dit in 

praktijk gerealiseerd? Wordt de cliënt waar mogelijk mee uitgenodigd op overlegmomenten?  

- De inbreng van expertise van het SaRA-netwerk binnen het operationeel team wordt als een 

meerwaarde beschouwd. Men lijkt een verbredende en coachende functie te hebben en te 

kunnen ondersteunen bij het uitwerken van een plan van aanpak.  

Er werd vanuit het operationeel team de vraag gesteld de frequentie van de 

overlegmomenten van de ketenaanpak te verhogen doch dit lijkt niet haalbaar voor de 

netwerkpartners gezien de tijdsinvestering nu reeds groot blijkt.  

- De meest relevante organisaties zijn op dit moment betrokken. Er is voor gekozen het 

netwerkoverleg niet te groot te maken. Free Clinic vertegenwoordigt ook Vagga-

verslavingszorg.  

- Het pilootproject loopt tot en met september 2016. Het huidig engagement van de SaRA-

netwerkpartners binnen het operationeel team blijft zeker tot dan behouden. De partners 

zullen dan intern bekijken of dezelfde mensen ook nadien in het operationeel team zullen 

blijven. 

- Er wordt een vraag gesteld of al dan niet een vergoeding voorzien wordt voor de 

netwerkpartners die zich mee engageren. 

- Het betrekken van (familie-)ervaringswerkers zou een meerwaarde kunnen zijn. Mogelijk 

kunnen zij helpen een brug te vormen met de cliënt en het vroegere netwerk van de cliënt. 

- De “casusregisseurs” zijn vragende partij om ondersteund te worden door partners uit de 

GGZ. De helft van de casussen van KADANS blijken immers mensen die gekend zijn binnen de 

GGZ, maar die vaak moeilijk zijn om te bereiken. Daarnaast is er regelmatig sprake van 

mentale beperkingen, verslavingsproblemen, … Het lijkt weinig zinvol om met deze mensen 

binnen de muren van een instelling aan de slag te gaan. Een samenwerking met mobiele 

teams lijkt eerder een piste om te bekijken. Er wordt daarbij verwezen naar het concept van 

“straatpsychiatrie” zoals het is uitgewerkt in Amsterdam en naar het model van het SSEGA-

project. Hoe kan er bemoeizorg en aanklampende zorg op straat aangeboden worden? Tot 

op heden zijn hier nog geen reguliere middelen voor. Het lijkt alvast zinvol om met de 

partners samen een visie te ontwikkelen over hoe we met deze problematiek kunnen 

omgaan. Het is belangrijk dat er iets uitgewerkt kan worden dat stand kan blijven houden op 

lange termijn. De mogelijkheid wordt geopperd de partners van KADANS mee uit te nodigen 

op de netwerktafel van functie 2 of de themagroep “uitrol functie 2”.  

- Er wordt in vraag gesteld hoe de aanwezigheid van politie wordt ervaren binnen het 

operationeel team. Er wordt verwezen naar een model in Portugal waarbij politie en justitie 

wel doorverwijzen, maar waarbij er vervolgens een loskoppeling gebeurt. Binnen de werking 

in Amsterdam hebben wijkagenten daarentegen een heel sociale rol en werken zij nauw 

samen met sociale werkers. Algemeen lijkt het de dialoog te bevorderen. Politie komt nooit 

tussen in plan van aanpak. Een verdere discussie ten gronde lijkt nuttig. 

 

2. PROJECT DD: VOLWASSENEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING EN BIJKOMENDE GGZ-

PROBLEMEN 

De template werd als bijlage toegevoegd aan de agenda van het Netwerkcomité. Het dossier is 

ontstaan vanuit de coördinatiegroep van het provinciaal samenwerkingsverband OGGPA-ROG-CAW, 

waarbij een ad-hoc werkgroep een template heeft uitgewerkt met de bedoeling deze te verspreiden 



onder de drie netwerken. Een aantal samenwerkingsverbanden op vlak van outreach en residentiële 

zorg werden verder afgestemd om elkaar.  

Een aantal partners krijgen extra middelen om hun werking verder te verstevigen. 

Een van de uitganspunten is getrapte specialisatie: regulier waar het kan, specialistisch waar nodig. 

Gespecialiseerde teams kunnen de reguliere zorg ook ondersteunen en coachen. Bij complexe 

dossiers kan er doorverwezen worden naar de specialistische diensten. 

