
  

 

 

NIEUWSBRIEF 2019 - 1 
Onze beste wensen voor 2019  

Een nieuw jaar, een nieuw begin. 

Laat ons toasten op de boeiende uitdagingen die ons te wachten 

staan en op een verdere constructieve samenwerking.  

Alvast onze welgemeende dank om ook in 2019 met ons samen 

te bouwen aan dit uitdagend project.  

 



 

 

Het was wat stil rond de Koepel 

in 2018 

Intussen hebben we echter niet 

stil gezeten. 

 

 

In de zomer hebben we een VZW opgericht met daaraan gekoppeld 

de nodige overlegstructuren en werd een huishoudelijk reglement 

opgesteld. Hiermee voldoen we nu ook aan de vereisten van de 

overheid betreffende de ‘gouvernance’ 

In het najaar versterkten we de samenwerking met de 2 andere 

West-Vlaamse pilootproejcten: Empact! en de Brug en werd het 

FAITH proejct rond de wetenschappelijke omkadering van de 

projecten op gang getrokken.  

 

 

 

QUICK WINS  

Vanuit de vele actiepunten die we beschreven in ons kandidaatsdossier, 

filterden we intussen enkele quick wins. Acties die we op korte termijn 

willen uitrollen. 

Momenteel bestaat onze lijst uit onderstaande acties:  

1. Het aanbieden aan de chronische zieke van een informatiesessie 

onder de vorm van een individuele workshop aangepast aan de 

levensdoelen en zorgnoden van de specifieke zorgvrager.  

2. Beroep kunnen doen op een crisisteam ter overbrugging van de 

opstart van de thuiszorg na ontslag uit het ziekenhuis of om een 

opname in het ziekenhuis te vermijden tijdens een crisissituatie 

thuis. 



 

3. Beroep kunnen doen op een crisiskamer voor een periode van 

max. 10 dagen om  de mantelzorger te ondersteunen in een 

crisissituatie.  

4. Goedkopere medicatie aanbieden door het voorschrijven van 

medicatie op stofnaam of generisch. 

5. Medicatievoorbereiding 1 keer per week door apotheker 

6. Het opstellen van een up to date  ontslagformulier met specifieke 

aandacht voor het zorgnetwerk van de chronisch zieke 

 

 

 

 

 

Ad hoc pilootproject  

Vanuit deze quick wins bepaling 

werd in het najaar eveneens 

een ad hoc piloot werkgroep 

opgestart rond het onderdeel 

medicatie. Deze werkgroep 

werkt van uit de basis en 

bestaat uit enkele huisartsen, 

apothekers en 

thuisverpleegkundigen uit de 

regio Nieuwpoort.  
 

 

Deze ad hoc groep richt zich dus momenteel uitsluitend op:  

1. Goedkopere medicatie door het voorschrijven van medicatie op 

stofnaam of generisch. 

2. Medicatievoorbereiding 1 keer per week door apotheker 

3. Afbouwen van benzodiazepines en PPI’s 

 

 



 

 

Nieuwe 

projectcoördinator  

 

Mede door de komst van onze 

nieuwe projectcoördinator 

Liesbeth Moortgat die op 1 

januari 2019 startte, zijn we 

helemaal klaar om in 2019 een 

verdere doorstart te maken van 

ons project. 

Je kan Liesbeth contacteren 

voor alle vragen, opmerkingen 

en samenwerkingsvoorstellen 

voor ons project. 

Haar contactgegevens: 

GSM: 0483/26 52 02  

Email:  dekoepel@wvlzorgt.be  

   
 

 

 

Leden gezocht werkgroep communicatie  

Nu we op een zucht staan van de inclusie van onze eerste patiënten, 

wordt communicatie een belangrijk onderdeel van ons project. 

We zijn dan ook op zoek naar mensen vanuit ons consortium die 

wensen aan te sluiten bij onze werkgroep communicatie. 

Iedereen is welkom, maar bij voorkeur mensen die een professionele 

achtergrond hebben op vlak van communicatie. 

De eerstvolgende werkgroep is gepland op dinsdag 29/1 van 10 tot 

12u in AZ Damiaan. 

Interesse om deel uit te maken van onze werkgroep communicatie? 

Laat het ons gerust weten via dekoepel@wvlzorgt.be  

 

mailto:dekoepel@wvlzorgt.be


 
 

 

 

Intussen zijn ook alle 

werkgroepen nog steeds goed 

op dreef en werken we toe naar 

een volgende hoogtepunt: de 

inclusie van onze allereerste 

patiënten. 

  

 

 

Indien u verder op de hoogte wil blijven van onze eerste inclusies en 

de verdere uitrol van ons project, schrijf u dan in voor onze 

nieuwsbrief via onderstaande knop.  

 

>> Schrijf je in voor onze nieuwsbrief  

 

 

 

Hieronder vindt u nog de agenda met alle data van onze geplande 

werkgroepen.  

  

 

Agenda  

Werkgroep wegwerken overbodige opnames: 

dinsdag 22/1van 15.30 tot17u in AZ Damiaan  

Werkgroep medicatie: 

dinsdag 22/1 van 20 tot 22u in WGK Brugge 

Werkgroep communicatie: 

dinsdag 29/1 van 10 tot 12u in AZ Damiaan 

Werkgroep personen met zorgnood en zijn mantelzorgers: 

donderdag 28/2 van 17.30 tot 19u in Torhout  

 

 

https://goo.gl/forms/jGRBG6dyEcEBR5Dn1


 

Indien u interesse heeft om aan te sluiten, kan dit uiteraard nog 

steeds. Gelieve uw naam via email door te geven aan Liesbeth via 

dekoepel@wvlzorgt.be  

 

 

 

  

 

 

Stuur deze nieuwsbrief gerust ook door naar andere geïnteresseerden 

binnen uw netwerk.  
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