Verslag Platformvergadering Regionaal Zorgplatform 6 oktober 2020
Uur: 12u- 14u
Locatie: online via teams
Voorzitter: Wim Woestenborghs ( Logo Kempen ), Verslaggeving: Marleen Dethier ( transitiecoach)
Aanwezig: Guy Hannes (PNAT), Jan Smolders ( ELZ Baldemore ), Frans Heylen ( CAW De Kempen ),
Veerle Vansand ( SEL Kempen ), Liesbeth Van Eynde ( Tandem ), Ken Swolfs ( Welzijnszorg Kempen ),
Marianne Bleys (coördinator Middenkempen), Rudy Van Ballaer ( Ziekenhuisnetwerk Kempen ), Pascal
Kwanten ( ELZ Zuiderkempen ), Eric Nysmans ( Welzijnszorg Kempen ), Linda Huybrechts ( Steunpunt
Mantelzorg / ELZ Kempenland/ ELZ Zuiderkempen ), Ann Van Herck ( Netwerk GGZ Kempen ), Kris
Bayens ( ELZ Kempenland ), Paul Brijs ( ELZ Kempenland / PZON ), Mieke Van Poppel (Alegria), Tinne
Peeters (coördinator Kempenland)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ter info: De leidraad van deze vergadering voor punten 2 en 4 is de presentatie die u mee is bezorgd bij
dit verslag.
1. Voorstellingsronde
a. De coördinatoren van de Eerstelijnszones ( ELZ’s ) zijn voor het eerst mee uitgenodigd.
2. Stand van zaken voor de periode platformvergadering 23 juni 2020 tot heden:
a. zie slides
3. Personen met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) door Paul Brijs
Paul organiseert overleg met de PZON vertegenwoordigers vanuit de 4 eerstelijnszones. Wegens
drukte bij de zorgraden (COVID, actieplannen, personeelszaken,…) is de ondersteuning en prioriteit
verminderd. Dit heeft zijn impact op de cluster PZON, want alleen organiseren is moeilijk. Daarom leeft
de vraag of men regionaal kan ondersteunen, of op niveau van VIVEL. Op niveau van de ELZ kunnen de
recent opgerichte ondersteuningsteams op lokaal vlak ook opnieuw ondersteuning bieden.
De transitiecoach Marleen bevestigt dat er op niveau van VIVEL een werkgroep zal worden opgericht.
Paul kan hieraan deelnemen.
Mogelijke sporen: Organisaties die niet kunnen participeren op lokaal niveau kunnen eventueel
bijdragen op regionaal niveau? Indien deelname van PZON organisaties moeilijk is, kan dan gewerkt
worden met mandaten?
4. Terugkoppeling lerend netwerk 22 september 2020
a. zie slides
In bijlage vindt u nogmaals de mail van het Agentschap met daarin de nieuwe data, zodat deze alvast
kunnen geprikt worden in jullie agenda’s.
5. Toekomstige opdrachten
a. Proeftuin ouderenzorg door Ken Swolfs
Vanuit ELZ Zuiderkempen kwam een vraag binnen tot deelname van het RZP in een proefproject mbt
de verderzetting van de samenwerking enkele WZC en ziekenhuis Geel. Vanuit het RZP kan dit
proefproject dan worden opgevolgd en eventueel opgeschaald naar de ganse regio met de 4
eerstelijnszones.
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Een eerste meeting heeft plaats gehad, waarbij men concreet een samenwerking wil opzetten tussen
het ziekenhuis van Geel en enkele nabijgelegen WZC. Hierbij zou de geriater consult houden in het
WZC, i.p.v. de bewoner die naar het ziekenhuis gaat. In een verder stadium is uitbreiding met GZZ de
doelstelling.
Een standpunt m.b.t. deze deelname en de mogelijke rol van het RZP wordt voorgelegd aan het
platform.
Reacties:









Pascal: de focus ligt idd op outreachende teams om verhuis naar het ziekenhuis te vermijden.
Men zou eerst klein opstarten in Geel, en dan ook afstemmen of uitbreiden binnen het
ziekenhuisnetwerk.
Linda: indien men dit vanuit het RZP wenst op te volgen, kan het zich niet beperken tot
Zuiderkempen en Middenkempen, maar moeten alle 4 de eerstelijnszones kunnen aansluiten.
Rudy: er bestaat al langer een structurele samenwerking tussen de ziekenhuizen en de WZC,
die nu door corona wel is geïntensifieerd. Midden augustus is er dan in een addendum
gekomen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om een specifieke samenwerking
rond corona mee te voorzien in de overeenkomst (zie bijlage). Vanuit Mol heeft men dan de
bestaande werking opgelijst en dit document heeft als basis gediend voor de andere regio’s.
Dit is dus niet enkel lopend in Geel. Suggestie om een inventarisatieronde te doen bij alle
bestaande werkgroepen mbt de huidige werking en knelpunten.
Jan: bevestigd het verhaal van Pascal en Rudy. Contact met het HH Ziekenhuis (Yvo Jacobs)
leert dan men daar eerst afstemming wil bekomen binnen het ziekenhuisnetwerk.
Marleen: het kan een rol zijn van het RZP om verbindend te werken door een platform aan te
reiken als een soort van lerend netwerk van deze gelijkaardige, bestaande samenwerkingen.
Tinne: graag op termijn ook uitbreiding naar thuiszorg. De huidige minister wil via digitalisering
ontschotting tussen thuiszorg en residentiële instanties. Ook graag samenwerking sociale
diensten OCMW, ziekenfondsen en ziekenhuizen.

Conclusie: deze argumenten en voorstel van aanpak worden meegenomen naar de volgende
stuurgroep 14/10/20 , en naar het volgend overleg van de werkgroep in Geel op 20/10/20.
1) Kon-Tact netwerk ouderenzorg door Guy Hannes
Kon-Tact is een bestaande regionale overlegstructuur, die resulteerde onder SEL Kempen. Door
heel wat partners van de regio (SEL Kempen, Wekzijnszorg Kempen, VONCK 3, Licalab,
mantelzorgorganisaties,…) werd regelmatig overlegd rond vergrijzing van de regio. Hieronder
waren ook werkgroepen actief, maar deze staan on hold sinds SEL Kempen werd opgeheven. De
vraag is of het RZP Kempen dit dient over te nemen, net als andere regionale
samenwerkingsverbanden die nu dreigen weg te vallen (bv gehandicaptenzorg)
Aangezien het regionaal zorgplatform méér is dan de ondersteuning van de ELZ’s, maar ook
afstemming tussen regionale partners, lijkt dit idd een opdracht te zijn voor de RZZ. Er is echter
een bezorgdheid wie deze werkingen allemaal kan coördineren. In de toekomstige visietekst naar
de overheid zal deze nood aan mankracht en middelen duidelijk moeten aangehaald worden.
6. Oefening mission statement
Om de doelstelling van het RZP scherp te krijgen, met gedragenheid van alle partners, starten we
op vraag van het Agentschap met een oefening rond missie. Er wordt een warme oproep gedaan
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om de insteek en bijdrage van de platformpartners aan deze oefening te leveren, die zal doorgaan
in de vergaderzaal van Welzijnszorg Kempen, op 18 november 2020, van 9u tot 12u.
Volgende platformvergaderingen :
•
•

Dinsdag 19 januari 2020 12u – 14u
Dinsdag 26 januari 2020 12u – 14u

Een doodle ter bepaling van een datum wordt mee uitgestuurd met het verslag.
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