
 

 
 

  

 

 

Actie in de kijker 
 

 

Actie: Groene enveloppe  
 

 

 

 

De actie 'Groene enveloppe' is opgestart in Az 

Damiaan te Oostende. Vanaf 1 maart gaat deze actie 

ook van start in het az West ziekenhuis te Veurne en 

in De Kei Oostduinkerke. 

 

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: GGG Parkinson 



 

 

Samen met De Westvlaamse Apothekersvereniging werkt 

Sibe rond het project "GGG Parkinson". Dit 

betreft een studie die gebeurt 

door masterstudenten farmaceutische zorg aan de KU Leuven 

en de VU Brussel. Het doel is de implementatie en impact 

van het gesprek en tevens de impact van het 

huisapothekerschap bij parkinsonpatiënten te verifiëren.  

 

Vanuit Sibe wordt een honorarium toegekend van €22.50 

(BTW excl.) per voltooid traject per patiënt. Dit honorarium is 

analoog aan de huidige vergoedingen voor GGG astma en 

GGG voortraject diabetes. Tot en met 31 december 2022 kan 

het gesprek plaatsvinden en de vergoeding verkregen worden.  
 

 

 

Actie: gratis opleiding doelgerichte zorg met Zorg-
Esperanto 

 

 

Sibe organiseert gratis nieuwe opleidingen doelgericht 

werken met Zorg-Esperanto. Dit is een laagdrempelige 

en alomvattende methodiek om persoonsgerichte en 

gedeelde zorgdoelen te bepalen. Ook andere 

methodieken zoals onder meer Doelzoeker, Clever, 

Samenspraak-fiche en Keuzewijzer komen aan bod 

tijdens de vorming en worden gekaderd in Zorg-

Esperanto als gemeenschappelijk kader. Spreker Bart 

Deltour maakt de deelnemers vertrouwd met Zorg-

Esperanto zodat men volledig zelfstandig aan de slag 

kan gaan met deze methodiek. 
 

De methodiek is uitgetest in diverse sectoren en beroepsgroepen (onder meer 

Ouderenzorg, Integrale Jeugdhulp, Geestelijke Gezondheidszorg en de sector voor 

mensen met een beperking) en is een zeer behulpzame sleutel bij MDO, 

zorgcoördinatie en casemanagement. Het hele programma en alle deelfacetten ervan 

staan open voor zowel zorgvragers/patiënten, mantelzorgers als zorgverleners en wordt 

gratis aangeboden.  



 

 

Inschrijven kan hier of onderaan de nieuwsbrief.  

 

 

Prik in je agenda! 

 

Gratis opleiding doelgerichte zorg met Zorg-Esperanto 

 

Bekijk zeker wanneer deze opleiding doorgaat en schrijf je zo snel mogelijk in. Indien 

niet alle data voor jou lukken, neem dan zeker contact op met lies@samenisbeter.be en 

dan gaan wij na wat we jou kunnen aanbieden. 

Klik door om de verschillende opleidingstrajecten te bekijken.  

 

Schrijf je hier in!  

 

 

 

Meer weten? 

https://forms.gle/5VbE1zq7TF9PYMcQ9
https://forms.gle/5VbE1zq7TF9PYMcQ9


 

 

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 
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