
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 
 
Beste, 
 

Hierbij willen we jullie de twaalfde nieuwsbrief bezorgen van het 
pilootproject De Koepel.  

 
Mogen wij vragen om deze nieuwsbrief verder te verspreiden naar de 
achterban en andere geïnteresseerden? 

 
Met vriendelijke groeten. 

 
Charlotte & Sarah 
 

 

 

 

 

 

Projectcoördinator 
 
Sarah is aangesteld als projectcoördinator van De Koepel. De stuurgroep 
stemde in op woensdagavond 24 januari en dit op advies van de vrijwillige 

sollicitatiejury (samengesteld uit 2 stuurgroepleden en 2 HR-medewerkers. 
Alle leden waren afkomstig van een andere organisatie).  

 
Sarah staat voor een grote uitdaging, waarbij ze samen ons allen, ons 
ambitieus actieplan zal uitvoeren.  

 
Proficiat, Sarah! En veel succes!! 
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Agenda 
 
Op 9 januari was er een startontmoeting in 

Brussel voor de coördinatoren van de 14 
goedgekeurde projecten geïntegreerde zorg 

voor chronische patiënten. Op 25 januari was 
er een eerste intervisievergadering voor coördinatoren en partners uit de 
consortia. Op de agenda stond een stand van zaken van TETRYS (o.a. 

inclusie en identificatie van de patiënten en BelRAI-screener) en van FAITH, 
de wetenschappelijke begeleiding (o.a. dashboard, informed consent en 

auto-evaluatie). Meer info vind je op google drive of op www.integreo.be. 
 
Binnen ons project hadden we ook een drukke agenda: projectgroepen op 

16 januari en 6 februari, stuurgroepen op 24 januari en 7 februari en de 
werkgroep governance sleutelde aan de statuten en het huishoudelijk 

reglement. 
Volgende week komt ook de financiële werkgroep samen. 

 

 

Werkgroepen 
 

De leden van de werkgroepen zullen een 
uitnodiging krijgen voor een eerste 
startvergadering eind februari of in de loop 

van maart. De bedoeling van de eerste 
bijeenkomst is het opmaken van een 

infofiche, overlopen van de acties, kiezen van voorzitter en verslaggever, 
enz. 
 

De werkgroepen zijn: 
1. Persoon met zorgnood en mantelzorger 

2. Sociale participatie en buurtwerking 
3. Optimaliseren van medicatie 
4. Wegwerken overbodige opnames 

5. Overleg en (zorg)ondersteuning 
6. ICT en datamanagement 

7. Financiële  
8. Communicatie  

 

Vergeten om uw interesse voor een werkgroep door te geven? U kunt zich 
nog steeds inschrijven via volgende link: 

https://goo.gl/forms/lPeN2BTZnzpa77oA2 
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