ALGEMENE VERGADERING EERSTELIJNSZONE NOORD ANTWERPEN
DATUM:

Dinsdag 15 december 2020

PLAATS:

Videoconference, Zoom

UUR:

20u00-22u00

VOORZITTER: Dominique Put
VERSLAG:

Daan Sanders

AANWEZIGEN:
•

•

•
•
•
•

Cluster gezondheidszorg: Dr. Dorien Caremans BVBA (vertegenwoordigd door Dorien
Caremans), Jeroen De Vleeschouwer, An Bernaerts (ondervoorzitter), Johan Engelen, Lien
Totté, Ludo Cuypers, An De Meyer en Ilse Mertens
Cluster welzijn: Gezinszorg Villers (vertegenwoordigd door Sonia Van den Branden), Frank
Van den Broeck, Dominique Put (voorzitter), Tom Van de Geuchte, Melissa Van der Spurt en
Inge Ledoux
Cluster PZON: Steunpunt Mantelzorg (vertegenwoordigd door Rudy Cornelis), Erwin De
Smedt, Robert Kokken en Raymond Thilemans
Cluster lokale besturen: Daan Sanders (secretaris), Peter Moonen, Herman Jongenelen,
Marc Ipermans en Heidi Vierbergen
Optionele partners: ZNA (vertegenwoordigd door Joeri De Munck, penningmeester) en Karel
de Grote Hogeschool vzw (vertegenwoordigd door Lucky Botteldooren)
ELZ-medewerkers (niet stemgerechtigd): Sandra Aernouts en Britt Vermeiren

VERONTSCHULDIGD en VOLMACHTEN:
•

Cluster gezondheidszorg: Huisartsenkring HANA en Karen Delaetere

•

Cluster welzijn: David Pietquin, Monique Gauquie, Brigit Masscheleyn (volmacht aan
Dominique Put)

•

Cluster lokale besturen: Indrit Belkovi (volmacht aan Peter Moonen), John Steyaert
(volmacht aan Daan Sanders), Katrien Monten (volmacht aan Daan Sanders), Véronique
d’Exelle (volmacht aan Inge Ledoux), en Liesbeth Bardyn (volmacht aan Herman Jongenelen)

•

Optionele partners: Heder vzw (volmacht aan Joeri De Munck, ZNA), Maaike Van Overloop
(volmacht aan Karel de Grote Hogeschool), AZ Klina, vzw Emmaüs Bethanië.

AFWEZIG:
Medinet Bezalist vzw (vertegenwoordigd door Cathleen Gavel), vzw Psychologenkring Antwerpen
Noord (vertegenwoordigd door Lenny De Pooter), Wit-Gele Kruis van Antwerpen
(vertegenwoordigd door Sophie Casteleyn), Nico Vervat en Iefke Hendrickx.

AGENDA:

ONDERWERP

DOEL

1.Verwelkoming door de voorzitter en registreren aanwezigheden Informatief
2.Stemming bestuurslid: David Pietquin wordt vervangen door

Stemming

Frank Van den Broeck (cluster Welzijn)
3.Begroting 2021

Stemming

4.Stand van zaken Covid-19

Informatief

5.Project geestelijke gezondheidszorg

Informatief

6.Brainstormen over 2021:

Brainstormen

-

Bewegen op Verwijzing (BOV)

-

Werkgroep Brug tussen Gezondheid en Welzijn

-

Werkgroep Diabetes

-

Communicatie vanuit ELZ: website, nieuwsbrief,
Facebook-pagina

-

Netwerkdag

7.Voorstellen nieuwe collega

Informatief

8.Afronding

Informatief

Extra opmerkingen: Gezien de maatregelen rond covid19-pandemie, is het niet mogelijk en
toegestaan om de Algemene Vergadering via een fysiek overleg te organiseren. Een digitaal overleg
via zoom en schriftelijke stemming via de chat, gericht aan de secretaris, op de agendapunten ter
goedkeuring is de manier van werken tijdens deze Algemene Vergadering.
Aanvullend bij het verslag: powerpointpresentatie, begroting 2021, afgeschermde opname via
Algemene vergadering 15/12 ELZ NA - YouTube en verslag breakoutsessies (wordt nagestuurd)

