verslag van het bestuursoverleg
van de zorgraad
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Wanneer:

donderdag 22 september 2020 om 19.30 uur

Waar:

via Teams

Aanwezig:
Bayens Kris (voorzitter), Brijs Paul (PZON), Heylen Frans (welzijn), Hillen Annick (zorg), Huybrechts
Linda (PZON), Kerremans Leen (lokale besturen), Peeters Tinne (lokale besturen), Sprangers Leo
(welzijn), Van de Poel Dorien (lokale besturen), Van den Brande Iris (zorg), Van de Plas Chantal
(welzijn), Van de Putte Bob (welzijn), Van der Borcht Koen (consultant/medewerker), Van Dooren
Joachim (zorg), Van Rossum Line (lokale besturen), van Veltom Ingrid (zorg)
Verontschuldigd met volmacht: Lucas Huybrechts (PZON), Lynn De Ceuster (welzijn)
Verontschuldigd zonder volmacht:
Kris Dirckx (lokale besturen), Jo Leysen (optionele partner), Luc Op de Beeck (lokale besturen), Lut
Robrechts (zorg)
Afwezig:
/
Verslag t.e.m. punt 4: Tinne Peeters, coördinator
Verslag vanaf punt 4: Koen Van der Borght, consultant/medewerker
Agenda:
punt tijd B/I/M onderwerp
1.

5’

B

Goedkeuring verslag van 13 augustus 2020

2.

5’

B

Goedkeuring kandidaten Algemene Vergadering

3.

5’

I

Terugkoppeling dagelijks bestuur :
- personeelszaken
- financiën
- platformvergadering 15/10

4.

60’

B

Nieuwe Opdrachten ikv COVID 19:
- stand van zaken
- nota medisch expert (in bijlage)
- huisbezoekers

5.

15’

M

Stand van zaken actieplan

6.

30’

M

Werkgroep interne werking

5.

15’

I

Varia en Rondvraag
blz 1 van 3

ELZ Kempenland VZW
Weeldestraat 66, 2381 Ravels
Ondernemingsnummer 0739.802.667

info@elzkempenland.be
www.elzkempenland.be
RPR Antwerpen - afdeling Turnhout

Verslag:
De voorzitter heet iedereen welkom.
1. Goedkeuring verslag
Het verslag van de bestuursoverleg van 13 augustus 2020 wordt goedgekeurd.
2. Goedkeuring kandidaten algemene vergadering
Zie ook 20200922_bijlage_agendapunt2_nota_kandidatenAV.doc
-

-

Cluster zorg:
o Vervanging Ingrid binnen bestuursoverleg wordt vanavond op cluster zorg besproken
o Laatste kandidaten AV van cluster zorg idem – ten laatste 22 oktober goed te keuren.
Cluster PZON:
o Toegetreden leden zonder vereniging = ok, bredere kijk is wel belangrijk
Cluster lokale besturen:
o Tinne wordt nog vervangen voor Oud-Turnhout en Beerse.
Beslissing:
De reeds gekende kandidaten worden unaniem goedgekeurd.

3. Terugkoppeling dagelijks bestuur
- Personeel ELZ
▪ Tinne: vanaf 1/10 voltijds
▪ Projectmedewerker: Kaat Van Roey start 8/10 aan 80%.
▪ Outbreak Tracer: Tin Nouws aan 50% (uitbreiding wordt nog bekeken)
▪ Administratief medewerker: 50 % nog aan te werven
Vraag: waarom deden we bronopsporing niet via gemeentelijk personeel?
▪ Zo behouden we het overzicht binnen onze ELZ
▪ Anonimiteit patiënten wordt bewaakt
▪ Besturen engageerden zich om bij te dragen aan loonkost.
-

Financiën:
▪ Extra budget voor covid19-opdrachten: medisch expert (8u/week)
▪ Vanaf deze week extra opdracht erbij waardoor artsen die zich engageerden als
Mspoc weer twijfelen.

-

Platformvergadering 15/10 wordt geannuleerd.
Reden: ligt te dicht bij die van 19/11. 2 digitale platformvergadering lijkt ons niet wenselijk.

4. Nieuwe opdrachten ihkv COVID-19
- Stand van zaken:
o evaluatieoverleg lokale besturen ingepland (bestuursleden optioneel uitgenodigd)
o nieuwe opdracht ihkv CLB wordt verder afgestemd met CLB-artsen.
- nota medisch expert:
o zie ook bijlage 20200922_Bijlage_agentapunt4_nota_medische_expertise.doc
-

huisbezoekers:
blz 2 van 3

ONTWERPVERSLAG – NOG GOED TE KEUREN

o

nog afspraak met Vlaamse & Antwerpse verantwoordelijke field agents op
23/8/2020 – plan met thuisverpleegkundigen kan dus nog bijgestuurd worden.

vraag: kan er geschoven worden binnen het budget?
Beslissing:
Werd er iets beslist rond nota medisch expert?
5. Stand van zaken: actieplan
Zie bijlage presentatie stavaza werkgroepen door Koen Van der Borght.
6. Werkgroep interne werking
Zie bijlage presentatie stavaza werkgroepen door Koen Van der Borght.
7. Varia en rondvraag
Geen varia.
TO DO’s:
wat

wie

wanneer

a.

b.
c.
d.
e.

-

Volgend bestuursoverleg:
22 oktober 2020 van 12.30 uur, digitaal

blz 3 van 3
ONTWERPVERSLAG – NOG GOED TE KEUREN

