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VERSLAG NETWERKCOMITÉ SaRA  -  

DONDERDAG 11 OKTOBER '18  

  

  

  

       

  

 

Aanwezigen 

Vicky Matthysen (ZNA Stuivenberg/Erasmus), Joris Housen (ZG Multiversum – covoorzitter SaRA), 

Anne Grimon (CGG Andante - covoorzitter functie 1), Mario Barremaecker (ZNA Stuivenberg / 

Erasmus), Jan Bogaerts (PC Bethanië), Jo Verstraeten (De Vliering – covoorzitter functie 3), Tino Ruyters 

(Free Clinic), Maarten Desimpel (PC Bethanië), Hugo Pietermans (ZNA Stuivenberg/Erasmus - 

covoorzitter functie 4), Joris Michielsen (PAAZ Klina), Menno Fransen (Tsedek), Wim De Puysseleyr 

(IBW De Link – covoorzitter F5), Marleen Van Staey (Similes), Helga Peeters (netwerkcoördinator), Stef 

Spiessens (SEL Amberes), Mario De Prijcker (CGG VAGGA), Ewout Van Hove (netwerkcoördinator), 

Nicole Van Houtven (IBW De Link – covoorzitter functie 2), Dirk Goeminne (ZG Multiversum – 

covoorzitter functie 3) 

 

Verontschuldigd 

Liane De Boeck (SEL Amberes), Geert Dom (Multiversum – covoorzitter functie 4), Tamara Schoefs 

(netwerkcoördinator internering), Els Draeck (OP WEGG), Els Vanheusden (ZG Multiversum), Eva 

Mangelschots (CAW Antwerpen), Tine Maes (GZA PAAZ St.Vincentius), Jan Mampuys (CGG Andante), 

Veerle Van der Velde (SEL Amberes – co-voorzitter functie 1). 

 

1. Opvolging vorig verslag (13/09/2018) 

Verslag werd goedgekeurd.  

 

2. Wijzigingen bij netwerkpartners met invloed op SaRA 

 

• Voorzitterschap SaRA 

Stef Spiessens is gestart als co-voorzitter van SaRA. We danken Stef alvast voor het engagement.  

 

• Stand van zaken eerstelijnszones 

Met de organisatie van de eerstelijnszones wil men een antwoord bieden aan de zorgcomplexiteit in 

de eerste lijn. Daartoe wordt ingezet op thema’s die terug te vinden zijn op volgende website:  

https://www.zorg-en-gezondheid.be/rapporten-en-presentaties-conferentie-eerstelijnszorg 

Enkele voorbeelden: 

• De mens met een zorg- en ondersteuningsnood staat centraal; 

• Efficiënte doorverwijzing waar noodzakelijk; 

• Aandacht voor mantelzorgers; 

https://www.zorg-en-gezondheid.be/rapporten-en-presentaties-conferentie-eerstelijnszorg
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• Inzet op buurtgerichte zorg; 

• Digitalisering van zorgprocessen; 

• Wegwerken administratieve balast; 

• Integratie van gezondheid en welzijn; 

• Ondersteuning kringwerkingen; 

• … 

In Antwerpen zijn er zeven eerstelijnszones geografisch afgebakend. Vier daarvan bevinden zich op het 

grondgebied van Antwerpen Stad. Later is het de bedoeling de eerstelijnszones te verankeren in 

regionale zorgzones. Dit niveau is zeker relevant voor organisaties met specifieke expertise en met een 

werkingsbied dat bestaat uit meerdere eerstelijnszones. Daarboven zal zich het niveau bevinden van 

VIVEL, het Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn. 