1. Verwelkoming
• De voorzitter verwelkomt alle aanwezige leden en stelt een aantal vergaderafspraken
voor. De stemming tijdens de Algemene Vergadering verloopt via de chatfunctie,
gericht aan de secretaris.
• De secretaris overloopt de aanwezigheden en volmachten. Er zijn 33 van de 44 leden
aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd. Meer dan twee derde van de leden is
aanwezig. De Algemene Vergadering kan rechtsgeldig doorgaan.
2. Stemming verkiezing bestuurslid
• De volgende personen stellen zich kandidaat als bestuurder binnen de vzw ELZ Noord
Antwerpen:
o Onder de cluster welzijn: Frank Van den Broeck (coöptatie van David Pietquin)
o Het bestuurslid stelt zich kort voor: hij is sinds 2012 directeur jeugd en
directeur van het Zorgbedrijf Brasschaat, vallend onder Zorgbedrijf
Antwerpen. Hij is al jaren actief in de bijzonder jeugdzorg en jeugdpsychiatrie.
• Besluit: alle 33 aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de Algemene
Vergadering keuren deze kandidatuur als bestuurslid goed.
3. Begroting 2021
• De penningmeester licht de begroting 2021 gedetailleerd toe.
• Vragen:
o Wat omvat de personeelskost inzake Covid? Dit omvat een personeelskost
voor een tijdelijke functie als Covidmedewerker (zie verder) en vergoedingen
van medische expertise ingeschakeld in het beheersen van de
Covidopflakkeringen vanuit de huisartsenkring HANA.
o Er zijn maar 78000 euro van de 93280 euro Covidsubsidie ingeschreven onder
uitgaven? Betekent dit dat de subsidie niet volledig zal worden gebruikt? Nee
de 15.000 euro is ondergebracht reguliere kosten (personeel en werking) en
is procentueel berekend op basis van het medewerkersaantal.
o Wat omvat de wachtvergoeding?:
o De wachtvergoeding is bedoeld voor de Covid-teamleiders (Britt
Vermeiren). In samenwerking met de collega’s van de andere
Antwerpse eerstelijnszones neemt zij de permanentie op tijdens
weekdagen tot 22u en zaterdagvoormiddagen om covidcoaches of
field agents in te schakelen waar nodig ikv Covidbesmettingen.
o Voor deze wacht wordt een vergoeding toegekend van 100 euro per
maand.
• Besluit: alle 33 aanwezige of rechtsgeldig vertegenwoordigde leden van de Algemene
Vergadering keuren de begroting 2021 van de vzw ELZ Noord Antwerpen goed.
4. Stavaza Covid-19:
• Covid-teamleider Britt Vermeiren licht de Covidsituatie en Covidacties 2020 en 2021
toe binnen de ELZ (zie ook presentatie).

