Actie in de kijker
Actie: Virtual Reality sessie 'ervaar dementie'
Je kunt de ander niet echt begrijpen, als je het niet vanuit zijn
standpunt hebt bekeken...

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.
Inschrijven kan hier of onderaan in onze nieuwsbrief.

Actie: 'Medicatiereconciliatie'
Na een eerste succesvolle opleiding omtrent het
medicatiereconciliatiegesprek, het gesprek waarbij het meest
accurate medicatieschema van een patiënt wordt
geïdentificeerd en opgesteld door de huisapotheker na ontslag
uit het ziekenhuis, slaan Sibe en empact opnieuw de handen in
elkaar en organiseren ze deze opleiding voor een tweede keer.
We nodigen alle (huis)apothekers dan uit voor de gratis
avondopleiding: 'medicatiereconciliatiegesprek in de
apotheek' op donderdag 16 december. Inschrijven kan hier of
onderaan deze nieuwsbrief.

Om als apotheker een honorarium 'medicatiereconciliatie bij
chronisch zieke na ziekenhuisontslag' te ontvangen, is het
volgen van de opleiding verplicht.
Prof. Dr. Apr. Veerle Foulon en Apr. Mare Claeys bieden tijdens deze opleiding een
antwoord op volgende vraag: 'Hoe kan de huisapotheker medicatiebegeleiding op maat
aanbieden na ziekenhuisontslag?'.
Dit proefproject ijvert er opnieuw voor de meerwaarde van de (huis)apotheker aan te
tonen, die aan optimale medicatiebewaking doet bij hun chronische patiënten, door
samen het medicatieschema na te kijken op discrepanties en onduidelijkheden toe te
lichten.

Informatiefilmpje acties Sibe
Met trots stellen wij acties voor via een filmpje. In dit filmpje
worden enkele acties besproken die op dit moment lopen
binnen ons project of die in de toekomst op onze agenda
staan.
Ben jij ook nieuwsgierig hoe de Sibe trein op dit moment rijdt?
Klik dan zeker door naar ons filmpje!

Zie hier ons filmpje!

Partners in de kijker
Sibe hecht zeer veel belang aan al zijn partners. Daarom is het
heel belangrijk dat de partners terug te vinden zijn op onze
website. Neem hier alvast een kijkje op onze website en zie hoe
enkele partners reeds vermeld staan.

Wil jij ook graag op onze website komen? Neem dan contact
op met lies@samenisbeter.be of op 059/41.67.61 voor meer
informatie.

Prik in je agenda!
Avondopleiding 'Medicatiereconciliatie' voor
apothekers

Schrijf je hier in!

Virtual Reality sessie 'ervaar dementie'

Schrijf je hier in!

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

