
   

  

 

 

 

SIBES SPRING DRINK!  

 

 

Wij kijken alvast met een glimlach terug naar onze zonnige Spring Drink. 

Het was een zeer fijn moment om enerzijds ons filmpje van 2021 maar anderzijds ook 

de plannen voor 2022 te mogen delen. 

Ook het netwerkmoment was voor ons allemaal een absolute meerwaarde! 

Dit geeft ons zeer veel energie om verder, samen met jullie allen, te streven naar 

geïntegreerde zorg! 

 



  

  

 

 

Blijvend bijleren?  

 

 

Groepsessies: gezond met diabetes 
 

  



 

 

Sibe organiseert groepssessies over gezond leven voor 

mensen met diabetes type 2. 

 

Deelnemers krijgen algemene informatie over diabetes en de 

mogelijke complicaties, maar ook de rol van voeding en 

beweging wordt besproken. 

Verder is er tijd voor het uitwisselen van tips en ervaringen.  

 

 

De sessies gaan door op:  

Sessie 1 - 10 juni van 13u30-15u30 zaal Ysara Nieuwpoort-BAD 

Sessie 2 - 17 juni van 13u30-15u30 zaal Ysara Nieuwpoort-BAD 

Sessie 3 - 24 juni van 13u30-15u30 zaal Ysara Nieuwpoort-BAD 

 

Wil jij graag deelnemen aan één of meerdere sessies? Schrijf je dan in door contact op 

te nemen met: Eline Rammant, eline@samenisbeter.be of op het nummer 059/41/67/61 

Meer info op de website www.samenisbeter.be  

 

 

Vormingen: doelgerichte zorg met Zorg-Esperanto 
 

 

 

Sibe organiseert dit najaar een nieuwe gratis opleiding 

doelgerichte zorg met Zorg-Esperanto. Dit 

vormingstraject wordt aangeboden door het aanbieden 

van een lerend netwerk. Hierbij ligt de focus op het 

omzetten van doelgerichte zorg in de praktijk.  

 

De vormingen gaan door op donderdagvoormiddag 

telkens van 9u-12u in zaal de Burcht, Markt 3, 8470 

Gistel. Voor de specifieke data en de verschillende 

trajecten, neem een kijkje op www.samenisbeter.be. 

Wenst u meer informatie of wilt u zich inschrijven? Neem 

dan contact op met lies@samenisbeter.be - 059/41.67.61. 

of schrijf u in via onderstaande knop.  
 

Schrijf je hier in!  

 

mailto:eline@samenisbeter.be
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https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=7a99e26fb0&e=c382fa9029
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Acties in de kijker!  

 

 

WVLManteltMee 
 

Chroniccare projecten Sibe, empact en De Brug werkten in samenwerking met alle 

partners van #WVLManteltMee een mediacampagne uit naar aanleiding van de dag 

van de mantelzorg. Het resultaat is een tijdloze campagne "Mantelzorg van A tot Z". 

Met deze campagne willen we de vele verschillende aspecten van mantelzorg in de 

kijker zetten.   

Wij bieden onder andere volgend campagnemateriaal digitaal aan: 

• Affiches (Printbaar op A3 en A2 formaat) 

• Postkaarten 

• E-mail banner 

• Visuals voor sociale media 

• Filmpjes voor op de beeldschermen 

• Cadeaucheque 

• Etc. 

Graag willen we iedereen aansporen om deze campagne actief te verspreiden en 

zelf te gebruiken.  

Heb je ook interesse in onze campagne? Neem zeker een kijkje op de 

website www.wvlzorgt.be voor alle beschikbare digitale materialen.  

https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=c45867131d&e=c382fa9029


  

 

 

Project Zipster 
 



 

 

 

In samenwerking met ELZ Oostende-Bredene en ELZ 

Houtland en Polder is het project Zipster in opstartfase 

begonnen. 

 

Zipster is een doorverwijsplatform waarbij op basis van 

een psychosociale bevraging van de patiënt, de zorgverlener 

via Zipster de ondersteuningsnoden van de patiënt 

kan detecteren én een doorverwijzing initiëren naar de juiste 

lokale ondersteunende welzijnsactoren.  
 

 

Informatiesessie binnen ELZ Oostende gaat door op 

- 1 juni van 20u-21u voor iedereen 

Informatiesessies binnen ELZ Houtland en Polder gaan door op: 

- 8 juni van 12u30-13u30 voor doorverwijzers 

- 9 juni van 12u30-13u30 voor ondersteuners 

Ook binnen ELZ Westkust&Polder wordt er gestart met dit mooie project en zijn er 

eveneens informatiesessies te volgen.  

 

Bekijk zeker en vast even het demofilmpje.  

 

Voor meer informatie, neem zeker contact op met mieke@samenisbeter.be of via 

051/41.67.61.  

 

 

 

Scheurblokken vaccinatie  

 

In samenwerking met de huisartsenkringen, De Westvlaamse 

Apothekersvereniging, AZ West en LOGO Brugge-Oostende werkt Sibe aan 

scheurblokken in kader van sensibilisatie rond vaccinatie. Hiermee wordt onder meer 

het belang van het griepvaccin, pneumococcenvaccinatie en het vaccin tegen 

difterie-klem-kinkhoest benadrukt. Daarnaast worden ook 10 redenen om zich te 

laten vaccineren, toegelicht.  

Binnenkort zijn de scheurblokken te bestellen zodat iedere zorg- en welzijnsactor tijdig 

https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=51c44d7619&e=c382fa9029
mailto:mieke@samenisbeter.be


 

de scheurblaadjes met de zorgvrager kan meegeven. Hou dus zeker en vast onze 

website in de gaten en bestel tijdig de scheurblok.  

 

  

 

 

Welkom Mieke!  

 

 

 

Ik ben Mieke, de nieuwe projectmedewerker van Sibe. 

Op dit moment combineer ik het werk bij Sibe nog met 

mijn job als medical management assistant maar vanaf 

augustus kan je mij fulltime bereiken bij Sibe. Ikzelf ben 

een vriendelijk en gedreven persoon die deze nieuwe 

uitdaging wil aangaan. De eerste maanden zal ik mij 

onder andere richten op de opstart van het online 

doorverwijsplatform Zipster.  

 



 

Ik ben alvast heel enthousiast om het Sibe team te vervoegen en mee te streven naar 

geïntegreerde zorg. Jullie kunnen mij bereiken via mieke@samenisbeter.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 
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