ALGEMENE VERGADERING ELZA Oost
12 november 2020 20u30
Plaats: Videoconference Zoom.
Presentatie: zie bijlage, is onderdeel van het verslag
Aanwezig:
Cluster gezondheid: An Baele - Jan Sels – Anne Grimon – Els Gielen – Karen Scheers – Frieke Van
Zundert met volmacht aan Anne Grimon
Cluster welzijn: Dirk Bervoets – Monique Gauquie – Dominique Put – Joke De Wilde – An-Rose
Vandewinckele
Cluster lokale besturen: Heiko Van Muylder – Katelijne Lieten – Marijke Deroover – Kelly Joris – Daan
Sanders – Peter Moonen – Leen Dries
Cluster Personen met een Zorg- en OndersteuningsVraag: Jan Antonis – Jeannine Janssen – Gerda
Mertens met volmacht aan Jan Antonis
Optionele Partners: Kristof Bryssinck – Veerle Dupont – Griet Pitteljon met volmacht aan Monique
Gauquie
Personeel: Erik Helderweert – Kathleen Debruyne
1. Verwelkoming door de voorzitter Ann Baele
2. Verslag 10 juni 2020: goedgekeurd
3. Goedkeuring nieuwe bestuurders: unaniem aanvaard: Heiko Van Muylder, Leen Dries, Dirk
Bervoets
4. Voorstelling team medewerkers: Erik Helderweert is sinds 9 november 2020 voor 60% in
dienst als stafmedewerker ELZA Oost en 20% als projectmedewerker Covid-19. Hij heeft
gewerkt in de verslavingszorg en als contactopspoorder Covid19. Hij neemt het luik
sensibilisering, gezondheidspromotie, website, sociale media en nieuwsbrief op. Vanaf
januari wordt het team uitgebreid met een halftime psycholoog (met Covid19-middelen) om
vooral de acties ggz op zich te nemen. Kathleen Debruyne blijft fulltime in dienst en werkt nu
vooral als teamleader Covid-19, naast het algemeen ELZ-werk.
5. Inhoudelijke werking ELZA Oost
• Van actieplan naar actiefiches: zie presentatie
• Opdrachten COVID-19: zie presentatie
• Bespreking actiefiches in kleine groepen
Actie welzijns- en gezondheidsoverleg:
bezorgdheid ivm het welzijnsoverleg. De welzijnsactoren worden al overspoeld met nietclientgebonden overleggen (meer dan de gezondheidswerkers....).
Wil dit boeiend, interessant en doeltreffend blijven, ook voor de persoon met een zorg- en
ondersteuningsnood, dan is het belangrijk dat die overleggen eerst in kaart worden gebracht zodat
erover gewaakt kan worden dat deze mensen niet overvraagd zijn. Bovendien moet dergelijk
welzijnsoverleg zorgvuldig gemanaged worden en heel concreet en thematisch zijn, zodat het niet
uitmondt in een praatbarak. Het ELZ kan hierin een faciliteren, modereren en verbinden, maw een
brug betekenen tussen de verschillende clusters.
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Actie Uitbraken beheersen:
Krijgen weinig info wanneer doorverwezen door tweede lijn o.a. ziekenhuizen
Bij doorverwijzing vanuit 1ste lijn is de vorige doorverwijzer dikwijls blij dat hij/zij er van af is. moeilijk
nog bereikbaar voor extra info/richtlijnen/afspraken
Aanmeldingen bij covidcoaches door huisartsen: daar ligt de werkdruk heel hoog waardoor het wsl
dikwijls over schiet. kunnen andere 1ste lijnszorgers niet aanmelden bij COVID coaches (we denken
van niet)?
Aanmelding bij Covid coaches: nog te weinig door te hoge werkdruk = knelpunt/bottlenek
nogmaals verzoek om als eerstelijnszorgers te kunnen aanmelden bij de covidcoaches (2x)
Kiné horen nu voor eerste keer over covid coaches
goed om quarantaine/isolatie uit te leggen
vb: nu doen serviceflats meer beroep op covid coaches. = positief
Hoe druk verlichten? oa sneltesten vb in Rusthuizen zowel voor bewoners, bezoek als personeel.
hoe betrekken van PZOV: na uitleg hen laten herhalen en evt corrigeren/aanvullen. Hen dan vragen
de rest van hun gezin in te lichten die niet aanwezig waren
Actie Solidariseren vraag en aanbod:
Hoe de PZON beter betrekken? Willen we de kwetsbare, geïsoleerde mensen bereiken, dan moeten
we werken met vertrouwenspersonen want de drempels zijn hoog. Wie kan vertrouwenspersoon
zijn? Dat kan zeer breed zijn: een huisarts, de apotheker, een thuishulp,... Belangrijk is dat deze
vertrouwenspersonen de weg kennen om de nood van hun klant te matchen met de het aanbod.
