
   

  

 

Een jaar vol veranderingen...  

 

 

Benieuwd om te weten waar Sibe (De Koepel vzw) zoal mee bezig is? 

Neem dan zeker een kijkje!  

 

 

 

 

Actie in de kijker!  

 

 

Actie: Groene enveloppe 
 

https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=f223314825&e=c382fa9029


 

 

De actie 'Groene enveloppe' is midden juni opgestart 

in Zorgverblijf Ter Duinen. Ondertussen loopt de 

actie in BZIO, Az Damiaan, Az West en De Kei.  

 

De groene enveloppe is een tool die zorgt dat ook de 

apotheker op de hoogte is van wijzigingen in het 

medicatiebeleid. Het is dus de bedoeling dat meer 

medicatieschema's bij de huisapotheek terechtkomen. 

Via het gebruik van een CNK-code volgen we bij Sibe op 

hoeveel groene enveloppes de huisapothekers bereiken.  
 

 

De patiënt krijgt een groene enveloppe eens die het ziekenhuis verlaat. In deze 

enveloppe zit een medicatieschema samen met andere belangrijke 

documenten (bijvoorbeeld voorschriften). We maken gebruik van een groene 

enveloppe om het belang aan te tonen van het medicatieschema, zodat belangrijke 

informatie niet verloren gaat.  

   

Via deze actie wordt het belang van een transmurale medicatieoverdracht naar de 

eerste lijn bevorderd. De samenwerking tussen de huisapotheker en de huisarts is 

hierbij cruciaal. 



  

  

  

 

 

Actie: Project Zipster 
 

 

 

In samenwerking met ELZ Oostende-Bredene en ELZ 

Houtland en Polder is het project Zipster in zijn laatste 

voorbereidingsfase voor de uiteindelijke opstart van het 

pilootproject. 

 

Zipster is een doorverwijsplatform waarbij op basis van 

een psychosociale bevraging van de patiënt, de zorgverlener 

via Zipster, de ondersteuningsnoden van de patiënt 

kan detecteren én een doorverwijzing initiëren naar de juiste 

lokale ondersteunende welzijnsactoren.  
 

In eerstelijnszone Oostende – Bredene 

werden al partners gecontacteerd die als 



 

doorverwijzer willen fungeren maar 

daarnaast zijn er ook organisaties die zich 

registreerden om doorverwijzingen te 

ontvangen. 

Wil je instappen om als organisatie 

doorverwijzingen te ontvangen? 

Registreer je hier. 

Wil je starten als doorverwijzer? 

Registreer je hier. 

   

 

Ook binnen ELZ Houtland en Polder zijn 

er op dit momenten enkele partners die de 

doorverwijzing willen ontvangen. 

Daarnaast gingen enkele partners het 

engagement aan om zich in te zetten als 

doorverwijzer.  

Wil je instappen om als organisatie 

doorverwijzingen te ontvangen? 

Registreer je hier .  

Wil je starten als doorverwijzer? 

Registreer je hier.  

   

 

 

Voor meer informatie, neem zeker contact op met mieke@samenisbeter.be of via 

059/41.67.61  

 

 

 

Actie: Scheurblokken vaccinatie  

 

https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=d78c3a3b1f&e=c382fa9029
https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=0d157231d2&e=c382fa9029
https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=75e896f37c&e=c382fa9029
https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=95fe14314c&e=c382fa9029
mailto:mieke@samenisbeter.be


 

In samenwerking met de huisartsenkringen, De Westvlaamse 

Apothekersvereniging, AZ West en LOGO Brugge-Oostende werkt Sibe aan 

scheurblokken in kader van sensibilisatie rond vaccinatie. Hiermee wordt onder meer 

het belang van het griepvaccin, pneumococcenvaccinatie en het vaccin tegen 

difterie-klem-kinkhoest benadrukt. Daarnaast worden ook 10 redenen om zich te 

laten vaccineren, toegelicht.  

Wil jij ook graag helpen sensibilseren? Bestel dan hieronder een gratis scheurblok.  

 

Bestel hier jouw scheurblok!  

 

 

 

Blijvend bijleren?  

 

 

Actie: Opleidingen BelRAI© 
 

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

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

https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=a8b6cd9215&e=c382fa9029


 

volgen. Om met BelRAI© instrumenten te leren werken, organiseren we nogmaals, 

deze keer binnen eerstelijnszone Westkust&Polder, een opleidingstraject. Inschrijven 

kan hier.  

 

Vanuit Sibe worden twee verschillende gratis opleidingstrajecten aangeboden:  

1) Een opleiding tot BelRAI© screener indicatiesteller 

2) Een basisopleiding tot BelRAI© LTCF indicatiesteller 

 

Alle opleidingen worden gegeven volgens de vereisten van het FOD BelRAI© team en 

conform het ministerieel besluit van 3 september 2021 omtrent de opleidingsvereisten 

i.k.v. implementatie van BelRAI binnen de VSB. De trainingen worden gegeven door 

een gecertificeerd BelRAI© trainer. De deelnemers krijgen na het volgen van een 

BelRAI© screener of de uitgebreide BelRAI© opleiding, een erkend opleidingsbewijs 

als BelRAI© gebruiker en een attest erkenning BelRAI© indicatiesteller. De 

opleidingsdata zijn terug te vinden op onze website. Schrijf je snel in want er kunnen 

slechts 15 personen deelnemen. 

 

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

 

Schrijf je hier in!  

 

 

  

 

Vormingen: doelgerichte zorg met Zorg-Esperanto 
 

https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=f529c66a5b&e=c382fa9029
https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=b73517384f&e=c382fa9029
https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=60be8b4e22&e=c382fa9029
https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=e15c5b6f88&e=c382fa9029


 

 

Sibe organiseert dit najaar een nieuwe gratis opleiding 

doelgerichte zorg met Zorg-Esperanto. Dit 

vormingstraject wordt aangeboden door het aanbieden 

van een lerend netwerk. Hierbij ligt de focus op het 

omzetten van doelgerichte zorg in de praktijk.  

 

De vormingen gaan door op donderdagvoormiddag 

telkens van 9u-12u in zaal de Burcht, Markt 3, 8470 

Gistel. Voor de specifieke data en de verschillende 

trajecten, neem een kijkje op www.samenisbeter.be. 

Wenst u meer informatie of wilt u zich inschrijven? Neem 

dan contact op met lies@samenisbeter.be - 

059/41.67.61 of schrijf u in via onderstaande knop.  
 

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://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=855ed3b4c4&e=c382fa9029
mailto:lies@samenisbeter.be
https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=48ea481bd6&e=c382fa9029
mailto:info@samenisbeter.be
https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=a8c01dc3f2&e=c382fa9029


 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

  

 

van De Koepel,  

 

   

  

 
 

https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=46162f1dc8&e=c382fa9029
mailto:info@samenisbeter.be
https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=1f7cc8369b&e=c382fa9029

