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GEÏNTEGREERDE ZORG VOOR DE CHRONISCHE CLIËNT EN OMGEVING MET POLYFARMACIE ,  
MEERVOUDIGE Z IEKENHUISOPNAMES OF KANSARMOEDE  

Agenda  

Brainstorm werkpakketten 
 

Wil je het actieplan mee concreet uitwerken? Heb je zin om de 

werkpakketten verder uit te diepen? Of ken je nog geïnteresseerden? 

 

Kom dan naar de brainstorm op donderdag 20 april van 8u30 tot 11u30! 

 

Werkpakketten: 

• Persoon met zorgnood en mantelzorger  

• Sociale participatie en buurtwerking 

• Optimaliseren medicatie 

• Wegwerken overbodige opnames 

• Overleg en samenwerking 

• Zorgondersteuning: zorgcoördinatie en casemanagement 

 

Locatie: Wit-Geel kruis Torhout, Bruggestraat 134 – zaal: Polyvalente zaal1 

 

Inschrijven: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd10UlJBxFJUgUNibr

2oaYyHoG8DBP2Lk_g5xQ41_jNOOG9tQ/viewform?usp=sf_link 

 

18 april 2017 
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Klankbordgroep 4 
 

De conceptualisatiefase loopt ten einde… Het was een leerrijke en boeiende periode 

waarin we alle partners beter leerden kennen, vertrouwen en waarbij we samen 

gemeenschappelijke visie, doelen, acties, enz. zochten. 

 

In de laatste klankbordgroep van deze fase is het de bedoeling om kort achter ons te 

kijken naar het voorbije jaar (achtergrond en historiek van “Geïntegreerde zorg” en “De 

Koepel”). Daarna wordt een stand van zaken gegeven (kandidatuur, uitdieping van 

bepaalde topics, opportuniteiten voor de actoren, patiënten en mantelzorgers) en 

werpen we een blik de toekomst (acties, planning).  

 

We kiezen opnieuw om dezelfde infosessie op verschillende locaties en verschillende 

tijdstippen te laten doorgaan. De data en locatie van de vierde klankbordgroep zijn: 

o Maandag 24 april: 14u30 – 16u30, AZ St.-Rembert, auditorium, route 

201, Torhout; 

o Woensdag 26 april: 20u – 22u, AZ Damiaan, auditorium, Oostende; 

o Donderdag 27 april: 20u – 22u, AZ West, zaal Cogge, route 16, 

Veurne. 

 

Inschrijven kan via de volgende link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl5EY9Ii2PmrOsZkkRPnGqXbRzFdBJpmV2T

udi9TUwjQZnXQ/viewform . 

 

Accreditering is aangevraagd voor artsen (enkel voor de avondsessies) en voor 

apothekers. 

 

Graag inschrijven voor 22 april 2017. 

 

Verspreid deze oproep gerust verder. 


