
 

 

Verslag stuurgroep RZP Kempen, 27/4/2021 

Aanwezig: Eric Nysmans, Wim Woestenborghs, Guy Hannes, Huybrechts Linda, Liesbeth 
Van Eynde, Wim Wouters, Jef Hoet, Ken Swolfs, Jan Smolders, Ann Vanherck, Veerle 
Vansand 

Verontschuldigd: Stefan Teughels, Frans Heylen, Paul Brijs 

Agenda: 

1. Opvolging en goedkeuring verslag 24/2/2021. De verslagen zijn ook terug te 
vinden om www.rzpkempen.be 

2. Beslissing Agentschap tijdelijk on hold zetten piloten en werking Kempen ( 
communicatie 17/3/21 ) 
De deadline van de piloten wordt verlaat van 30/6/2021 naar 31/12/2021. Deze 
nood werd geuit door de piloten tijdens het lerend netwerk van 11 februari, 
omwille van volgende redenen: 
-blijvend tijdsgebrek bij partners betrokken in de vaccinatie 
-onzekerheid naar de impact van mogelijke terreinverschuivingen door het 
ontstaan van de referentieregio’s 
-te weinig mogelijkheid en tijd om breed terug te koppelen naar de achterban en 
hun mening te bevragen 
Omdat ook bij het Agentschap zelf COVID-gerelateerde zaken prioritair zijn, werd 
beslist om opnieuw uitstel te verlenen. 
Een gesprek met Karen Frederix vanuit het Agentschap en Stef Steyaert als 
programmamanager met elke piloot apart werd aangeboden om lokale 
aandachtspunten te bespreken. Vanuit RZP Kempen werd op dit aanbod 
ingegaan. 
 

3. Terugkoppeling gesprek Kerngroep en Agentschap Zorg & Gezondheid ( 13 
/4 /21 )  

a.  Feedback op lopende projecten binnen RZP Kempen: er werd aangegeven 
dat er in de Kempen vanuit de stuurgroep duidelijk de vraag kwam om de 
ontstane dynamiek verder te zetten. Dit werd als positief ervaren door 
Stef en Karen, omdat het gegeven van de RZP er in elk geval zal komen en 
alle input en ervaringen wenselijk zijn. In de Kempen speelt de 
problematiek ook minder rond de afbakening van de referentie-regio’s. 
Met betrekking tot de oefening van de opdrachten leken de keuzes van de 
Kempen vergelijkbaar met die van de andere piloten. Deze zijn 
zorgstrategische planning, PZON ondersteuning, communicatie-
afstemming en zorgcontinuïteit. 

http://www.rzpkempen.be/


b. Nieuwe timing Vlaamse bijeenkomsten najaar 2021: deze worden 
vastgelegd in het volgende overleg met het Agentschap en de 
transitiecoaches op 6 mei. De bedoeling is dat de data snel worden 
bekend gemaakt, opdat ze kunnen worden ingepland in de agenda’s en de 
stuurgroepen hierop worden afgestemd opdat ze tijdig kunnen worden 
ingepland in de agenda’s. 
 

4. Sofina Project  
Stand van zaken: 

i. Overleg WZC – Ziekenhuizen: de WZC zijn bereikt via het platform 
WZC-ZH om een eerste toelichting van het project te geven als 
algemeen kader. 

ii. Overleg Academische partners: er zijn 4 academische partners 
aangetrokken die interesse hebben om deel te nemen.  

iii. Overleg ELZ: ook bij de eerstelijnszones werd/wordt het project een 
eerste keer kort voorgesteld 
In een volgende fase wordt een stuurgroep opgericht om het kader 
concreet te gaan invullen, samengesteld uit partners vanuit 
bovenstaande groepen. 

 Reacties van de stuurgroepleden: 
• Linda vindt dat de focus niet/onvoldoende op de eerstelijn ligt en 

ze tot op heden niet/onvoldoende zijn betrokken. Volgens haar 
moet thuiszorg absoluut ook een plaats krijgen in dit project.  

• Ann geeft aan dat er wel bereidheid is om expertise rond GGZ mee 
in te brengen, naast die van het OPZ. De eerstelijnspsychologen is 
een RIZIV-initiatief dat ook kan voor 65+, maar niet in een instelling. 
Mogelijk kan de aanwending van ELP in een WZC wel worden 
meegenomen als piloot voor Vlaanderen? 

• Jan vindt dat de diversiteit van de stuurgroep die kritisch naar dit 
project kijken zeker een meerwaarde is, om alle belangrijke 
insteken niet te vergeten. Het doel moet zijn dat er een link wordt 
gelegd tussen alle actoren, met focus op zorg op maat voor elk 
individu door het maken van koppelingen tussen verschillende 
zorg- en welzijnsaanbieders. 
 

5. Formulering opdrachten RZP Kempen  
Hoe nemen we dit verder op vanuit onze piloot? 
De opdrachten zijn opgesteld op een manier dat ze onderscheidend zijn van de 
ELZ en VIVEL. Ze werden voorbereid door een uitgebreide kerngroep, en 
afgestemd met het lerend netwerk, waaruit nieuwe input naar voren kwam. 
De bedoeling is nu om beide nota’s te compileren tot een sneuvelnota, en door te 
sturen naar alle platformpartners opdat deze de mogelijkheid krijgen om de nota 
te bespreken en aan te vullen tegen eind juni. 
 

• Erik doet de suggestie om dit ook te bezorgen aan het Vlaams 
welzijnsnetwerkvan regio-verenigingen waarvan hij voorzitter is, omdat zij 



ook een opdracht hebben rond welzijn, zorg en armoede. Daarnaast kan 
het ook naar de schepenen welzijn en het burgemeesters-overleg. 

 
Aanpak: 
- de uitgebreide werkgroep bereidt deze nota voor op 5 mei om 14u. 
-sneuvelnota klaar op 12 mei en rondgestuurd naar leden van de stuurgroep 
-bespreking op de stuurgroep van 18 mei 
-terugkoppeling naar de achterban door alle partners met feedback op de 
volgende stuurgroep eind juni 
 

6. Varia 
- Linda Huybrechts gaat op pensioen en zal niet langer de mantelzorggroep 

vertegenwoordigen. Ze wordt vervangen door Pascal Buyaert. 
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