•

•

•

•

De cijfers stagneren en stijgen de laatste dagen en dat baart wel wat zorgen. Om het
bestuursorgaan wat beter op de hoogte te houden, is er toegang gegeven aan de
bestuursleden tot het dashboard van de stad met cijfers tot op postcodeniveau.
Infosessies zijn ingepland en gecommuniceerd.
Sinds 23/11 is er een aangepaste teststrategie (asymptomatische en mensen die van
het buitenland komen) worden weer getest. Rond de teststrategie zijn de
steekkaarten van Domus Medica erg helder en is alle info beschikbaar via de website
van Sciensano.
Covid-19-Acties in 2020:
o Een Covidteam op ELZ-niveau werd opgestart en is operationeel.
o Het project Covidcoaches werd ingebed in de werking: huisartsen melden
patienten aan die kwetsbaar zijn (met beperkte gezondheidsvaardigheden,
taalbarrière) waar een Covidcoach dan contact mee opneemt inzake
quarantainemaatregelen.
o Field agents zijn aangeworven vanuit het consortium Contact tracing. Deze
field agents zijn in loonsdienst bij de mutualiteiten maar een vijftal kunnen
ingezet worden vanuit de Antwerpse ELZ’s in collectiviteiten en voorzieningen
met allerhande opdrachten inzake Covid-19.
o Onderwijs: er is regelmatig overleg met onderwijsactoren: CLB’s in regulier
onderwijs en met preventie-adviseurs van volwassenonderwijs. Zij krijgen
advies van de teamleiders en medische experts inzake
quarantainemaatregelen, sluiting klassen, contact tracing, …
o Belrondes werden verricht naar de WZC’s om pro-actief te polsen naar
personeelstekorten, psychosociale noden, …
o De ELZ is betrokken bij de uitrol van het project sensi-ambassadeurs vanuit de
stad Antwerpen
Covid-19-acties in 2021:
o We zetten opgestarte projecten verder en bouwen die uit (bv. collectiviteiten)
o We gaan in samenwerking met de lokale besturen inzake contact tracing en
Covidcoaching naar aanleiding van de middelen van Minister Somers die
zullen worden toegekend aan de lokale besturen.
o Vaccinatie zal een belangrijk onderdeel worden van deze acties. In dit kader
sturen we de link van het informatief overleg met Pierre Van Damme mee
met het verslag aan de leden van de Algemene Vergadering. We krijgen ook
feedback van de klankbordgroep vaccinatie op Vlaams niveau en zullen ten
gepaste tijde verder overleg met betrokken actoren in gang zetten.

5. Project geestelijke gezondheidszorg
• Het betreft een samenwerking met 4 Antwerpse ELZ’s (Oost, Centrum, Zuid & Noord)
• Een projectsubsidie van 91.704 euro is goedgekeurd. Deze subsidie is er gekomen
vanuit de onverwachte daling van de reguliere subsidie aan de Antwerpse ELZ’s in de
maand mei 2020.
• Looptijd is bepaald op 18,5 maanden van 15/12/2020 tot 1/7/2022

•
•

ELZ Antwerpen Oost is penhouder maar werkt in een stuurgroep nauw samen met
een afgevaardigde van elke ELZ. Vanuit ELZ Noord zal dit Lucky Botteldooren zijn.
Het project omvat 3 onderdelen:
o Bundelen en stroomlijnen van communicatie mbt veerkracht versterkende en
GGZ-ondersteunende initiatieven naar aanleiding van de covid-crisis.
o Enkele gerichte acties opgezet in overleg met GGZ-netwerk SaRA:
ontwikkeling crisiskaart, organisatie van extra herstelacademies in elke ELZ en
de verdere ontwikkeling van het zorgpad voor suicidale personen.
o Ontwikkeling van een “wegwijs GGZ” en post-covid initiatieven

6. Brainstormen over 2021
• Sandra Aernouts licht kort de 5 thema’s met richtvragen toe die tijdens de
breakoutsessies aan bod komen.
• Het zijn 5 thema’s die niet-Covidgerelateerd zijn maar wel ingeschreven zijn in het
ingediende actieplan: bewegen op verwijzing, brug zorg en welzijn, netwerkdag,
communicatie ELZ en diabetes.
• Resultaten: zie bijlage bij het verslag
• 22 april 2021 is er alvast een digitale navorming ‘wegwijs in de wereld van de
patienten- en mantelzorgverenigingen’ ingepland.
7. Voorstellen nieuwe collega
• Ikv covidsubsidie wordt begin januari Laura Perdieus in dienst genomen. Laura heeft
als opleiding een bachelor verpleegkunde en orthopedagogie gevolgd en start in een
contract van bepaalde duur tot minstens 31/7/2021.
• Haar opdrachten zullen voornamelijk covidgerelateerd zijn: covidcoaching, acties
naar collectiviteiten en naar alle waarschijnlijkheid ook een rol in vaccinatie.
8. Afronding
• De voorzitter rondt deze Algemene Vergadering af met een bedanking voor de
constructieve medewerking en de aanwezigheid. Het was een terug bijzondere
Algemene Vergadering en een bijzonder jaar gezien de omstandigheden.
• De voorzitter wenst iedereen een fijn eindejaar toe en alvast een coronavrij(er) 2021.