Op dit moment zijn de eerstelijnszones in transitie en worden zij begeleid door veranderteams 

(werkgroepen zonder beslissingsbevoegdheid) en veranderfora (beslissingsbevoegdheid). De 

processen worden gecoördineerd door de SEL-coördinatoren, coördinatoren van de LMN’s (Lokale 

Multidisciplinaire Netwerken) en de transitiecoach. Eens de transitiefase achter de rug is, zal het de 

bedoeling zijn dat de eerstelijnszones aangestuurd worden door zorgraden die ook het 

werkgeverschap opnemen van de SEL- en LMN-coördinatoren die dan volledig inkantelen in de 

eerstelijnszones. Qua timing richt men op 2020 om dit alles te realiseren.  

De samenwerking tussen eerstelijnspartners en de GGZ wordt belangrijk gevonden.  

➔ De netwerkcoördinatoren sturen een mail naar de partners om in kaart te brengen wie participeert 

in welke regio aan welk team/forum/… en  koppelen het overzicht terug naar het netwerkcomité. 

 

• Reconversiedossier AZ Klina - dagbehandeling 

Een format voor besluitvorming werd uitgewerkt door de netwerkcoördinatoren en bekrachtigd door 

het netwerkcomité. AZ Klina bereid aan de hand van deze format zijn vraag tot advies van het 

netwerkcomité t.a.v. het reconversiedossier voor tegen het netwerkcomité van 8 november. Zij lichten 

het dossier dan ook mondeling verder toe. Partners van het netwerkcomité (= partners 

engagementsverklaring SaRA) krijgen tot eind november de tijd om feedback te geven. Indien 

noodzakelijk kan tijdens de beleidsdag van 11 december een half uur tijd vrijgemaakt worden voor 

verdere bespreking. De gemaakte afspraken zijn mee opgenomen in de format voor besluitvorming en 

zijn als bijlagen te terug te vinden.  

Mogelijk kan de format ook gebruikt worden voor andere processen van besluitvorming. Bij nieuwe 

projecten kan deze afweging gemaakt worden. Uitgangspunten: 

o inzetten op dialoog vooraf; 

o format is een middel om tot bespreking/advies te komen en geen doel op zich; 

o projecten toetsen aan waarden van het netwerk, partners geven vanuit die optiek 

feedback. 

 

• Gemeenschappelijk dossier  

o PC Bethanië start in november met de opstart van het mobiel 2b-team. Moeilijkheden op 

vlak van infrastructuur van een afdeling maken het noodzakelijk deze stap nu reeds te 

zetten. Concreet zullen zij voor de 2b-werking actief zijn vanuit twee standplaatsen: één in 

Zoersel en één in Kalmthout. 
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Verder worden er contacten gelegd met Bert Plessers (Vlaamse Overheid) om het dossier 

“Soteria” verder uit te werken. 

o Binnen ZNA Stuivenberg gaat men vanaf januari mensen aanwerven voor het 2b-team. 

o ZG Multiversum: Er vinden nog verdere besprekingen plaats met de medische raad m.b.t. 

het dossier. Zij voorzien werkingsjaar 2019 om stapsgewijs op te starten.  

o BELANGRIJKE AANVULLING OP HET VERSLAG 

Onderstaande informatie kon wegens tijdsgebrek niet meer besproken worden op het 

netwerkcomité, maar werd door Mario Barremaecker achteraf ter info bezorgd: 

Maandag 8 oktober vond een overleg plaats binnen Zorgnet Icuro waarbij Bert Plessers en 

Harmen Lecok toelichting kwamen geven, o.a. over de ingediende dossiers. Daarbij werd 

aangegeven dat de ingediende dossiers zouden goedgekeurd worden zodat ze kunnen 

opstarten tegen 1/1/2019. Het vergelijk dat gevonden is met de artsen is ondertussen in 

een ontwerp van overeenkomst met het RIZIV gegoten. Van de 12 netwerken zijn er 5 die 

een dossier hebben ingediend. Van deze 5 zijn er 3 die een vraag naar intensifiëring hebben 

ingediend. In principe was er geen budget voorzien voor de intensifiëring. Er bestaat echter 

een kans dat, gelet op het kleine aantal dossiers, dat er toch een regeling kan getroffen 

worden. Rond VTE’s die niet uit bevroren bedden komen liet men de deur op een kier. In 

bepaalde regio’s zijn er onvoldoende bedden om te bevriezen. Bijgevolg, volgt men de lijn 

“bij voldoende motivering” kunnen ze meegenomen worden. Hier lijkt de kans voor SaRA 

eerder klein. Het blijkt verder mogelijk te zijn om het dossier gefaseerd te realiseren. 

