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Aanwezig: Eric Nysmans, Wim Woestenborghs, Guy Hannes, Huybrechts Linda, Liesbeth Van Eynde,
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Agenda:
1. Opvolging en goedkeuring verslag 27/4/2021. De verslagen zijn ook terug te vinden om
www.rzpkempen.be
2. Bespreking opdrachten
De uitgebreide kerngroep heeft op 5 mei gewerkt aan een sneuvelnota, door de input van het
lerend netwerk en de eigen nota, te integreren en herwerken. Deze sneuvelnota is besproken
binnen de stuurgroep en verder aangepast (zie bijlage). De bedoeling is nu dat deze nota wordt
meegenomen naar de achterban ter bespreking. De deadline voor feedback wordt voorzien
tegen vrijdag 17 september. Feedback wordt bezorgd aan Marleen, Wim, Guy en Hannes. Zij
zullen als kerngroep de feedback verwerken.
3. Sofina Project
Sinds de vorige stuurgroep is er een overleg geweest met de 4 academische partners. Er is
interesse in deelname, maar we willen erover waken dat het project niet te zeer wordt
benaderd als academische oefening, maar wel als een concrete ondersteuning voor de
bewoner van het WZC. Deze doelgroep werd gekozen omdat de WZC sterk getroffen zijn door
de COVID-pandemie. Bovendien zijn ze partner van de ELZ, en qua structuur makkelijker
bereikbaar dan de thuiszorg. Voor de inhoudelijke keuze van het project wordt bekeken in
welke mate de ondersteuning van zowel de ziekenhuizen als de eerstelijn mogelijk kan zijn.
Om te begrijpen waar voor de WZC, en vooral hun bewoners, de grootste noden liggen, staat
er op 20 mei een overleg gepland met de vertegenwoordigers van de WZC uit de zorgraden.
We zullen met hun bespreken hoe we die noden kunnen detecteren, hoe ze hun achterban
kunnen betrekken en wat hun inzichten zijn rond opbouw van het project. Vanuit het
bestaande project in Geel wordt ook een toelichting gegeven, en bekeken of dit een insteek
kan zijn qua inhoud voor het Sofina-project.
Met het netwerk GGZ wordt tevens een overleg gepland om te bekijken hoe samenwerking
met de GGZ kan gebeuren en welke partners vanuit dit brede netwerk dan est kunnen
betrokken worden. Een definitieve datum wordt vastgelegd op de kernvergadering, op basis
van de voorstellen die Ann reeds heeft bezorgd.

4. Varia
Ann Vanherck laat weten dat er 2 initiatieven zijn genomen vanuit het netwerk GGZ:
1. Er is een nota bezorgd aan het AZG over het zorgaanbod in de regio Kempen, met de focus
op het gebrek aan zorgcapaciteit en middelen bv nav crisis-GGZ die is ontstaan door
COVID. Er komt een overleg om te kijken hoe op deze noden een antwoord kan geboden
worden.
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2. Op vraag van de ELZ houden ze een inforonde bij de ELZ’s met toelichting van hun aanbod
in de Kempen, van toepassing op eerstelijnszorg (bv ELP)
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