Vanuit het Netwerkcomité wordt in vraag gesteld of het voor reguliere teams wel mogelijk is om met 

alle problematieken te kunnen omgaan. Daarbij werd aangegeven dat niet enkel 2a- en 2b-teams 

onder het regulier zorgaanbod vallen, maar dat ook bijvoorbeeld de outreachende werking van het 

Zwart-Goor als regulier beschouwd kan worden. Een kruisbestuiving kan leiden tot betere zorg. Er 

dient vooral op casusniveau bekeken te worden wat de mogelijkheden zijn en welke zorg 

aangewezen is.  Tot op heden werd een mentale beperking vaak beschouwd als een 

exclusiecriterium.  Het is goed dat er op dit vlak wat in beweging is. 

 

Er blijkt nog wat onduidelijkheid te zijn bij de psychiaters over welke verantwoordelijkheid door wie 

gedragen wordt. Zij gaan dit in onderling overleg verder bekijken. 

 

Er worden geen fundamentele opmerkingen geuit ten aanzien van de template vanuit het netwerk. 

Er wordt gesteld dat het dossier meegenomen kan worden naar de overheid. 

 

3. TERUGKOPPELING GROOT PARTNEROVERLEG SARA 

Deze voormiddag heeft het groot partneroverleg plaatsgevonden met als thema 

“herstelondersteunende zorg en ervaringsdeskundigheid”. De reacties waren positief, er zijn veel 

zinvolle vragen gesteld en opmerkingen gemaakt die inspirerend waren en worden meegenomen. 

Het thema “familie-ervaringsdeskundigheid” had meer expliciet belicht mogen worden in de 

presentaties. Gezien het samenwerken met familie belangrijk is binnen outreachend werken, wordt 

het ook belangrijk gevonden in te zetten op familiedeskundigen. Dit gebeurt nu op sommige plekken 

op vrijwillige basis, maar dat is niet evident. Er worden opleidingen verzorgd, maar er zijn nog weinig 

kandidaten op dit moment. Het is belangrijk dit thema mee te nemen in de zorg van de toekomst. 

Het verhaal dat collega’s gebracht hebben vanuit De Link werd als erg waardevol ervaren. Het is 

positief dat deze mobiele teams onmiddellijk gestart zijn met een ervaringswerker.  

De middelen die momenteel worden ingezet voor de ervaringswerkers zijn afkomstig van SaRA en 

blijken kwetsbaar te zijn. Donderdag 23 juni 2016 vindt er een studiedag plaats waarbij het boek 

“innovatieve praktijken” gelanceerd wordt. De inzet van bezoldigde ervaringsdeskundigheid binnen 

de mobiele teams van Antwerpen is een van de thema’s die aan bod komt. Er wordt in vraag gesteld 

of de kwetsbaarheid van de middelen daar onder de aandacht gebracht kan worden. 

In sommige voorzieningen, o.a. in Zoersel, worden eigen middelen ingezet voor de ervaringswerkers. 

Er worden nog wel wat moeilijkheden ervaren op vlak van barema’s en de combinaties met 

uitkeringen. Binnen de armoedesector is er veel expertise in het werken met ervaringswerkers. 

Binnen deze sector blijken er specifieke statuten te zijn voor ervaringswerkers. Het is zinvol contact 

te leggen met de sector voor overleg. 



Algemeen wordt het werken met ervaringsdeskundigen als positief ervaren. Ervaringswerkers 

kunnen in verschillende niches ingezet worden: op het niveau van cliënten, de organisatie, de 

maatschappij (scholen…). Ervaringswerkers helpen mensen mee aan het pad van herstel.  

Binnen verschillende instellingen worden initiatieven genomen om aan de slag te gaan met 

ervaringswerkers. Jana De Beul (OGGPA-medewerker) tracht de verschillende initiatieven in kaart te 

brengen en met elkaar in verbinding te brengen. Er wordt vermoed dat nog niet iedereen bereikt 

wordt op dit moment. Er wordt gevraagd aan de verschillende organisaties om ervaringswerkers in 

contact te brengen met OP WEGG. 

 

5. Ter info 

1. INTERVIEWSTUDIE “REFRAMING GGZ” 

Er wordt een onderzoek opgezet vanuit het Instituut van Mediastudies van de KU-Leuven dat tot doel 

heeft de communicatie over geestelijke gezondheid en de impact hiervan te analyseren om op basis 

daarvan communicatie-advies voor GGZ-professionals te ontwikkelen. Het GGZ-netwerk SaRA werd 

daarbij geselecteerd voor een interviewstudie. Daartoe hebben Karolien Weemaes en Ewout Van 

Hove een lijst met namen (zorgpartners uit het SaRA-netwerk) opgemaakt die per mail 

gecontacteerd zullen worden met de vraag of zij deelname aan dit onderzoek al dan niet zien zitten. 

