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1. Inleiding 

• De voorzitter verwelkomt alle aanwezige leden op de Algemene Vergadering en stelt een 
aantal vergaderafspraken voor gezien de fysieke bijeenkomst. 

• De voorzitter bedankt alle leden voor hun vertrouwen en voor de talrijke aanwezigheid. 

• De stemming tijdens de Algemene Vergadering wordt in goede banen geleid door de 
secretaris. 

• Alle voorbereidende documenten ter goedkeuring werden op voorhand bezorgd met de 
agenda.  

• Een kennismakingsrondje vindt plaats gezien de verschillende nieuwe leden en gezichten. 
Iedereen stelt zich kort voor. 

• De secretaris overloopt de aanwezigheden en de schriftelijke volmachten. Er zijn 40 van de 
46 leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd. Meer dan twee derde van de leden is 
aanwezig. De Algemene Vergadering kan rechtsgeldig doorgaan. 

2. Goedkeuring verslag AV 20/04/2021 

• Er kwamen geen opmerkingen op het verslag van de vorige Algemene Vergadering op 20 

april 2021. 

• Besluit: het verslag wordt goedgekeurd door de 40 aanwezig of rechtsgeldig 

vertegenwoordigde leden.  

3. Team ELZA Centrum 

• Anke, Sanne, Muriel en Larissa vormen het huidige team van eerstelijnszone Antwerpen 

Centrum. 

• ELZA Centrum trekt samen met ELZA Noord ook het populatiemanagement van de 

vaccinatiecampagne over de 4 Antwerpse eerstelijnszones: Klaartje Franckx en dr. Stefaan 

Van der Borght zijn tewerkgesteld onder ELZA Centrum. Britt Vermeiren onder ELZ Noord. 

4. Toelichting prioritaire acties 2022 

• Het actieplan van 2020 werd terug opgevist. Vanuit dit actieplan waar een aantal acties 

deels of niet werden gerealiseerd wegens de Covid-pandemie werden prioritaire 

thema’s/acties bepaald in een werkgroep toekomstdenken, het dagelijks bestuur en het 

bestuursorgaan.   
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• Er zijn 5 prioritaire thema’s geslecteerd waarop we willen focussen volgend jaar zonder ons 

echt vast te pinnen, gezien onduidelijkheid rond Covidopdracht en mogelijk andere topdown 

engagementen die de overheid ons oplegt: 

o Geestelijke gezondheidszorg: onder meer de eerstelijnspsychologische functie. 

o Zorgzame buurten: dit wordt gelinkt aan: 

▪ Het projectdossier zorgzame buurten dat in opmaak is (subsidie-aanvraag 

aan Vlaamse overheid) 

▪ Werkgroep wijkgericht werken als klankbord voor verschillende projecten en 

hoe hier ondersteuning kan in geboden worden naar de wijk en buurt toe. 

▪ Aanwerving van een projectmedewerker (nog steeds op zoek op 28/9). De 

vacature op de website mag verder verspreid worden. 

o Netwerkmomenten: 

▪ In eerste instantie op professionals gericht. 

▪ Op wijkniveau ondersteunen en faciliteren. De prioritaire wijken zijn nog 

niet definitief bepaald maar Linkeroever ligt op tafel gezien partners er 

mekaar op dit moment te weinig vinden). 

o Populatiemanagement:  

▪ Populatiemanagement heeft zijn meerwaarde bewezen tijdens vaccinatie 

door de cijfers van vaccinatie ter beschikking te krijgen, deze cijfers te 

interpreteren en daaraan actie te koppelen. 

▪ In de ideale wereld zien we dit terugkomen in alle projecten in onze zone. 

▪ De stem van de burger via kringgesprekken maakt hier onderdeel van uit en 

blijven we ook in 2022 organiseren. 

o Gezonde levensstijl en gezondheidsvaardigheden: 

▪ Bewegen op verwijzing project uitdragen naar bredere doelgroep 

▪ Project halt2diabetes 

▪ Uitwerken focus gezondheidsvaardigheden: nog geen concreet plan 

hiervoor. De bedoeling is om voor te bouwen op good practices.  

o Bijkomend: runnen vzw, communicatie, vlaamse sociale kaart, organiseren van 

interprofessionele vormingen, opvolgen van gbo, MDO en toekomst? 

• Deze acties kunnen niet alleen gedragen worden door het personeel. We vragen de 

aanwezig leden om aan te duidelijk voor welk thema je je wil engageren.  

• Vragen en opmerkingen:  

o Zijn er al nauwere contacten met zorgverstrekkers om de ELZ bekender te maken? Er 

is direct contact met meeste zorgberoepen zowel fysiek als in overleg op 

verschillende niveau’s. Vanuit dit overleg wordt telkens duidleijk gemaakt dat het de 

bedoeling is van alle leden om de eerstelijnszone uit te dragen naar hun eigen 

achterban en hun beroepsverenigingen. In de nabije toekomst zou het ook zinvol 

zijn om verder gebruik te maken van de communicatiekanalen van verenigingen en 

beroepsorganisaties om de ELZ in de kijker te zetten. 

o Een duidelijke keuze maken in de prioritaire acties is belangrijk. Het 

populatiemanagement kan daaraan bijdragen. Daarnaast blijft de link tussen zorg en 

welzijn en het naar mekaar toegroeien een sleutelopdracht voor de eerstelijnszones.  

