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ALGEMENE VERGADERING ELZA Oost 19 oktober 2020 18u-21u
VERSLAG = presentatie met aanvullingen

Aanwezigen: zie presentatie in bijlage (slides 4-8)
We kunnen rechtsgeldig vergaderen

-

Verwelkoming door de voorzitter

-

Kennismakingsronde

-

Vaccinatiestrategie: overzicht acties verleden en toekomst: zie presentatie in bijlage
(slides 9-20)
-

-

-

Behoorlijke stijging van besmettingen in onze zone, vooral in Wommelgem en
Deurne wat maakt dat hier nu terug veel tijd in opvolging kruipt.
Vooral ZNA en Stad bepaalden de strategie, ELZ zat meer in uitvoering. Toch
belangrijke taak in populatiemanagement en uitwerken van laagdrempelige acties en
sensibilisering om de drempel zo laag mogelijk te krijgen voor kwetsbare bewoners
en twijfelaars.
Decentrale vaccinatie op 36 verschillende locaties over de vier ELZ heen. Heel
arbeidsintensief voor ELZ.
Vaccinaties voornamelijk met Johnson & Johnson (slechts 1 prik) Bij jongeren in
Kavka werd er met moderna gevaccineerd (2 prikken). Moskee in Hoboken was groot
succes, willen we nog herhalen in andere grote moskeeën. Axl Peleman heeft voor
een concert gezorgd in Nova op het Kiel en heeft daarna mee geholpen als steward.
Vaccovid blijft zonder tegenbericht open tot half november. Daarna zullen er op
verschillende plaatsen gevaccineerd worden.
Thuisvaccinatie door de huisarts en door mobiel team zal in de loop van november
van start gaan.
Vaccinaties in de scholen: meer dan 60 scholen ingeschreven voor vaccinatie in de
scholen, meer dan 2000 leerlingen hiermee kunnen vaccineren.
Vaccinatiepunten: ook vrije inloop mogelijk om het zo laagdrempelig mogelijk te
houden. Ook mensen zonder wettig verblijf zijn welkom.
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-

-

Woonzorgcentra/GAW: in oktober zijn bijna alle bewoners van WZC voor een derde
keer gevaccineerd (behalve waar uitbraken zijn). In november volgen de GAW’s.
Collectiviteiten zullen ook in november aan de beurt komen.
We zitten in een transitiefase na sluiting VacCovid: Heel wat ideeën hoe we nog
verder kunnen vaccineren. Elke extra prik vraagt steeds meer inspanning.
Heel waarschijnlijk volgen de boosterprikken ook voor -65jarigen, daarom moeten
we aan duurzame oplossingen denken. De stad is bezig met een zoektocht naar
locaties.
Inzet ELZ: Kathleen zal zich hier nog max halftijds voor blijven inzetten.

Opmerkingen:
-

-

We moeten naar een systeem dat geen crisishantering en urgentie is, de huidige
manier van werken zorgt voor onwelzijn onder de medewerkers, veel ELZ-collega’s
zitten op hun tandvlees. Vlaanderen stelt steeds nieuwe eisen, wat het moeilijk
maakt om rust te vinden.
Bedoeling is om een vaccinatieteam, los van de reguliere werking, met de
medewerkers uit de vier ELZ te vormen.
Bij elke nieuwe actie moeten we goed overwegen of het sop de kool waard is,
rekening houdend met beschikbare capaciteit. (efficiëntieberekening)

Actieplan 2022: voorstel: zie presentatie in bijlage (slides 21-44)

Opdracht geestelijke gezondheidszorg (slides 27-42)
→ de algemene vergadering geeft toestemming om samenwerkingsakkoord te
ondertekenen voor versterking mobiele teams
→ de algemene vergadering geeft toestemming aan Famke en Kathleen om voor
ELZA Oost in de stuurgroep te zetelen van conventie psychologische zorg
Opmerkingen:
-

-

-

Hoe kan Parkinsonliga de cliënten via telefoon toeleiden naar psychologische zorg en
mobiele teams?
Hoe richten mobiele teams zich op socio-economische kwetsbaren? → is taak om
samen met oa ELZ verder uit te werken. De mobiele teams bereiken deze
doelgroepen reeds.
Slechts een 15% van de psychologen zullen in de conventie kunnen stappen, ondanks
de uitbreiding van de middelen.
Taken voor ELZ: vindplaatsen vinden, specifieke noden en doelgroepen bepalen,
multidisciplinaire teams ondersteunen, samenwerkingsverbanden op buurtniveau
connecteren met dit aanbod, afstemming met andere ELZ
Zeker ook connectie maken met VAPH en RTH – idem met drughulpverlening
Zou goed zijn als ELZAOost een werkgroep organiseert rond dit thema – met
aandacht voor samenwerking met de andere Antwerpse ELZ, zeker rond verwijzing
en vindplaatsen
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Algemeen actieplan
Er is al veel geschrapt, maar is nog niet realistisch. Het Dagelijks Bestuur zal zich hier op 8/11
over buigen.
➔ Met de opdracht om nog te schrappen, wordt het actieplan goedgekeurd.
-

Begroting 2022: zie presentatie in bijlage (slides 45-49) en bijlage

Er zijn 2 grote blokken:
1. Personeelskost
-

Er zijn nog te veel onduidelijkheden zoals RSZ korting om finale begroting
voor 2022 te maken

-

84% is eigenlijk een groot aandeel

2. Werkingskost
Opmerkingen
-

Volgend jaar half jaarlijks overzicht van uitgaven op AV brengen
Oppassen met dichten van “gat in begroting’-“ met éénmalige inkomst via sel-amberes:
dit gebruiken we niet om een gat te dichten , maar om te investeren in zorgzame
buurtacties
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