
   

  

 

 

Actie in de kijker  

  

 

'De groene enveloppe'  
 

De actie 'Groene enveloppe' wordt opgestart binnen de regio van Sibe. De patiënt krijgt 

een groene enveloppe eens die het ziekenhuis verlaat. In deze enveloppe zit een 

medicatieschema samen met andere belangrijke documenten (bijvoorbeeld 

voorschriften). We maken gebruik van een groene enveloppe om het belang aan te 

tonen van het medicatieschema, zodat belangrijke informatie niet verloren gaat.  

 

De patiënt brengt de groene enveloppe naar de huisapotheek. Op die manier vermijden 

we medicatiefouten.  

  

Via deze actie wordt het belang van een transmurale 

medicatieoverdracht naar de apotheek bevorderd.  

 

Het is dus de bedoeling dat meer medicatieschema’s bij de huisapotheek terechtkomen. 

Via het gebruik van een CNK-code volgen we bij Sibe op hoeveel groene enveloppes bij 

de huisapothekers geraken.   



  

 

 

Maar wie is je huisapotheek?...  

 

 

 

 

 

Wat doet de huisapotheker? 

De huisapotheker zorgt voor een continue opvolging van 

de patiënt door het medicatieschema up-to-date te 

houden. Bijkomend maken ze het medicatieschema 

toegankelijk voor andere zorgverleners.  

   
 

Wie heeft hier recht op? 

In principe heeft iedereen hier recht op maar dit wordt enkel door de ziekteverzekering 

terugbetaald bij chronische patiënten die voldoen aan volgende criteria:  

1) Naar een officina-apotheek gaan 

2) Polyfarmacie (≥ 5 terugbetaalde geneesmiddelen afgeleverd per jaar) waarbij 



 

minstens één geneesmiddel voor chronische behandeling 

   

 

 

 

'Individuele medicatievoorbereiding' 

 

 

 

We gaan van start met de actie waarbij huisapothekers 

voor een beperkt aantal patiënten op wekelijkse basis 

aan individuele medicatievoorbereiding doen. Dit 

wordt gedaan voor patiënten die omwille van 

polyfarmacie (>4 verschillende chronische 

geneesmiddelen) een verhoogd risico lopen op 

verkeerd medicatiegebruik.  

   
 

 

Via deze weg wordt geprobeerd medicatiefouten te vermijden, de samenwerking tussen 

arts, apotheek en thuisverpleegkundige te versterken en de betrokkenheid van de 

verpleegkundigen rond het medicatiegebeuren te behouden en te optimaliseren. 

   

 

 

 

Nieuws   
 

 

Bedankt Liesbeth   
 

 

 

Liesbeth Moortgat bood onlangs haar ontslag aan als 

projectcoördinator van vzw de Koepel - Sibe.  

Sibe staat op de kaart, is een trein op de rails, zeer 

zeker dankzij het coördinatorschap van Liesbeth 

Moortgat. We zijn Liesbeth bijzonder dankbaar voor het 

vele werk dat ze leverde voor dit project. 

 



 

 

Sibe heeft aangeworven  
 

 

 

Welkom Eline en Lies 

Eline Rammant (logopediste) start als 

projectmedewerker bij Sibe voor een jobtijd van 100%. 

Zij doet dit samen met Lies Pauwels (verpleegkundige 

IZ) die 50% voor Sibe zal werken en 50% op intensieve 

zorgen als verpleegkundige.  

 

 

 

 

Hallo!  
 

Ik ben Eline, de nieuwe projectmedewerker van 

Sibe. Als logopediste van opleiding, is een goede 

communicatie voor mij cruciaal. Flexibel zijn, 

organiseren en initiatief nemen, zijn eigenschappen die 

goed bij mij passen. Ik kijk er dan ook naar uit mij 

volledig in te zetten voor dit mooie project want Samen 

Is Beter! 

 

Jullie kunnen mij bereiken op eline@samenisbeter.be en 

op 0483/26.52.02 
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Hoi! 

 

Ik ben Lies, de tweede nieuwe projectmedewerker van 

Sibe. Het werk bij Sibe ga ik combineren met mijn job op 

intensieve zorgen als verpleegkundige. Mensen 

omschrijven mij als een warm, vriendelijk en toegankelijk 

persoon. Daarnaast ben ik een echte teamspeler, 

leergierig en ambitieus. Met volle teugen verheug ik mij 

op het nieuwe avontuur bij Sibe!  

 

Jullie kunnen mij bereiken op lies@samenisbeter.be en op 

0478/54.24.54 
 

 

 

BelRAI informatie 

 

Wat is BelRAI©?  

Zowel de  federale overheid als de deelstaatregeringen van België  ondertekenden het 

akkoord om de  BelRAI©  als uniform beoordelingsinstrument te gebruiken in alle 

sectoren van welzijn en gezondheid. De BelRAI© instrumenten worden gebruikt 

om de noden en het functioneren van kwetsbare personen van personen in een 

complexe zorgsituatie in een kaart te brengen en te volgen. 

 

Om met BelRAI© instrumenten te leren werken, worden er opleidingen georganiseerd 

rond het gebruik van het BelRAI© beoordelingsinstrument. Deze opleiding gaat 

door binnen onze drie eerstelijnszones. Er is keuze tussen twee opleidingstrajecten.  

 

De opleidingen: 

 

1) Opleiding tot gebruik van BelRAI© Screener: 

De volgende zaken komen aan bod:  

- BelRAI© introductie 

- Invullen van BelRAI© screener items 

- BelRAI© screener items 

- Tips rond implementatie 
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2) Opleiding tot gebruik van uitgebreide BelRAI© instrumenten: 

De volgende zaken komen aan bod: 

- BelRAI© introductie 

- Invullen van BelRAI© items 

- BelRAI© resultaten 

- Tips rond implementatie 

 

Alle opleidingen worden gegeven volgens de vereisten van het FOD BelRAI© team. De 

trainingen worden gegeven door een erkende trainer. De deelnemers krijgen na het 

volgen van eender welke van deze opleidingen een erkend certificaat als BelRAI© 

gebruiker.  

 

Lees meer over het wat en waarom van BelRAI© op onze website .  

 

 

 

Prik in je agenda!   
 

https://wvlzorgt.us20.list-manage.com/track/click?u=211b0cc98da4bd0bdaa9a34b2&id=0bd6593ec4&e=c382fa9029


  

 

Wil jij ook graag deelnemen aan de BelRAI© opleiding? Aarzel dan niet en schrijf je 

hieronder in!   

 



Schrijf je hier in!  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

  

 

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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