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Beste,
Hierbij wil ik jullie de achtste nieuwsbrief bezorgen
van het project De Koepel.
Zou ik mogen vragen om deze nieuwsbrief ook aan
uw achterban en alle geïnteresseerden te
verspreiden, zodat iedereen op de hoogte blijft?
Alvast bedankt.

Stand van zaken
Gedurende deze mooie zomerperiode zijn we ijverig
aan het schrijven aan het dossier om onze
kandidatuur in te dienen.
Dankzij de data-analyse door de hogeschool VIVES
en de hulp van een aantal collega’s kunnen we
grotendeels het deel “Risicostratificatie van de
populatie en middelencartografie” uitschrijven.
Daarnaast zijn de meeste acties eveneens reeds in
de template uitgeschreven. Dit voegt alleszins een
honderdtal pagina’s toe aan onze kandidatuur.
Niettemin blijft het de kwaliteit die in het vaandel
gedragen wordt, boven de kwantiteit.
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Indieningsmoment van kandidatuur
Een stuk informatie waar meerdere mensen
vermoedelijk naar uitkijken, is de effectieve
indieningsdatum.
Nadat de indieningsdatum enkele keren werd
uitgesteld wordt nu beoogd om het project in te
dienen tegen ten laatste midden september.
Vroeger is waarschijnlijk ook mogelijk, namelijk half
augustus.
De uiteindelijke beslissing van de weerhouden
projecten valt op 18 december 2017.
De effectieve inclusie van patiënten dient te starten
vanaf 1 januari 2018.
De eindmeet komt dus steeds dichterbij, maar er zal
nog steeds hard werk verzet moeten worden.
Waarbij ik ieder van jullie alvast wil bedanken voor
jullie geleverde inspanningen tot nog toe en
uiteraard ook naar de toekomst toe.

Vergaderingen
Volgende week donderdag 27 juli is een nieuwe
projectgroep gepland in de voormiddag en ’s
avonds staat er een stuurgroep op de agenda.
Tijdens het schrijven van de kandidatuur stoten we af
en toe tegen een aantal muren. Om deze op te
lossen willen we uiteraard graag afstemmen met de
project- en stuurgroep. Op die manier kunnen we het
schrijven van de kandidatuur tot een goed einde
brengen.
In augustus wordt er eveneens een meeting gepland
met de overheid, waarbij we de kans krijgen om
bepaalde zaken binnen de kandidatuur met hen af
te stemmen. Uiteraard is het niet mogelijk om het
gehele dossier te bespreken.
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Engagementsverklaring
Op dit moment zitten we nog volop in de conceptualisatiefase en werken we hard aan het
uitschrijven van het kandidatuurdossier. Echte moeten we ook al even stilstaan bij de
volgende fase, namelijk de uitvoeringsfase.
Hier hebben we uiteraard jullie steun voor nodig. Vandaar wil ik jullie via deze weg nog even
herinneren om via volgende link jullie participatie mee te delen (gelieve voor 31 juli 2017 in
te vullen): https://goo.gl/forms/nqGEHmLniWcTYgmg2
Mogelijks zullen een aantal partners nog vragen hebben over de inhoud van het project.
Het invulformulier werd aangepast, zodat een aantal zaken duidelijker zijn. Afgezien
daarvan zijn er mogelijks nog zaken onduidelijk waar wij misschien niet onmiddellijk bij stil
hebben gestaan. Aarzel in dat geval zeker niet om mij als projectcoördinator (ad interim) te
contacteren (058/33 37 69 of sarah.vangampelaere@azwest). Daarnaast kun je ook altijd bij
volgende partners terecht voor vragen:
1e lijn:
o Claudine Verbrugghe: telefoon: 050/327 085 – 0496/538 061 of e-mail:
claudine.verbrugghe@selbrugge.be
o Hanne
Bossaer:
telefoon:
059/592
025 of
e-mail:
hanne.bossaer@sociaalhuisoostende.be
-

Ziekenhuizen:
o Heidi Tanghe: telefoon: 059/242 616 of e-mail: heidi.tanghe@bzio.be
o Luc Bosschaerts: telefoon: 058/333 966 of e-mail: Luc.Bosschaerts@azwest.be

-

Apothekers:
o Christophe Blanckaert: telefoon: 051/691 120
of e-mail: christophe.blanckaert@dewestvlaamse.be
o Inge Huysentruyt: telefoon: 051/691 122
of e-mail: inge.huysentruyt@dewestvlaamse.be

-

Huisartsen:
o Kaatje Loeys: telefoon: 0488/879 485 of e-mail: kaatje@zorgtrajectboh.be
o Sofie Corteel: telefoon: 051/208 207 – 0478/71 77 35
of e-mail: sofie.corteel@lmn-cwv.be

-

Lokale besturen:
o Lucas Vandendriessche: lucas.vandendriessche@sho.be

-

Gedurende de interesseverklaring werd eveneens gevraagd om een document
te onderteken, dit document geldt niet voor de uitwerkingsfase. In dat geval
dient de engagementsverklaring nog getekend te worden!
Diegenen die de engagementsverklaring reeds hebben ingevuld, bedankt
hiervoor!
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