
  

  

 

Wist je dat ... 
  

 

 

we ondanks deze woelige tijden intussen 

2458 mensen includeerden en dus met glans 

ons streefdoel bereikt hebben?  

 

Eerst en vooral oprechte dank voor jullie steun en support de 

voorbije maanden. Enkel dankzij jullie medewerking slaagden we 

er in om het vooropgestelde streefdoel van 2353 inclusies te 

behalen. 

De coronacrisis toont ons alleszins in alle rauwheid het belang 

van samenwerking en solidariteit! 

Achter de schermen bekijken we alvast hoe we ons project in 

post-coronatijden verder op de rails kunnen houden.  

Alle tips, vragen, ideeën om elkaar nu te ondersteunen in deze 

woelige tijden zijn ook steeds meer dan welkom.  

  

 

we ons steentje bijdragen aan de 

sensibilisering rond Corona? 

We posten dagelijks belangrijk info op onze gekende online 

kanalen 

• facebookpagina 

• instagramaccount 

• of neem geregeld een kijkje op de nieuwsberichten op 

onze website 

We ook met Samen is Beter de strijd aanbinden 

tegen #fakenews en onware informatie die de laatste dagen 

https://www.facebook.com/Samen-is-Beter-Sibe-104625750927591/
http://www.instagram.com/sibe.samenisbeter/
https://samenisbeter.be/
https://samenisbeter.be/nieuws/nieuwsbericht/news/verspreid-de-juiste-informatie-niet-het-virus/


 

verspreid wordt via allerhande kanalen en we zetten volop in op 

correcte informatiedeling.  
 

 

 

de datum voor indiening voorstel project call 

verlengd werd tot 30/4? 

 

De deadline voor het indienen van projectvoorstellen wordt 

verlengd tot 30/04/2020.  Ten vroegste in de week van 18/05/2020 nemen we 

contact op om een eventuele verdere samenwerking te bespreken.  

 

 

Sibe probeert een antwoord te bieden op 

maat van de regio of gemeente waar de 

burger zich bevindt in tijden van #covid? 

 

We verzamelden alle nuttige info vanuit de 15 steden en 

gemeentes die tot onze regio behoren.  

Heb je vragen over 1 van onderstaande onderwerpen? Open 

snel dit formulier en kom de specifieke info voor jouw stad of 

gemeente onmiddellijk te weten.  

Ontbreken nog zaken of kunnen we nog zaken aanvullen? Laat 

het ons gerust weten via info@samenisbeter.be  
 

 

 

bij iedere digitale aanvraag van een Sibepas 

nu ook een bijkomende formulier met 

preventieve maatregelen rond #covid19 

meesturen? 

 

De Sibepas kan dus verder online aangevraagd worden via deze 

webpagina.  Iedere aanvrager krijgt zo snel mogelijk zijn pas per post 

thuisgestuurd. De meerwaarde van de Sibepas in tjiden van #corona kan 

je hier nalezen. 

Naast de pas wordt dus vanaf heden ook een bijkomend 

formulier rond #covid19 toegestuurd. Op deze manier kan 

duidelijker gecommuniceerd worden in geval van besmetting. 

https://samenisbeter.be/nieuws/nieuwsbericht/news/projectoproep0/
https://samenisbeter.be/nieuws/nieuwsbericht/news/projectoproep0/
https://forms.gle/TnXoFi1QTg47GfTG9
mailto:info@samenisbeter.be%C2%A0
https://samenisbeter.be/sibe-pas-aanvragen/
https://samenisbeter.be/sibe-pas-aanvragen/
https://samenisbeter.be/fileadmin/media/bijkomende_brief_corona.pdf
https://samenisbeter.be/fileadmin/media/bijkomende_brief_corona.pdf
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?epa=HASHTAG


 

 

er ook een nieuwsbrief uitgestuurd wordt 

naar de ingeschreven burgers?  

Ook voor de burgers uit onze regio stelde we een informatieve 

nieuwsbrief op. Interesse om te weten wat we met hen delen? 

Neem hier snel een kijkje.  

Bekijk de meest recente nieuwsbrief via deze link (moet nog 

gelinkt worden) 
 

Meer nieuwsberichten  

 

 

 

Websites in de kijker 

 

 

Op zoek naar nog meer interessante 

informatie?  

Er bestaan heel wat interessante professionele websites die ons 

op allerlei manieren inspireren en ondersteunen tijdens deze 

coronacrisis.  

Hier vind je  een niet-exhaustieve lijst met tips, inspirerende 

websites en opleidingsmodules. Ken je nog een ander initiatief 

dat ontbreekt? Laat het ons zeker weten 

via info@samenisbeter.be 
 

 

 

Events in de kijker 

 

Enkele links naar interessante online 

activiteiten 

Zoals je weet zijn alle geplande opleidingen van Sibe momenteel 

on hold geplaatst. Volgende opleidingen werden geannuleerd:  

• Kennismakingssessie BelRAIscreener 

• Buurtgericht werken, gewoon doen?! 

https://samenisbeter.be/nieuws/
https://samenisbeter.be/covid19/voor-de-professional/
mailto:info@samenisbeter.be%C2%A0


 

Uitstel is echter geen afstel en van zodra nieuwe data gekend 

zijn, word je hierover geïnformeerd. 

 

Intussen kunnen we ons nog steeds bijscholen via onderstaande 

interessante online webinars:  

• Webinar via éénlijn: "Kan mijn patiënt echt zijn volledig 

medisch dossier bekijken?" 

 

 

 

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://www.eenlijn.be/opleidingen/dienstverlening/zorgsector/webinar_kan_de_patient_echt_zijn_hele_medisch_farmaceutisch_dossier_inkijken_.html
https://www.eenlijn.be/opleidingen/dienstverlening/zorgsector/webinar_kan_de_patient_echt_zijn_hele_medisch_farmaceutisch_dossier_inkijken_.html
mailto:info@samenisbeter.be%C2%A0
http://www.integreo.be/


 

  

 

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

  

 

https://samenisbeter.be/zorg-id-aanvragen/
mailto:Info@samenisbeter.be


 
 


