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Actie in de kijker 
 

 

Actie: Groene enveloppe  
 

 

 

De actie 'Groene enveloppe' is opgestart in BZIO te 

Oostende. Vanaf  februari gaat deze actie ook van start in 

het Az Damiaan ziekenhuis te Oostende. 

 

De patiënt krijgt een groene enveloppe eens 

die het ziekenhuis verlaat. In deze enveloppe zit 

een medicatieschema, een begeleidende brief voor uw 

huisapotheker en een folder van Sibe.  

 

 

Omdat er momenteel geen digitale mogelijkheden zijn om deze gegevens te delen, 

gebruiken wij de groene enveloppe als tool om ook de apotheker op de hoogte te 

brengen van eventuele wijzigingen in het medicatieschema na een opname. De 

huisapotheker registreert het ontvangen van de enveloppe via een CNK-code. Het is 

belangrijk dat het medicatieschema nadien door de huisarts gevalideerd wordt. 

 

Via deze actie wordt het belang van een transmurale 

medicatieoverdracht onderstreept, waarbij zowel huisapotheker 

als huisarts een cruciale rol spelen. 

https://mailchi.mp/3164d6c10970/sibes-eerste-nieuwsbrief-van-2022?e=c382fa9029


  

 

 

Actie: Bootcamp voor mantelzorgers 

 

 

Onze eerste bootcamp voor mantelzorgers gaat binnenkort 

van start in de Koninklijke Villa te Oostende.  

Deze bootcamp is voor mantelzorgers met persoonlijke of 

praktische vragen of mantelzorgers met vragen rond het 

gebruik van bepaalde hulpmiddelen. Daarnaast kan de 

mantelzorger hier even op adem komen. 
 

Tijdens deze 3-daagse is volgende mogelijk: 

- Vorming op maat 

- Door professionele zorgverleners 

- Afgestemd op uw mogelijkheden en wensen 

- Gekoppeld aan gebruik van well-being faciliteiten 

 

Heeft u als mantelzorger ook interesse om deel te nemen aan onze bootcamp? Neem 

dan zeker contact op met eline@samenisbeter.be of op het nummer 059/41.67.61 



  

 

 

Actie: gratis online BelRAI© introductie 

 

De BelRAI© instrumenten worden gebruikt om de noden en het functioneren van 

kwetsbare personen van personen in een complexe zorgsituatie in kaart te brengen 

en te volgen. Wil je graag meer informatie omtrent de BelRAI© instrumenten zonder een 

volledig opleidingstraject te volgen? Wil je graag een update omtrent de stand van 

zaken over de uitrol van de BelRAI© instrumenten? Schrijf je dan nu in voor de gratis 

online BelRAI© introductie op 10 februari van 13u tot 16u. Hier krijg je onder andere 

meer informatie over het wat en hoe van de BelRAI© en het beleid omtrent BelRAI©. 

Deze opleiding wordt gegeven door Charlotte Libbrecht, gecertificeerd BelRAI trainer 

van BelRAIcare. Inschrijven kan hier of onderaan de nieuwsbrief.  

 

Lees meer over het wat en waarom van BelRAI© op onze website .  

  

 

 

 

 

 

 

http://www.belraicare.be/
https://forms.gle/tQnUkpY17LUGgB1f7
https://samenisbeter.be/prof/alle-info-over-de-belrai-screener/


 

Prik in je agenda! 

 

Gratis online BelRAI© introductie 

 

Wil jij ook graag deelnemen aan de BelRAI© introductie? Aarzel dan niet en schrijf je 

hieronder in!  

 

Schrijf je hier in!  

 

 

 

Meer weten? 

 

 

Heb je een vraag, idee of een opmerking?  

Aarzel niet om ons te contacteren 

via info@samenisbeter.be 

 

Wil je meer weten over de Chronic Care projecten 

van de federale overheid? 

Bezoek hun website rond geïntegreerde zorg 

op www.integreo.be 

 

 

 

 

 
   

https://forms.gle/s3YP4wfpVQm6V4C58
mailto:info@samenisbeter.be
https://www.integreo.be/nl


 

  

 

Sibe is een initiatief van De Koepel, met de steun van de FOD Volksgezondheid 
 

  

 



 


