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NIEUWSBRIEF

TICC
Transforming Integrated Care in the Community

TERUGBLIK EN VOORUITBLIK

Beste collega’s,

Beste observatie partners,

Hoe gaat het met jullie? Het is alweer even geleden dat jullie informatie kregen over de evolutie van ons Interreg 2

Zeeën project. De reden daarvoor kennen jullie ongetwijfeld. In andere omstandigheden brachten we jullie graag

live samen voor een rondetafelgesprek zodat we de dialoog konden opstarten. Helaas, zelfs een digitale sessie

inlassen, lijkt ons op dit moment moeilijk.

Daarom een nieuwsbrief om jullie via deze weg mee op pad te nemen doorheen onze hoogtepunten van 2020 (het

was niet al COVID wat de klok sloeg…).

We kijken ook vooruit en lichten al een tipje van de sluier op van wat jullie in 2021 mogen verwachten.

We wensen u een hartelijke en hoopvolle eindejaarsperiode toe en zullen u allen in 2021 opnieuw rond de tafel

brengen, veilig en gezond en met hoop op de effecten van een werkzaam vaccin.

Indien gewenst, zijn we steeds bereid tot verdere toelichting (per mail, telefonisch of een digitale bijeenkomst,…),

dan horen we het graag.

Met vriendelijke groeten,

Paul Van Tendeloo, algemeen directeur Woonzorg Emmaüs
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VIDEO'S TICC

De video “Healthier and more active elderly

Tessy

Van

de

Ven,

coach

van

het

- Interreg Contribution to Health and

thuiszorgteam De Peerle vertelt over de

Ageing”: interviews met

thuiszorgwerking in Duffel.

Veerle Nys, directeur Ten Kerselaere en

Greet Volkaerts, verpleegkundige, kan u

hier bekijken:

https://www.youtube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch?v=Z-

v=3BuLHFKgSFk&feature=youtu.be

ZN9YdCoEQ

TWEE ZELFORGANISERENDE
THUISZORGTEAMS

"HET THUISZORGTEAM DE PEERLE DRAAIT OP VOLLE TOEREN MET 55 CLIËNTEN UIT DE GROEP ASSISTENTIE
WONINGEN DE PEERLE, HET CONVENT VAN BETLEHEM, BESCHUT WONEN EN VIA HET
LOKAAL DIENSTEN CENTRUM."
GERT NOELS, DIRECTEUR HOF VAN ARENBERG

"HET THUISZORGTEAM TEN KERSELAERE IS GESTART IN SEPTEMBER 2020 VOOR DE BEWONERS VAN DE
GROEP ASSISTENTIE WONINGEN THE VILLAGE EN GAAT IN 2021 OP ZOEK NAAR NIEUWE POTENTIËLE
CLIËNTEN IN DE RUIME REGIO VAN HEIST-OP-DEN-BERG."
VEERLE NYS, DIRECTEUR TEN KERSELAERE

WZH TEN KERSELAERE - HEIST-OP-DEN-BERG

ZORGGROEP H. HART - KORTRIJK
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TRAININGEN BUURTZORG

Dankzij onze project partner Buurtzorg Nederland

kregen we verschillende trainingen om onze:

-

thuizorgteams

-

coaches

-

directie

in hun transitierol te ondersteunen.

TRAINING ELEKTRONISCH
VERPLEEGKUNDIG DOSSIER

Het

wit-gele

Kruis

Verpleegkundig

trainde

Dossier

onze

(EVD).

Dat

thuiszorgteams

is

een

in

applicatie

het

die

gebruik

toegang

van

geeft

het

tot

Elektronisch

verschillende

persoonlijke verpleegdossiers dat door de thuisverpleegkundige wordt bijgehouden op een

tablet.

Ook

patiënten

Samen

behandelende

geïnformeerde

met

het

wit-gele

artsen

kunnen

toestemming

kruis

streven

dit

dossier

hebben

we

online

gegeven

naar

een

om

raadplegen

op

voorwaarde

gezondheidsgegevens

betere

zorg

voor

de

te

patiënt

dat

delen.

doordat

verpleegkundige gegevens tussen patiënt en vertrouwenspersoon, thuisverpleegkundige en

arts transparant worden gedeeld.
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LOKAAL EVENEMENT TICC
28 MEI 2021
Onze tussentijdse resultaten stellen we graag aan u

voor op 28 mei 2021 in Congrescentrum De Kleiput

in Duffel.

Op dit evenement brengen we praktijkverhalen

over drempels, hindernissen, oplossingen en

(ver)nieuw(d)e inzichten over de implementatie van

het (buurt)zorgmodel in Ten Kerselaere en De

Peerle.

Deze dag zal afgesloten worden door Wouter Beke,

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid,

Gezin en Armoedebestrijding.

OPROEP
Het Interreg 2 Zeeën programma is een

krachtige motor voor innovatie in de zorg.

Het TICC project is er een voorbeeld van.

Zonder de steun van dit programma waren

de initiatieven die hierboven zijn

beschreven niet mogelijk. Daarom doen we

een warme oproep om de SAVE2SEAS

petitie te tekenen.

https://www.save2seas.eu/.

CONTACT EN INFO

Projectmanager Woonzorg Emmaüs vzw

Katrijn Raeymaekers:

katrijn.raeymaekers@emmaus.be

TICC project website:

https://www.interreg2seas.eu/nl/ticc

