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Wist je dat ... 
 

   

 

het ZORGID een belangrijke meerwaarde heeft 

binnen het contactonderzoek? 

In het kader van de contacttracing geïnitieerd door de overheid, 

willen we nogmaals het belang aanhalen van het ZorgID.  

Interesse om ZorgID's te verspreiden onder jouw patiënten?  

  

• Rechtstreeks digitaal aanvragen per individuele patiënt --> 

ZorgID wordt per post bij uw patiënt afgeleverd 

• Wil je het zorgID zelf aanbieden? Bestel hier het nodige 

materiaal. We sturen het benodigde zo snel mogelijk naar 

je op.  
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er heel wat interessante projectvoorstellen 

werden ingediend? 

 

De voorbije maanden werden meer dan 10 interessante 

projectvoorstellen ingediend vanuit verschillende 

consortiumpartners.  

Alle projecten werden intussen in detail besproken door het 

dagelijks bestuur en alle indieners kregen hierover feedback in 

hun persoonlijke mailbox.  
We hopen binnenkort concreet aan de slag te  gaan om de 

projecten uit te rollen op het werkveld. 

In volgende nieuwsbrieven houden we jullie uiteraard op de 

hoogte van de evolutie van  deze boeiende 

samenwerkingsprojecten.  

Zelf nog een innoverend samenwerkingsidee? Laat nooit na ons 

te contacteren via  info@samenisbeter.be 

mailto:info@samenisbeter.be?subject=Nieuw%20projectvoorstel


 

 

  
 

 

 

we op zoek zijn naar jouw ervaringen als 

hulpverlener tijdens deze uitzonderlijke 

periode?  

 

Graag horen we van jou hoe het uitvoeren van zorg verlopen is 

tijdens de voorbije periode. Op basis van jullie input willen we 

samen met de ELZ van jouw regio bekijken hoe we de diverse 

problemen kunnen aanpakken.  

Hieronder vind je enkel leidvragen die ons een bepaalde richting 

kunnen geven van jullie noden en de problemen die we in de 

nabije toekomst moeten aanpakken.  

Wil je graag jouw ervaringen met ons delen? Stuur een mail naar 

info@samenisbeter.be met ofwel een korte feedback op 

onderstaande vragen of jouw telefoonnummer zodat we jou op 

een voor jou gepast moment kunnen opbellen.  

1. Kon/kan je jouw gekend publiek vlot bereiken om 

ononderbroken de nodige zorgen toe te dienen?Zoniet 

wat was het obstakel om deze zorg te kunnen toe 

dienen?  

a. ontbrekend materiaal  

b. ontbrekende kennis 

c. andere  

2. Zie  je bepaalde zorg door andere professionals 

wegvallen? Bv. Onderbreken van kinesitherapie 

behandelingen, wegvallen van ergotherapie, 

logopedie,….  

a. Zoja wat zijn de gevolgen van deze 

onderbroken zorg? 

b. Hoe los je dit op ? 

c. Heb je hierbij hulp nodig? 

3. Start je even vlot als vroeger nieuwe zorgaanvragen op?  

a. Zoniet wat houdt je tegen 

b. Hoe kunnen wij helpen? 

4. Wat zijn de noden op vlak van uitgestelde en/of 

onderbroken zorg voor chronische aandoeningen?  

 

Meer nieuwsberichten  
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Online opleiding in de kijker 

 

 

 

Gratis E-cursus MET certificaat (John 

Hopkins university) rond belang van contact 

tracering op de werkvloer.  

 

De John Hopkins universiteit  biedt uitzonderlijk een gratis E-

cursus aan (met bijhorend certificaat) met als onderwerp 

COVID19: Contacttracering.  

De COVID-19-crisis heeft een ongekende behoefte aan 

contacttracering in het hele land gecreëerd, waardoor duizenden 

mensen snel belangrijke vaardigheden moesten leren.  

In deze inleidende cursus leert men over de wetenschap van 

SARS-CoV-2, inclusief de infectieuze periode, de klinische 

presentatie van COVID-19, en het bewijs voor hoe SARS-CoV-2 

wordt overgedragen van persoon tot persoon en waarom contact 

tracering zo'n effectieve interventie voor de volksgezondheid kan 

zijn.  

 

Het volgen van deze Engelstalige cursus neemt een 5-tal uur in 

beslag en kan gevolgd worden via deze link.  

  
 

 

 

Event in de kijker: kalender  
 

 

Donderdag 28 mei van 12.15 uur tot 13.00 uur: Webinar 

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

vraagt’  

“Een goede zelfzorg! Waar moet je op letten en wat moet je 

doen?”. Op deze vragen krijg je een antwoord in een webinar van 

het Psychiatrisch Expertiseteam Noord-West-Vlaanderen op 

donderdag 28 mei van 12.15 uur tot 13.00 uur. 

Als zorgverlener durven we onszelf soms wel eens op de tweede 

plaats te zetten en volgen we niet altijd zelf de adviezen op die we 

aan anderen meegeven. Nochtans heeft iedereen van ons zijn 

eigen draagkracht en een grens naar de hoeveelheid belasting 

die we aankunnen. 
Om deze webinar te kunnen volgen moet je vooraf inschrijven via 

https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=519bb7bc83&e=c382fa9029


 

deze link 

 

Strategies and leaders, een coöperatief adviesbureau, biedt 

de komende maand een zestal gratis webinars aan. In de 

eerstvolgende komt Beweging.net aan bod (22 mei). Op 26 mei is 

er een webinar over coronafinanciering. 

Interesse om 1 van de webinars bij te wonen of de volledige 

agenda bekijken? Neem hier snel een kijkje.  

 

Wie niet aanwezig was bij het webinar van de zorgzamen rond 

veerkracht kan het integrale debat hier uitgesteld 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  
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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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