
 

 

  

  

 

Wist je dat ... 
 

   

 

 

alles achter de schermen in gereedheid 

gebracht wordt om cohortzorg en 

schakelzorgcentra op te starten? 

In West-Vlaanderen worden zes locaties klaargestoomd. De 

zes locaties in West-Vlaanderen zijn: voormalig jeugdherberg 

Peace Village in Mesen, zorgbedrijf Ter Duinen 

in Nieuwpoort, voormaling woonzorgcentrum Lichtendal 

in Kortrijk, oud-RVT Jeruzalem in Brugge, het leegstaand 

dienstencentrum Ter Deeven in Meulebeke en zorghotel 

Polderwind in Zuienkerke. 

Deze schakelzorgcentra moeten eventuele overbevolking in de 

ziekenhuizen helpen opvangen. "Mensen die genezen zijn maar 

om de een of andere reden niet naar huis kunnen gaan, zouden 

dan in deze centra verder verzorgd worden", legt de gouverneur 

uit. "Zo komen er weer extra bedden vrij in het ziekenhuis voor 

coronapatiënten. 

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 

heeft een draaiboek opgesteld waarmee de gouverneurs, lokale 

besturen en zorgverleners op het terrein snel de uitvoer kunnen 

starten van dergelijke schakelzorgcentra. 

Toelichting m.b.t. infrastructuur en subsidiëring ervan vindt u 

in het draaiboek op pg. 14 en 23. 

Meer info vindt u op de website van het Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid. 
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gezamenlijke inspanningen geleverd worden 

voor het produceren en afleveren van 

materialen?  

Donderdag 19 maart hebben een aantal mensen uit de fablab-

wereld en enkele ondernemers het platform 

makersagainstcorona.org opgericht om gezondheidswerkers aan 

face covers te helpen. Op dit platform maken we een match 

tussen enerzijds bedrijven en fablabs die deze face covers 

uitlaseren, en anderzijds de gezondheidswerkers (ziekenhuizen, 

brandweer/ambulanciers, rust- en verzorgingshuizen, 1e lijns 

zorgverstrekkers, begrafenisondernemers, ..). 

Intussen werden al 10000 face covers gratis verdeeld onder de 

zorgverstrekkers.  

 

  
 

Meer nieuwsberichten  

 

 

 

Online tools in de kijker 

 

 

Enkele interessante links naar online 

opleidingen in kae  

• Voor verpleegkundigen in de woonzorgcentra.  Op 

deze website brengen we een overzicht van enkele 

technische verpleegkundige verstrekkingen. Hierbij 

richten we ons specifiek naar aspiratie, infuustherapie, 

isolatie, urologische zorgen, zuurstoftherapie en aerosol. 

We spreken over de ‘patiënt’ als synoniem voor 

‘bewoner’, ‘cliënt’ of ‘resident’. In samenwerking met 

Zorgnet-Icuro heeft AP Hogeschool Antwerpen een 

praktische webpagina opgebouwd ter ondersteuning van 

de verpleegkundigen werkzaam in de woonzorgcentra. 

• Je werkt in een woon-zorgcentrum? Je bent 

mantelzorger, je werkt in de thuiszorg of 

gehandicaptenzorg? Dan wil je weten hoe je veilig 

omgaat met Covid-patiënten. 

In recordtempo realiseerde Howest Verpleegkunde, 

samen met partners, een praktijkcursus omgaan met 
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Covid-19-patiënten.  

Deze e-courses helpen je alvast op weg! 

• COVID-19 Communicatieleidraad voor zorgverleners naar 

patiënten en naasten 

• e-cursus Kritieke Zorgvrager  In deze cursus kan je in 

verschillende leerpaden topics doorlopen over de kritiek 

zieke patiënt. Deze bevatten cursusmateriaal, e-

learning filmmateriaal en tussentijdse interactieve 

oefeningen. Deze cursus is specifiek opgebouwd voor 

het omscholen van verpleegkundigen in het kader van 

de corona covid-19 epidemie. Het is een samenstelling 

van bestaande e-learning video's en oefeningen die we 

aanbieden in onze opleiding bachelor in de 

verpleegkunde. De modules zijn opgebouwd volgens 

de ABCDE prioritering. U kan zelf bepalen welke 

onderdelen u nodig heeft. 

• Snelcursus psychosociale opvang Nederlandstalige 

snelcursus in de specifieke aspecten bij de 

psychosociale opvang bij COVID-19. Tijdsinvestering: 1-

2 uur. Doelgroep: Personen met een rol in 

psychosociale opvang tijdens COVID-19. Bijvoorbeeld: 

opvang en coaching van zorgverleners, collega's en/of 

burgers. 

• Alle updates omtrent het COVID-19 virus Voor en door 

huisartsen. Tijdens de COVID-19 pandemie wensen wij 

als Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde 

(ACHG) ons netwerk van huisartsen te ondersteunen.  

Een volledige overzicht van alle courses vind je op onze website.   
 

 

 

Nieuws in de kijker 

 

 

• Veerkracht voor zorgverleners Als je in de zorgsector 

werkt, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart en ziel, 

dag en nacht. Op dit platform vind je tips om goed voor 

jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en je collega’s 

te ondersteunen. Ook voor professionele hulp kan je hier 

terecht. Zo houden we ons ook mentaal fit. Zo zijn we 

samen De ZorgSamen. 

• Studenten en docenten VIVES schieten te hulp bij 

woonzorgcentra  De bacheloropleiding verpleegkunde 

van VIVES wil  de woonzorgcentra maximaal 

ondersteunen door stages waar mogelijk te 
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(her)oriënteren naar de woonzorgcentra. In totaal lopen 

108 studenten verpleegkunde stage in woonzorgcentra. 

• Uitwisselingsplatform jobs in de social 

profit  Sommige organisaties zijn door de Corona-crisis 

geconfronteerd met personeelsleden die ze tijdelijk 

niet  kunnen tewerkstellen.  Andere kampen dan weer 

met een tekort aan personeel. Zorgnet-Icuro zette 

daarom een online platform op waarin vraag en aanbod 

met elkaar in contact kunnen worden gebracht. 

• Help de helpers  Deze website zal jou op basis van 

jouw werkervaring en je competenties onmiddellijk 

matchen met de noden van de ziekenhuizen en 

zorgcentra bij jou in de buurt. Zo kan jij snel aan de slag 

en help je mee aan het bestrijden van Covid-19  

   
 

 

 

 

Wist je dat ... 

• je de vorige nieuwsbrieven gemakkelijk kan 

nalezen op onze website? Via onze website kan je 

nu gemakkelijk de eerdere edities van onze nieuwsbrief 

nalezen.  

• je deze nieuwsbrief gemakkelijk kan delen met 

andere geïnteresseerden? Door 1 klik op 

onderstaande iconen kan je deze nieuwsbrief heel 

eenvoudig delen met jouw netwerk.  

 

 

 

Deel op facebook  

 

 

 

 

Doorsturen naar een collega  
 

 

 

 

Deel op LinkedIn  
 

 

    

 

 

Meer weten? 
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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  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

  

 

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

Pas je voorkeuren aan  of meld je af voor deze lijst. 
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