Formele communicatie vanuit de FOD Volksgezondheid volgt nog. 

 

3. Ter info 

  

• Denktank ouderenzorg en GGZ 

Er vonden twee bijeenkomsten plaats.  

o In juni: evoluties en opportuniteiten m.b.t. ouderenzorg en GGZ in kaart brengen. 

Samenwerking pilootproject vanaf januari 2019? WZC die zorgprofielen GGZ aannemen 

met betere normering/omkadering? 

o In oktober: Reactie Vlaamse overheid op pilootproject → veel interesse, maar qua timing 

niet mogelijk in 2019. 

Uit denktank – verschillende niveaus om samenwerking vorm te geven: 

o Signaleren van noden naar de overheden; 

▪ GGZ en ouderzorg samen aangeven geïnteresseerd te zijn in pilootproject. 

▪ Werk maken van GGZ beleid voor ouderen. 

o Expertise bevorderen en delen; 

▪ Info bestaande interessante projecten delen (welke zijn belangrijk om in de regio 

uit te bouwen?). 

▪ Nadenken over de noden, welke expertise op welke manier inzetten (bv. vraag 

naar medicamenteus advies,…). 

o Warme overdracht faciliteren tussen zorgvormen van GGZ naar ouderenzorg en 

omgekeerd; 

▪ Ontwerpdecreet BW en PVT toelichten en opportuniteiten bekijken. 

▪ Cijfers doorverwijzing naar WZC objectiveren. 
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o Ondersteuningsmaatregelen bij complexe casuïstiek; 

▪ Idee uitwerken: praktijkgericht casusoverleg omtrent complexe situaties (ROOZA-

GGZ) 

o Hoe outreach organiseren? (Nog te bekijken in denktank.) 

o Hoe residentiële zorg organiseren? (Nog te bekijken in denktank.) 

 

➔ In welke mate dienen we dit overleg vanuit SaRA te trekken (inzet netwerkcoördinatie)? 

o Vanuit de overheden worden op dit moment nog geen kaders aangereikt met betrekking tot 

ouderenzorg en GGZ. Het is belangrijk om op het juiste moment aan te sluiten om onze 

inspanningen efficiënt in te zetten. 

o Er wordt gesuggereerd aan te sluiten bij de eerstelijnszones om lokaal samenwerking te 

faciliteren omtrent ouderenzorg. Verder zal het thema geagendeerd worden binnen de 

themaroep “uitrol en verdieping functie 2”.  

o Een structureel overleg op SaRA-niveau met ondersteuning vanuit de netwerkcoördinatoren 

wordt op dit moment nog niet opgezet. We communiceren dit naar de leden van de denktank 

die uiteraard het overleg in eigen regie kunnen continueren als ze hiervoor kiezen. 

 

• UMCA 

Enkele partners werden gecontacteerd door Gert Verbruggen ( (Universitaire Medische  Campus 

Antwerpen) met betrekking tot het organiseren van een symposium. Deze informatie wordt per 

mail bezorgd. Partners kunnen zich hiervoor engageren. 

 

• Opvolging Kadans-tafel vanuit VAGGA in plaats van Andante.  

Vanuit CGG VAGGA wordt aangegeven dat zij geconfronteerd worden met zeer veel vragen voor 

engagement m.b.t. veel verschillende doelgroepen en netwerken. Er is dus nood om hierin gerichte 

keuzes te maken. Gezien de acute nood aan ambulante zorg gaat de aandacht in de eerste plaats 

daar naartoe. Voor wat betreft participatie aan netwerken wordt het belangrijk gevonden dat dit 

een aantoonbare meerwaarde moet hebben voor de zorg van de cliënt.  

