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Aanwezig 
Lokale besturen: Dirkx Kris (OCMW Arendonk), Op de Beeck Luc (Lokaal bestuur Turnhout), Peeters Tinne (Lokaal 
bestuur Beerse), Van de Poel Dorien (ILV Noorderkempen werkt), Van Rossum Line (OCMW Turnhout) 
Gezondheidszorg: Bayens Kris (HVRT), Hillen Annick (Thuisverpleging De VoorZorg), Robrechts Lut (Apotheker), Van 
den Brande Iris (Psycholoog), Van Dooren Joachim (Kinesitherapeut) 
Welzijn: De Ceuster Lynn (DMW Christelijke Mutualiteit), Sprangers Leo (LDC Hoogstraten), Van De Plas Chantal 
(Familiehulp),  
PZON: Brijs Lucas (Absoluut), Huybrechts Lucas (Ons Zorgnetwerk en OKRA Zorgrecht), Huybrechts Linda 
(Thuishulp) 
Optionele partners: Leysen Jo (AZ Turnhout) 
 
Verontschuldigd       
Lokale besturen: Leen Kerremans, Luc Op de Beeck      
Gezondheidszorg: Ingrid Van Veltom, Iris Van den Brande     
Welzijn: Bob Van de Putte, Frans Heylen       
PZON:   
 
Vertegenwoordigd door volmacht   
Lokale besturen: Leen Kerremans, Luc Op de Beeck 
Gezondheidszorg: Ingrid Van Veltom, Iris Van den Brande 
Welzijn: Bob Van de Putte, Frans Heylen 
PZON: 
 
Afwezig zonder kennisgeving 
Lokale besturen: 
Gezondheidszorg: 
Welzijn: 
PZON: 
 
Voorzitter: Kris Bayens           Verslaggever: Kim Schellingen  
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1. Goedjkeuring vorig verslag: 
Beslissing: goedgekeurd / geen opmerkingen 
 

2. Stand van zake dagelijks bestuur 

• Regionale zorgzone: 

De samenvatting van de vraag van de regionale zorgzone kan u terugvinden in bijlage. Dit is 

bezorgd aan de leden van het bestuursorgaan bij de uitnodiging van …..ll. Vraag betrof de 

vertegenwoordiging van de zorgraad elz Kempenland vzw in de stuurgroep van de regionale 

zorgzone. 
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Beslissing: Paul Brijs en Linda Huybrechts nemen de vertegenwoordiging ter harte en koppelen de 

stand van zake terug op de ZR van 19 maart 2020. Zij vertegenwoordigen binnen de regionale 

zorgzone ook de patiënten en mantelzorgers. Ze nemen momenteel een dubbele rol op in de 

stuurgroep. 

 

• Personeel: 

In de samenvatting van het dagelijks bestuur (in bijlage en u bezorgd op…. ll.) vindt u de stand van 

zake rond personeel – regioteam terug. Het dagelijks bestuur heeft samengezeten met Veerle 

Van Sand (SEL Kempen) ter verduidelijking rond inhoud ‘regioteam’. Er wordt aan de 

bestuursleden gevraagd of er bemerkingen zijn ten aanzien van de terugkoppeling hieromtrent. 

Beslissing: Geen bemerkingen vanuit het bestuursorgaan 

• Communicatie:  

Verslagen worden na goedkeuring op de website geplaatst. Zo kunnen ze geraadpleegd worden 

door alle geïnteresseerden. 

 

Beslissing: Geen bemerkingen vanuit bestuursorgaan 

 

• Projectvoorstellen vanuit clusters: 

Uitwerking format om voorstellen voor projecten te presenteren op de zorgraad. 

 

Beslissing: Geen bemerkingen vanuit bestuursorgaan 

 

3. Werkgroepen  
 

• Werkgroep Campagne vraagt feedback ivm het werken met een facebook groep om vragen aan 
elkaar te stellen. Deze groep is multidisciplinair (bestaat uit ‘ambassadeurs’ van elz kempenland) 
en zou op korte tijd eventueel antwoord kunnen geven op vragen: bv. patiënt bij kinesitherapeut 
heeft vragen ivm een alcoholprobleem. Wat kan hij doen, waar kan hij terecht? De vraag naar 
welke instanties er bestaan ikv de problematiek, kan in deze groep gesteld worden. Is dit een 
spoor om verder uit te werken of is dit niet/moeilijk werkbaar? 
 
Feedback: Het is een fijn idee om snel input te krijgen. Wel enkele bedenkingen / aanvullingen: 
Kan dit ikv de privacy? Moet zeker bekeken worden, anonimiteit moet er zijn. Er moet een 
degelijk mamnagement in de groep gevoerd worden, wie zal dit opnemen? Als je werk en privé 
gescheiden wil houden, hoe ga je hier dan mee om? Verschillende accounts maken? Wat als je 
geen facebook account hebt? Eventueel whatappsgroep? SIILO is een app voor zorgverleners om 
informatie uit te wisselen, hier heb je een riziv nummer voor nodig. Eventueel linkedin platform, 
bestaat dit? De werkgroep bekijkt het verder. 
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4. Plenaire terugkoppeling werkgroepen 

• We vragen de werkgroepen om de actieplan’template verder aan te vullen tegen 17/03/2020. Zo 
kunnen we een terugkoppeling doen en eventueel feedback krijgen/geven aan de groepen. 

 
 

Volgend overlegmoment: 
 
19 maart 2020: Zorgraad van 19u30 tot 22u00  

Locatie: Gemeentehuis Ravels, gemeentelaan 60, 2381 Weelde 

 

(vergaderverzoeken voor de zorgraden vanaf mei 2020 worden door het ondersteuningsteam verzonden) 