Niet iedereen zal geïnterviewd worden, uit deze lijst worden mensen geselecteerd. 

2. TERUGKOPPELING VANUIT FOD VOLKSGEZONDHEID 

 Rondetafelgesprekken pilootproject crisiseenheden 

Er werden vraagtekens geplaatst bij de bijdrage van deze gesprekken. Vooral de hiaten kwamen nog 

eens op tafel te liggen. Algemeen wordt het belangrijk gevonden dat crisiseenheden een duidelijke 

plek krijgen. Daarbij is er de nood aan een korte lijn met somatische zorg, mobiele teams en een 

nauwe samenwerking met de residentiële voorzieningen en CGG’s. Er werd aangegeven dat deze 

eenheden gerealiseerd moeten worden door de zorgpartners zelf via de intensifiëring van de zorg. 

Binnen functie 4 gaar er verder thematisch overleg georganiseerd worden. 

 Vorming PSY107-FOD – SaRA-netwekcomité: netwerkontwikkeling en -bestuur 

Dit agendapunt wordt later verder opgenomen. Er wordt gekeken naar een tweedaagse in 

september of oktober. Marc Lys kan 9 juni duidelijkheid geven over de data die voor hem passen. Op 

basis daarvan wordt een doodle rondgestuurd. 

 Functie 3: vervolgopleidingen Herstel en Rehabilitatie 

Wegens tijdsgebrek wordt dit agendapunt verdaagd naar een volgende bijeenkomst.  

 Terugkoppeling Overlegorgaan Volwassenen 

Er waren een 50-tal mensen aanwezig. Aanvankelijk leek er een verbreding te zijn overheen de vijf 

functies, doch vervolgens kwam er weinig tot geen respons op alle vragen die betrekking hadden op 

deze verbreding en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie. Er bestaan drie werkgroepen 

die betrekking hebben op de afbakening van de regio’s, de grootte van de mobiele teams en de 

verloning van de psychiater. De mandaten van deze werkgroepen waren zeer onduidelijk. 



Vanuit het Netwerkcomité wordt het belangrijk gevonden binnen het SaRA-netwerk samen te 

werken aan een gemeenschappelijk dossier met een gefaseerd plan. Het is niet evident strategieën 

te ontwikkelen met betrekking tot het bevriezen van bedden zonder dat de overheid duidelijkheid 

geeft op vlak van regio-afbakening, vergoeding van de psychiater, …  Wachten op een duidelijk kader 

vanuit de overheid echter brengt het risico met zich mee dat we ons als netwerk weinig kunnen 

voorbereiden en dat we in 2019 met een grote chaos geconfronteerd worden. Samen nadenken over 

hoe we een goede praktijk kunnen ontwikkelen binnen de verschillende regio’s (stedelijk en landelijk) 

lijkt wenselijk om te vermijden dat ziekenhuizen in verschillende snelheden gaan werken en dat de 

verschillende zorgpartners niet meer afgestemd zijn op mekaar. Vanuit de instellingen wordt daarbij 

het belang onderstreept van voorbereidingen binnen de verschillende voorzieningen omdat er van 

de teams en patiënten grote aanpassingen worden gevraagd binnen zulke reorganisaties. 

De visie van SaRA is duidelijk omschreven en er bestaan onderzoeken die richting kunnen geven aan 

wat er nodig is op vlak van bedden en outreachende zorg. Het lijkt aangewezen in gezamenlijkheid te 

bekijken hoe we gefaseerd kunnen komen tot concretisering van deze visie en samen een dossier uit 

te werken. De mogelijkheid wordt voorgesteld dit dossier in te dienen bij Chris Decoster (FOD 

Volksgezondheid).  

 

6. Agenda volgende bijeenkomst Netwerkcomité 

Wegens tijdsgebrek zijn een aantal agendapunten niet besproken kunnen worden en zullen deze 

aanbod komen bij de volgende bijeenkomst: 

- Studievoormiddag ter lancering van het handboek ‘Innovatieve praktijken’ op 23/6/’16 

- Functie 3: vervolgopleidingen Herstel en Rehabilitatie 

- Terugkoppeling infomoment wetenschappelijk onderzoek art. 107 (22/4) 

- Juridisch advies: zorgnetwerken en arbeidsrecht (27/4) 

- Werkgroep Zorgnet Icuro: invulling van de zorgregio’s vanuit de GGZ  

- Stavaza GDA  

- Hoe omgaan met vragen van de pers  

 