Dat mogen we niet uit het oog verliezen. 
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o Het opgebouwde netwerk en populatiemanagement met mekaar verbinen zijn 

cruciaal. Stap voor stap evolueren van quadruple naar quintuple aim (5de zit vooral in 

kwetsbare groepen bereiken). Daar zit de winning factor van een eerstelijnszone. Dit 

moet de kerndoelgroep blijven van de eerstelijnszones in een stedelijk gebied. 

5. Financien: subsidiestromen en uitgaven 2021 en goedkeuring 

begroting 2022 

• De penningmeester geeft een kort overzicht van de subsidiestromen 2021 (zie slide ppt) 

• Het was geen regulier jaar: 

o Er zijn weinig werkingsonkosten gemaakt. 

o Er is ook te voorzichtig begroot: dit brengt met zich mee dat er nog veel ruimte is en 

een projectmedewerker wijkgericht werken kan aangeworven worden.  

• Een gedetailleerde stand van zaken kan ter beschikking gesteld  worden via de 

penningmeester Monique Gauquie en medewerker Sanne Van den Bleeken. 

• Penningmeester Monique Gauquie licht vervolgens de begroting van 2022 toe (zie slide ppt 

en begroting in bijlage). 

o Er is een klein deficit dat kan aangelengd worden met de reservemiddelen van 2020 

en 2021. 

o Er werd vanuit het dagelijks bestuur en het bestuursorgaan geopteerd om meer te 

investeren in personeel gezien er limieten zijn op hun inzet. Dat toonde de 

Covidwerking duidelijk aan.  

• De Algemene Vergadering heeft kennis genomen van het ontwerp van de begroting 2022 

 

• Stemming van de begroting 2022: 

o Akkoord: alle 40 aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de 

Algemene vergadering 

o Niet-akkoord: 0  

o Onthouding: 0 

• Besluit:  de leden van de Algemene Vergadering keuren de begroting 2022 unaniem goed. 

 

6. Vaccinatie: stand van zaken en nieuwe fase 

• Stefaan Van der Borght licht de infectiecijfers toe, testing, hospitalisaties (zie ppt) 

• Stefaan Van der Borght licht de vaccinatiecijfers (zie ppt) met aandacht voor de link infectie-

vaccinatie, vaccinatiedata per leeftijdsgroep, vaccinatie per wijk (voor intern gebruik) 

• Vaccinaties buiten Vaccovid getrokken door stad en ELZ op de volgende locaties: 

o In lokale dienstencentral en op verschillende locaties waar moeilijk bereikbare 

doelgroepen affiniteit mee hebben. 

o Thuisvaccinaties 

o Mobiele teams 

o Vaccinatie in de wijken waar vaccinatiegraad laag ligt 

o Scholen 

http://www.elzacentrum.be/
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o Vaste vaccinatiepunten sinds kort opgestart 

o Vaph-voorzieningen 

o Testdorp 

o Besluit:  

▪ Bepaalde acties waren zeer succesvol. Andere minder (bv. vaccinatie in 

testdorp). 

▪ Iedere prik vergt meer inspanning. Vaccinatie in de buurt overtuigt zeker en 

vast de twijfelaars. 

▪ Een vrij grote groep mensen zonder rijksregisternummer werd gevaccineerd. 

▪ Door de 85+ en 65+ 3de prik voorbereidingen komt er een nog hogere 

belasting op teams van de eerstelijnszone en de dienst gezondheid. 

• Vragen:  

o Zijn er cijfers over doorbraakinfecties? Er zijn geen gedetailleerde cijfers over omdat 

wij daar niet over mogen beschikken. Het zou wel zinvol zijn om gegevens rond 

doorbraakinfecties via huisartsen bij mekaar te leggen.  

o Desalniettemin bleef het een gevecht rond het verkrijgen van precieze data over 

vaccinatie vanuit hogere overheden. De wetgeving werkt hier beperkend.  

• Voor eerste en tweede prikken zijn kleine vaste decentrale punten opgestart op 3 locaties: 

o ZNA Stuyvenberg 

o ZNA Erasmus 

o De Boskes (Kiel) 

• Voorzitter Geert Van de Voorde licht de werking in de nabije toekomst rond vaccinatie kort 

toe tot slot.  

o Immuungecompromitteerden zijn al aan de beurt (55% bereik);  

o 85+ wordt in de komende fase gevaccineerd. 

o 65+ is een doelgroep die ook naar voren zal worden geschoven naar alle 

waarschijnlijkheid. Hiervoor is een andere aanpak nodig dan de kleine vaste 

vaccinatiepunten gezien de grootte van de doelgroep.  

 

7. Afsluitend woordje 

• De voorzitter rondt deze Algemene Vergadering af met een bedanking voor de constructieve 

medewerking en nodigt iedereen uit voor een drankje en hapje tijdens de receptie.  
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