Voor deelname aan de Kadans-tafel zal CGG VAGGA bekijken of een interne medewerker het ziet 

zitten om aan te sluiten. Er is twijfel over de meerwaarde van deelname vanuit het CGG i.v.m. de 

expertise die men kan leveren. Daarentegen begrijpt men wel de vraag om de zorg voor deze 

complexe doelgroep solidair te dragen. Dirk Goeminne spreekt met Mario De Prijcker af om het 

concreet engagement inhoudelijk verder te bespreken met de mogelijke kandidaat. 

 

• Vlaams overnamedecreet BW/PVT 

Dit decreet is goedgekeurd en zou in januari 2019 starten. De informatienota van zorgnet Icuro 

werd als bijlage toegevoegd. 

Het decreet werd besproken op netwerkplatform functie 5. De betrokken actoren gaan na, samen 

met hun achterban, welke opportuniteiten en implicaties hieruit volgen. Enkele bedenkingen: 

- Hoe kan IBW zich verhouden t.a.v. PZT en de mobiele teams. Dit thema wordt meegenomen 

daar de themagroep “uitrol en verdieping functie 2”. 

- Een van de belangrijkste veranderingen betreft het loslaten van de verblijfsovereenkomsten 

binnen IBW en de toezicht-functie van hulpverleners. 
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- Elk IBW moet beschikken over minimaal 64 plaatsen. Dit is waarschijnlijk niet overal het geval 

in SaRA. De precieze implicaties worden verder onderzocht. 

- Bij PVT spreekt men van minstens 10 zorggebruikers. 

- Samengaan van PVT verblijf met dagbehandeling is nog steeds niet mogelijk. Dit is een gemiste 

kans.  

Vanuit het netwerkcomité kwam nog de aanvullende reflectie om  “langdurige zorg” als geheel te 

benaderen aangezien transversale samenwerking gewenst is. Daarbij wordt gevraagd ook oog te 

hebben voor de mantelzorgers en de omgeving.  

Tenslotte werd het symposium- en boekvoorstelling “Een kwestie van tijd” dat georganiseerd wordt 

vanuit PC Bethanië op vrijdag 26 oktober onder de aandacht gebracht. 

 

4. Ter bespreking 

 

• Evaluatie Open-Geest-Tour 

Het opzet rond destigmatisering is goed geslaagd. Het project heeft zijn doelstelling bereikt. In totaal 

hebben 202 mensen betaald om deel te nemen aan de voorstelling. Daarbij werden mensen uit de 

GGZ bereikt, maar ook het ruimere publiek.  

Enkele kosten moeten nog verder opgenomen worden. 4026,13€ kosten, 2.281€ inkomsten, nog te 

compenseren bedrag is 1.745,13€. Dit wordt meegenomen naar de werkgroep “middelen”. 

Het SaRA-niveau voelde goed aan om dit soort events te organiseren. Het is wel belangrijk om tot 

gedeeld eigenaarschap te komen van dit soort projecten om de inspanningen te verdelen. 

Dank aan ZNA voor de trekkersrol op te nemen voor dit event! 

 

• Website SaRA 

Een voorbereidende nota m.b.t. de website werd aan de agenda toegevoegd. Er wordt gevraagd naar 

inhoudelijke feedback vanuit de partners en verdere functionaliteiten die gewenst zijn. 

Op dit moment zijn er veel technische problemen en blijkt er de noodzaak te zijn om op zoek te gaan 

naar een andere firma. Op dit moment is er nog budget vanuit de middelen “netwerkcoördinatie” dat 

hiervoor aangewend kan worden. Mogelijkheden worden meegenomen naar de werkgroep 

“middelen”. 

