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Hierbij stuur ik trots onze eerste nieuwsbrief door. Het is de bedoeling om in de
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vergaderingen,

werkgroepen, enzovoort; een overzicht te geven van nieuwe documenten
die op google drive terug te vinden zijn en een overzicht te geven van de
werkagenda.
Charlotte

Naam project
De huidige titel van ons project, “geïntegreerde zorg voor de chronische
cliënt en omgeving met polyfarmacie, meervoudige ziekenhuisopnames of
kansarmoede”, is nogal lang en ligt dus niet makkelijk in de mond… Ook de
verwijzing via de regio, “geïntegreerde zorg regio Oostende – Torhout –
Veurne”, is te lang…
Daarom een oproep: wie weet een originele, ‘catchy name’ voor ons
project? (verwijzend naar de doelgroep, de regio, …)
Alle ideeën zijn welkom via mail (charlotte.libbrecht@azstrembert.be)! De
naam zou gebruikt worden op de website van chronic care, om een specifiek
mailadres te maken, enzovoort.

Data
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Google drive
Er werd eind juni een lokale google drive aangemaakt met de bedoeling om
er alle verslagen, voorstellingen e.d. van het pilootproject te posten.
Alle leden van het consortium zouden een link moeten gekregen hebben
naar deze google drive. Via de link kan u naar google drive gaan. U klikt
daarna op 'openen in drive' links bovenaan om makkelijker in de mappen te
kunnen zoeken.
Indien u een gmail-account heeft, kan u dit ook doorgeven om rechtstreeks
aan de documenten te kunnen (Google drive>gedeeld met mij).
Indien u de link niet kreeg of problemen heeft met drive kan u altijd contact
met mij opnemen (charlotte.libbrecht@azstrembert.be).
Deze documenten staan op drive: (nieuwe documenten juli:

)

Algemeen:

"Tout seul tu vas plus
vite,
ensemble tu vas plus
loin..."
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Samenstelling stuurgroep en projectgroep (



Voorstelling pilootproject (



Template projectfiche (



Planning project (



Werkagenda (

)

)

)

)

)

Interesseverklaring:


Interesseverklaring pilootproject



Consortium



Bijlage PowerPoint vergadering 9/05/’16

Opstartvergadering:


PowerPoint vergadering



Verslag



Aanwezigheidslijsten



Plan van aanpak voor de pilootprojecten

Werkgroepen:


Aanbod en middelen in de regio > inventaris documenten (



Noden, verwachtingen, behoeften van patiënten en zorgverleners >
inventaris documenten (



)

SWOT-analyse > inventaris documenten (

)

Mist u nog een document op drive? Laat het gerust weten!

)
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Projectstructuur conceptualisatiefase

COACH

Lokale projectcoördinator:

Charlotte Libbrecht

Coach:

Sarah Misplon

Projectgroep:

Jurgen Ongena (WGK WVL)
Inge Huysentruyt (Westvlaamse)
Luc Bosschaerts (AZ SAV)
(SEL)
Kaatje Loeys (LMN BOH)
Greet Van Campen (MS-liga)
Lucas Vandendriessche (OCMW Oostende)

Stuurgroep:

(HAK)
Luc Haelemeersch (kring zelfst. vpk)
Julie Wyffels (thuiszorg BM)
Inge Huysentruyt (Westvlaamse)
Heidi Tanghe (BZIO)
Luc Bosschaerts (AZ SAV)
Nele Mortier (AZ Damiaan)
Hilde Vanderbeke (Familiehulp)
(WZC)
Claudine Verbrugghe (SEL NWVL)
Christian Devlies (SEL Oostende – Veurne)
Greet Van Campen (MS-liga)
An Casteleyn (CM)
Tine Vanderplancke (VIVES)
Lucas Vandendriessche (OCMW Oostende)

Klankbordgroep:

leden consortium

Werkgroepen:

nog samen te stellen
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Werkagenda


In kaart brengen van het aanbod in de regio (formeel en informeel)



In kaart brengen van de middelen in de regio (formeel en informeel)



In kaart brengen van noden, verwachtingen behoeften van
patiënten



In kaart brengen van noden, verwachtingen, behoeften van
zorgverleners
Overzichten, studies, projecten, gegevens i.v.m. aanbod
en middelen in de regio (zowel formeel als informeel).
Gegevens m.b.t. noden, verwachtingen, behoeften,
Frustraties, e.d. bij patiënten, mantelzorgers, hulpverleners.
Inefficiënties huidig zorgaanbod.

Werkgroepen
Momenteel moeten 3 werkgroepen opgericht worden:
1.

Aanbod & middelen in de regio (formeel en informeel)

2.

Noden,

verwachtingen

en

behoeften

van

patiënten

en

zorgverleners
3.

SWOT-analyse van de regio

Trekkers? Voorzitters? Leden?

Contactgegevens lokale projectcoördinator
Charlotte Libbrecht
E-mail: charlotte.libbrecht@azstrembert.be
Tel: 050 23 25 60

