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Deel op facebook 

 

 

 

Doorsturen naar een collega  

 

 

 

Deel op LinkedIn 

 

 

   

 

Wist je dat ... 
  

 

 

we nog steeds op zoek zijn naar insprirende 

samenwerkingsinitiatieven? 

Heb je een idee of voorstel en ben je op zoek naar 

samenwerking, concrete ondersteuning en/of geldelijke middelen? 

Laat het ons zeker weten en we bekijken graag wat we samen op 

korte termijn kunnen verwezenlijken. 

Meer info en een link naar het inschrijvingsfomrulier vind je hier. 

  

https://www.facebook.com/Samen-is-Beter-Sibe-104625750927591/
https://www.instagram.com/sibe.samenisbeter/?fbclid=IwAR3NxhRdc8QaWe3jNziynBWOaYRuj3P_RACpWnRg1KRTEw6PEgJ69XmnISg
http://www.samenisbeter.be/
mailto:info@samenisbeter.be
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Ffb207ea3d2da%2Fsibe-samen-is-beter-een-stand-van-zaken-en-een-blik-op-de-toekomst-12419372
http://us20.forward-to-friend.com/forward?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=d2a3a7a1ef&e=c382fa9029
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Ffb207ea3d2da%2Fsibe-samen-is-beter-een-stand-van-zaken-en-een-blik-op-de-toekomst-12419372&mini=true&title=Een+nieuwe+Samen+is+Beter+nieuwsbrief%C2%A0%F0%9F%93%A2%F0%9F%87%B8%F0%9F%87%AE%F0%9F%87%A7%F0%9F%87%AA
https://samenisbeter.be/nieuws/nieuwsbericht/news/projectoproep/
https://www.facebook.com/Samen-is-Beter-Sibe-104625750927591/
https://www.instagram.com/sibe.samenisbeter/?fbclid=IwAR3NxhRdc8QaWe3jNziynBWOaYRuj3P_RACpWnRg1KRTEw6PEgJ69XmnISg
http://www.samenisbeter.be/
mailto:info@samenisbeter.be
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Ffb207ea3d2da%2Fsibe-samen-is-beter-een-stand-van-zaken-en-een-blik-op-de-toekomst-12419372
http://us20.forward-to-friend.com/forward?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=d2a3a7a1ef&e=c382fa9029
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Ffb207ea3d2da%2Fsibe-samen-is-beter-een-stand-van-zaken-en-een-blik-op-de-toekomst-12419372&mini=true&title=Een+nieuwe+Samen+is+Beter+nieuwsbrief%C2%A0%F0%9F%93%A2%F0%9F%87%B8%F0%9F%87%AE%F0%9F%87%A7%F0%9F%87%AA


 

 

de vakgroep huisartsengeneeskunde en 

chronische zorg van de VUB een corona 

kennisbank opstelden? 

In hun COVID19 kennisbannk beantwoorden ze meer dan 100 

vragen over corona.  

Naast deze top 3 vind je dus nog meer dan 90 andere vragen die 

dagelijks geüpdated worden.  

1. Hoe lang ben je besmettelijk na een COVID-19 infectie? 

2. Heeft een saturatiemeter nut om een COVID-19 infectie op te 

sporen? 

3. Krijgen mensen met bloedgroep A sneller COVID-19? 

  
 

Meer nieuwsberichten  

 

 

 

Online opleiding in de kijker 

 

 

Omgaan met COVID-19 voor zorgverleners  

 

BEFEZO (Belgische Federatie voor Zorgkundigen) verzamelde 

alle richtlijnen in een cursus specifiek voor zorgkundigen, logistiek 

personeel en studenten. 

 

BEFEZO kreeg hiervoor financiële steun van het Fonds Dr. Daniël 

De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dat snel 

middelen ter beschikking stelt van eerstelijnsorganisaties om de 

uitzonderlijke noden mee op te vangen, in de strijd tegen het 

coronavirus. 

 

Daarnaast blijven ook de praktische online modules beschikbaar 
 

 

 

 

https://huis.vub.ac.be/corona/kennisbank.php?ID=43&count=18957
https://huis.vub.ac.be/corona/kennisbank.php?ID=71&count=15195
https://huis.vub.ac.be/corona/kennisbank.php?ID=71&count=15195
https://huis.vub.ac.be/corona/kennisbank.php?ID=4&count=14187
https://samenisbeter.be/nieuws/
https://www.befezo.be/nieuws/cursus-voor-zorgkundigen-en-studenten-over-covid-19
https://www.befezo.be/nieuws/e-learning-covid-19-alles-wat-je-moet-weten-als-zorgkundige


 

Event in de kijker  
 

Het Psychiatrisch ExpertiseTeam Noord-West-Vlaanderen organiseert volgende webinars voor alle 

hulpverleners.  

De webinars starten telkens om 12u15 en duren ongeveer 30 tot 40 minuten. 

Data: 

• Dinsdag 28 april 2020: Hoe omgaan met verhoogde psychische kwetsbaarheid bij 

cliënten in tijden van Corona? (Herhaling) 

• Donderdag 30 april 2020: Slapen kan je leren, ook in een stressvolle periode. 

• Donderdag 7 mei 2020:  Hoe omgaan met angsten in tijden van Corona. 

