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Hierbij stuur ik graag een maandelijkse update door van ons pilootproject voor
geïntegreerde zorg De Koepel.
We naderen het indienen van de kandidatuur, het is dus een heel drukke periode! De
kandidatuur zal begin juli ingediend moeten worden (richtdatum: voor 8 juli), ten laatste
30 dagen na het verschijnen van het KB. De verdediging voor de jury is uitgesteld naar
eind augustus – septemper.
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Ik wil jullie hierbij ook laten weten dat ik, vroeger dan voorzien, uitval als
projectcoördinator (omwille van mijn zwangerschap). Ik word vervangen door mevr.
Sarah Van Gampelaere. Haar contactgegevens zijn: tel. 058 334012, mail
Sarah.VanGampelaere@azwest.be . Ik weet zeker dat zij zeer enthousiast het
opgebouwde werk zal verder zetten zodat de continuïteit van het project voortgezet
wordt! Ik wil iedereen bedanken voor de extra inspanningen de laatste weken i.k.v.
overdracht e.d., en in het bijzonder de collega’s van AZ West! Ik wens Sarah veel succes
toe met deze uitdaging, en vraag jullie begrip en ondersteuning!
Ik neem dus vroeger dan verwacht afscheid. Maar zeg zeker geen vaarwel, maar tot
ziens! Ik zal het, aanstekelijke, enthousiasme missen! We horen elkaar zeker nog wel!
Charlotte
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Klankbordgroep 4: PowerPoints
Bedankt aan alle aanwezigen op de vierde klankbordgroep eind april!
Hierbij stuur ik nog graag de links door naar de presentaties:
https://drive.google.com/open?id=0B6kvixoJ1ok0b0VmVl9BNVJRYlk
•
•
https://drive.google.com/open?id=14gcSLJPY-rIZ_g7HddOY65AuI4AvsCDXchzub7FEEpE
De presentaties zijn ook terug te vinden in google drive>Geïntegreerde zorg TOV>Klankbordgroep>
KBG4_Introductie ICF versus Belrai.pptx en google drive>Geïntegreerde zorg TOV>Klankbordgroep>
KBG4_2017_04_versie 5

Oproep participatie in implementatiefase
Zoals eerder vermeld loopt de conceptualisatiefase weldra ten einde. We schrijven volop aan de
kandidatuur en kijken uit om over te gaan naar de uitvoeringsfase van ons ambitieus actieplan!
We zouden alle partners willen vragen om via volgende link hun vorm van participatie mee te delen (voor
19 juni invullen aub): https://goo.gl/forms/nqGEHmLniWcTYgmg2 .
Per organisatie of groepering vragen we
•

de contactgegevens,

•

de gemandateerde,

•

personen die bereid zijn om deel te nemen in de verschillende werkgroepen:
o

Werkgroep 1: Persoon met zorgnood en mantelzorger

o

Werkgroep 2: Sociale participatie en buurtwerking

o

Werkgroep 3: Optimaliseren medicatie

o

Werkgroep 4: Opnames

o

Werkgroep 5: Overleg en (zorg)ondersteuning

o

Werkgroep 6: ICT en datamanagement

o

Werkgroep 7: Financiële

o

Werkgroep 8: Communicatie

•

Financiële mogelijkheden? (bv. prefinanciering)

•

Varia: vragen omtrent mogelijke communicatie, draagvlak binnen groep, enz.

Na het indienen van de kandidatuur zal de governancestructuur herbekeken worden en worden dagelijks
bestuur, raad van bestuur, algemene vergadering en werkgroepen opgericht. Hierbij wordt opnieuw een
eerlijke verhouding van de verschillende groepen stakeholders voorzien.

Oproep finalisering werkpakketten
Bij het schrijven van de kandidatuur merkten we nog enkele hiaten en onvolledigheden in het actieplan.
Daarom willen we jullie graag uitnodigen voor de finalisering van de werkpakketten op 14 juni ’17 van 19u
tot 22u. Deze gaat door in het auditorium van het SEL NWVL (Adres: Ruddershove 4 te 8000 Brugge –
veelkleurig gebouw à de overkant van het AZ Sint-Jan – Parking achteraan het gebouw).
Hierbij is het de bedoeling om na een korte inleiding in 2 werkpakketten te brainstormen om de hiaten in te
vullen. Deze brainstorm zal gebeuren onder leiding van de voorzitter van het werkpakket en een financieel
expert. Na de brainstorm is er een intervisie om tot gemeenschappelijke besluiten te komen. Het wordt dus
een boeiende avond!
Inschrijven kan via volgende link: https://goo.gl/forms/XuSpesUNZtb9B5FK2 .
Mogen we vragen om twee werkpakketten aan te duiden?
Inschrijven kan tot 12 juni ’17.
Bedankt!

Varia
Uitnodiging Wijkscans in Oostende, woensdag 7 juni ’17: zie tweede bijlage.