Hier knelt vaak het schoentje bv. Er is een provinciaal aanmeldnummer voor cohortzorg maar hier
komen erg weinig aanvragen binnen voor gezinszorg, covid-coaches zijn vaak op zoek naar iemand
die voor de boodschappen kan zorgen terwijl de thuishulp dit kan aanbieden, etc.
Is het installeren van een meldpunt op wijkniveau zinvol? Zeer zeker maar op wie mikken we met dit
meldpunt? En hoe verhoudt dit zich tot andere meldpunten? We moeten meer in netwerken leren
denken en werken, dus bij het opzetten van een meldpunt op wijkniveau moeten we goed situeren
in welke context dit werkt.
Vertrekkende vanuit het aanbod: kan het tegemoetkomen aan de vragen van PZON?
Vanuit de sociale centra wordt er sterk ingezet op het hebben van een huisarts en dat lukt.
Het zorgbedrijf: vertrekken van een grote keuzevrijheid (nu in Coronatijden wel beperkter) en maken
zich sterk dat ze klanten een groot zelfbeschikkingsrecht geven. Ze ambiëren om op elke zorgvraag
een antwoord op maat te formuleren, uiteraard binnen bepaalde grenzen. Uitzondering voor de
zorgmijders, daar is een andere aanpak nodig.
Actie Sensibilisering:
Zorgaanbieders zoeken naar éénduidig communicatie materiaal. geen 15 verschillende folders.
Enerzijds nood aan overzicht: na te leven maatregelen door populatie, maar ook na te leven
maatregelen door zorgverleners.
De thuisverpleegkundigen en kinesisten hangen af of hun kring al dan niet iets organiseert.
Afhankelijk van lokale initiatieven
De mensen zijn over het algemeen corona beu. Dat weten we. Nog eens een bevraging doen over
wat hen kan helpen, is niet nodig. Dit gaat ook over welzijn. Moeten we meten of mensen hun
welzijn verbeterd door onze acties? Nee. De singles en eenzamen mogen we niet vergeten, net als de
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mensen met taal en cognitieve problemen. We moeten iets positief doen naar hen. Niet steeds het
verhaal van wat niet kan. Nudding kan hier bij helpen. Dit kan mensen er toe aan zetten om
“positief” gedrag te stellen. Maar vooral het verhaal naar buiten brengen wat wel kan. We zien hier
een taak voor vrijwilligers die ondersteuning/sensibilisering kunnen bieden.
Als we kijken naar personen met diabetes type 2, dan merken dat we die moeilijk bereiken. Deze
doelgroep mag/kan niet vergeten worden.
Er wordt naar de ELZ gekeken om een positief verhaal naar buiten te brengen. De ELZ mag meer in de
verf worden gezet naar de burger en intermediairs toe.
Actie Mentale impact Covid-19: deze werkgroep is omwille van technische problemen niet kunnen
doorgaan.
In een ander groepje werd er kort iets gezegd rond mentale impact: iedereen kijkt reikhalzend uit
naar de wegwijzer in GGZ. Moet zowel praktisch zijn voor cliënten als voor ELWerkers. Opmaak gaat
meestal wel maar up to date houden. project daarrond is zeker welkom en wordt warm gesteund.
6. Begroting 2021: unaniem goedgekeurd (begroting: zie presentatie)
7. Bovenlokale werking: GGZ-project:
De vier Antwerpse ELZ krijgen compensatie voor de lagere subsidies, hiermee willen de vier
Antwerpse ELZ een project rond GGZ indienen ter goedkeuring. ELZA Oost zal penhouder zijn
van dit project, de medewerker die we voor ELZAOost in dienst nemen vanaf januari zal dan
ook halftijds voor dit project werken.
Belangrijk doel van dit project om een wegwijzer te maken voor eerstelijnswerkers én voor
de burgers, met speciale aandacht voor de kwetsbare bewoners van de vier Antwerpse ELZ.
8. Varia
CGG Andante is één van de kanshebbers om in Deurne op de Brouwerij De Ridder een
nieuwbouwproject op te starten. Ze zien er ook plaats in voor eerstelijnsprofessionals. Het
project zou af moeten zijn in 2024.
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