• Donderdag 14 mei 2020: Stress en stressbeheersing  

• Woensdag 20 mei 2020: Communiceren met cliënten met verhoogde psychische 

kwetsbaarheid 

• Donderdag 28 mei 2020: Zorgen voor jezelf als hulpverlener, ook als men veel van je 

vraagt. 

Inschrijven: U kan zich inschrijven door u te registreren via onderstaande link: 

• Inschrijven ‘Hoe omgaan met verhoogde psychische kwetsbaarheid bij cliënten in tijden 

van Corona?’: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cnliMUl8T2SMClBIPdWEDw 

• Inschrijven: ‘Slapen kan je leren, ook in een stressvolle 

periode.’: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4uiSuehYTUWx7dUq7QLjsQ  

• Inschrijven: ‘Hoe omgaan met angsten in tijden van 

Corona.’: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_6fCudps2Qa2r5cO4eQSb3A 

• Inschrijven: ‘Stress en 

stressbeheersing.’: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_pHPwoAFRT7e82l9TeiH-

ZA 

• Inschrijven: ‘Communiceren met cliënten met verhoogde psychische 

kwetsbaarheid.’:  https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7xsHVoITQtSDzEtpjVUAP

w 

• Inschrijven: ‘Zorgen voor jezelf als hulpverlener, ook als men veel van je 

vraagt.’: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_bP2iNcGHQPqchLiBwQwEEQ 

 

Indien volzet: Indien u een melding krijgt dat de webinar volzet is, kan u hen contacteren 

op bart.desaeger@cgg.be. Ze brengen u dan op de hoogte van een alternatieve datum. 
 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_cnliMUl8T2SMClBIPdWEDw&data=02%7C01%7Clmoortgat%40azdamiaan.be%7C6d020ee9c70d426bdde808d7e5fe0cd3%7Ce6f137f4e7fe45b589a175ac5191404b%7C0%7C0%7C637230751618790781&sdata=RLudDT%2Bs00HyvO9Y0W6AnKZGvSGWFtFwFwX9bNjgSxU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_4uiSuehYTUWx7dUq7QLjsQ&data=02%7C01%7Clmoortgat%40azdamiaan.be%7C6d020ee9c70d426bdde808d7e5fe0cd3%7Ce6f137f4e7fe45b589a175ac5191404b%7C0%7C0%7C637230751618800778&sdata=2%2FpyVfVnXUBuS2HEnmb%2FmCaSCw2psPs27UqkBY6zGzs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_6fCudps2Qa2r5cO4eQSb3A&data=02%7C01%7Clmoortgat%40azdamiaan.be%7C6d020ee9c70d426bdde808d7e5fe0cd3%7Ce6f137f4e7fe45b589a175ac5191404b%7C0%7C0%7C637230751618800778&sdata=kPOKiYkYaD9zJDMAQNHRO66ThzNEBT57l2MKnBoBefg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_pHPwoAFRT7e82l9TeiH-ZA&data=02%7C01%7Clmoortgat%40azdamiaan.be%7C6d020ee9c70d426bdde808d7e5fe0cd3%7Ce6f137f4e7fe45b589a175ac5191404b%7C0%7C0%7C637230751618810776&sdata=TLnptnB%2FP51W5vMdrRDqd5WK%2BgNP8j8fU6xcTJ95HB0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_pHPwoAFRT7e82l9TeiH-ZA&data=02%7C01%7Clmoortgat%40azdamiaan.be%7C6d020ee9c70d426bdde808d7e5fe0cd3%7Ce6f137f4e7fe45b589a175ac5191404b%7C0%7C0%7C637230751618810776&sdata=TLnptnB%2FP51W5vMdrRDqd5WK%2BgNP8j8fU6xcTJ95HB0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_7xsHVoITQtSDzEtpjVUAPw&data=02%7C01%7Clmoortgat%40azdamiaan.be%7C6d020ee9c70d426bdde808d7e5fe0cd3%7Ce6f137f4e7fe45b589a175ac5191404b%7C0%7C0%7C637230751618810776&sdata=c1vpbxXMN%2FJ8qxkEyKN6%2B9tAS0ut8t5HEwrzGVuMQrU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_7xsHVoITQtSDzEtpjVUAPw&data=02%7C01%7Clmoortgat%40azdamiaan.be%7C6d020ee9c70d426bdde808d7e5fe0cd3%7Ce6f137f4e7fe45b589a175ac5191404b%7C0%7C0%7C637230751618810776&sdata=c1vpbxXMN%2FJ8qxkEyKN6%2B9tAS0ut8t5HEwrzGVuMQrU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus02web.zoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_bP2iNcGHQPqchLiBwQwEEQ&data=02%7C01%7Clmoortgat%40azdamiaan.be%7C6d020ee9c70d426bdde808d7e5fe0cd3%7Ce6f137f4e7fe45b589a175ac5191404b%7C0%7C0%7C637230751618820762&sdata=u%2BclWD7hh2O6oW0PITvMIv8ZeCxTFB5bdAH%2BTVegiLA%3D&reserved=0
mailto:bart.desaeger@cgg.be


 

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  
 

 

  

 

 

  

 

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. 

 

 

  

 

mailto:info@samenisbeter.be%C2%A0
http://www.integreo.be/
https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/profile?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=5998b1143e&e=c382fa9029
https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=5998b1143e&e=c382fa9029&c=d2a3a7a1ef
https://samenisbeter.be/zorg-id-aanvragen/
mailto:Info@samenisbeter.be
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&afl=1


 
 