Vanuit partners wordt de nood aan een “sociale kaart” aangebracht. Hierbij zijn linken belangrijk met 

de officiële website van de Vlaamse Overheid belangrijk:   

https://www.desocialekaart.be/  

Verder wordt afstemming met OGGPA en de andere netwerken van de provincie als belangrijk ervaren.  

In november vindt het volgende “netwerkknooppunt” plaats waarbij de netwerkcoördinatoren en 

OGGPA met elkaar in overleg gaan, o.a. met betrekking tot de website. De netwerkcoördinatoren 

nemen de input van het netwerkcomité mee en exploreren mogelijkheden voor samenwerking met 

een nieuwe websiteprovider. 

 

• Begroting 2018 & 2019 

Een voorbereidende nota m.b.t. de begroting werd als bijlage aan de agenda van het netwerkcomité 

toegevoegd. De werkgroep “middelen” wordt opnieuw opgestart. Partners die zich graag mee 

engageren voor deze werkgroep kunnen dit kenbaar maken aan de netwerkcoördinatoren.  

http://www.pzbethanienhuis.be/WebFiles/PZBethanie/Documents/Symposium%20en%20boekvoorstelling%20een%20kwestie%20van%20tijd.pdf
https://www.desocialekaart.be/


6 
 

• Ervaringsdeskundige Armoede 

Vanuit FOD-Volksgezondheid en POD PD (Programmatorische Overheidsdienst) Maatschappelijke 

integratie wordt de vraag gesteld aan SaRA om in te zetten op een ervaringsdeskundige Armoede. 

Meer informatie hierover is te vinden op de website:  

https://www.mi-is.be/nl/themas/armoede/ervaringsdeskundigen/dienst-ervaringsdeskundigen 

Het werkgeverschap ligt bij POD-MI.  Het gaat om een voltijds contract waarvan 4/5 ingezet kan 

worden in het netwerk en 1/5 binnen POD-MI.   

De vraag wordt gesteld aan het netwerkcomité welke mogelijkheden we zien voor een 

ervaringsdeskundige Armoede op vlak van casusondersteuning, beleidsondersteuning in organisaties 

en/of beleidsondersteuning op netwerkniveau. Afhankelijk van de mogelijkheden en keuzes die vanuit 

SaRA worden aangebracht, zal er vanuit POD-MI een profiel uitgewerkt worden.  

De vraag werd meengenomen naar de themagroep Trialoog. Daar werden volgende adviezen gegeven:  

o Bij de aanwerving van de ervaringsdeskundige wordt expertise inzake GGZ als relevant 

gevonden.  

o Men pleit vooral voor inzet bij zorgvormen die nauw aansluiten bij projecten armoede. 

o Volgende partners worden aanbevolen om te betrekken: SSEGA (Ellen Berghmans), 

casemanagement Stad Antwerpen ( Luc  Van der Straeten),  gezondheidsfondsen. 

o Vraag om de ervaringsdeskundige te laten aansluiten bij de themagroep “Trialoog”. 

Vanuit het netwerkcomité werd aangebracht dat aandacht voor transitie interessant kan zijn.  Zij 

worden vaak geconfronteerd met armoede. 

De netwerkcoördinatoren sturen alle informatie per mail door en verzamelen de input van partners. 

Deze input wordt meegenomen naar de themagroep “Trialoog”. 

 

• Advies en Wegwijzer SaRA 

Dit thema is niet besproken kunnen worden wegens tijdsgebrek. Het zal volgend netwerkcomité als 

een van eerste punten besproken worden. 

 

• Proces m.b.t. terugbetaling  eerstelijnspsychologische functie 

Dit thema is niet besproken wegens tijdsgebrek. 

 

5. Volgende vergadering 

Donderdag 8 november 2018 in een vergaderzaal van ZNA St.Erasmus van 16u tot 18u. 

 
 

 

https://www.mi-is.be/nl/themas/armoede/ervaringsdeskundigen/dienst-ervaringsdeskundigen

