
  

 

 

 

De nieuwe sociale kaart 

 

 

 

De Vlaamse Sociale Kaart werd vernieuwd. 

Deze kaart wil elke burger en hulpverlener informeren 

over het zorgaanbod in Vlaanderen en Brussel. 

In de Sociale Kaart vindt u niet alleen adres- en 

contactgegevens, maar ook de beschrijving van het 

aanbod, doelgroep, openingsuren, 

erkenningsgegevens, … om u zo goed mogelijk te 

informeren over het zorgaanbod. 

Neem alvast snel een kijkje!  
 

Ga naar de sociale kaart!  

 

 

 

Acties in de kijker! 

 

 

Actie: project Zipster  
 

 

https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=4cc2ead763&e=c382fa9029


 

 

Het project Zipster, schakel tussen zorg en welzijn, draait op volle toeren. De opstart 

ligt al enkele maanden achter ons. Binnen eerstelijnszone Houtland en Polder wordt 

gewerkt aan een bredere uitrol waarbij de doelgroep 'kwetsbare jongeren' aan bod 

komt. 

Sluit uw project aan bij deze doelgroep? Wil u als organisatie ook graag 

instappen? Wil u graag doorverwijzer worden? Of wil u graag meer info over dit 

project? 

Neem dan zeker contact op met mieke@samenisbeter.be  

 

 

Actie: informatiesessie gegeven door apotheker 
 

  

 

 

Op 6 december organiseert Sibe in samenwerking met de 

mantelzorgverenigingen en de eerstelijnszone 

Westkust&Polder een informatiesessie omtrent verschillende 

thema's die te maken hebben met de apotheek. Onderstaande 

onderwerpen komen aan bod: 

- Huisapotheker: Wat is een huisapotheker? Wat kunnen zij 

voor u betekenen? 

- Medicatieschema: Waar vindt u dit terug en hoe wordt dit 

opgesteld? 

- Apps en websites: Welke zijn er en hoe werken deze? 

- Het elektronisch voorschrift: Waar vindt u dit terug?  
 

 

Daarnaast is er ook voldoende tijd voor allerhande persoonlijke vragen. 

Deze sessie wordt gegeven door een apotheker en gaat door in zaal Ysara, Dienstweg 

Havengeul 14 te Nieuwpoort. 

 

Heeft u interesse, schrijf u zeker en vast in! 

Nog vragen? Neem contact op met lies@samenisbeter.be - 059/41.67.61  

 

Schrijf je hier in!  

 

mailto:mieke@samenisbeter.be
mailto:lies@samenisbeter.be
https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=0a7ea90503&e=c382fa9029


 

 

Actie: VR-sessie ervaar dementie 
 

 

 

 

Sibe organiseert in samenwerking met de 

mantelzorgverenigingen en de eerstelijnszone Houtland en 

Polder een nieuwe inleefsessie 'ervaar dementie' op maandag 

5 december van 13u30-16u30u in LDC Dorpshuis De Ster, 

Engelstraat 54 te Ichtegem.  

  

Ben jij mantelzorger of vrijwilliger? 

Vraag jij je af hoe personen met beginnende dementie de 

wereld zien? 

   

 

 

Dan is deze gratis inleefsessie iets voor jou! Onderga een sessie en ervaar zo hoe het 

voelt geconfronteerd te zijn met beginnende dementie. De sessie omvat een Virtual 

Reality ervaring, gevolgd door een moment van reflectie en algemene uitleg omtrent 

dementie.  

 

Heeft u interesse, schrijf u zeker en vast in! 

Nog vragen? Neem contact op met lies@samenisbeter.be - 059/41.67.61  

 

Schrijf je hier in!  

 

 

  

 

Zorg-ID  

 

mailto:lies@samenisbeter.be
https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=e9e899878c&e=c382fa9029


 

 

 

Heb jij al een zorg-ID of Sibe-pas? Het zorg-ID is een 

zorgpaspoort, bedoeld om de communicatie tussen de 

patiënten en het zorgteam te versterken en hierdoor 

de zorg voor de patiënt te verbeteren.  

   
 

 

Naast je eigen naam en contactgegevens kunnen ook volgende zaken op een Sibe-

pas vermeld worden: huisarts, thuisverpleegkundige, de persoon die als 1ste 

gecontacteerd moet worden bij een noodgeval, huisapotheker, mutualiteit, 

wilsverklaring(en)... Het pasje wordt afgeleverd in een hoesje om gemakkelijk samen 

met jouw identiteitskaart te bewaren.  

Heb jij al een zorg-ID maar zijn er al veel zaken veranderd?  

Vraag dan zeker en vast een nieuw pasje aan! 

  

 

Vraag hier je zorg-ID aan!  

 

 

 

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://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=8cb1bebc4a&e=c382fa9029
mailto:info@samenisbeter.be
https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=87d3a892b5&e=c382fa9029
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