FICHE “Thuiszorgplatform”
IDENTIFICATIE
Organisatie: SEL Noord-West-Vlaanderen
Project/initiatief: Thuiszorgplatform
Sector: Eerstelijnsgezondheidszorg
Werkingsgebied: Noord-West-Vlaanderen, dit omvat: Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De
Haan, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Koekelare, Oostkamp, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke.
Samenwerkingsverband tussen: Het Thuiszorgplatform is steeds een samenwerking tussen lokaal
bestuur (OCMW van de gemeente) en het SEL.
Contactadres: SEL Noord-West-Vlaanderen
Startjaar:
Contactpersoon:
naam: Anneleen Van Poucke
adres: Ruddershove 4, 8000 Brugge
tel: 050 32 70 86
mail: info@selbrugge.be
website: www.selwvl.be

OMSCHRIJVING
Aanleiding: Wat was de aanleiding om dit initiatief/project op te starten?
Om de lokale dynamiek op te snuiven, te ondersteunen en mee vorm te helpen geven,
organiseert het SEL Noord-West-Vlaanderen 11 Thuiszorgplatforms. In sommige gevallen
werken twee gemeenten samen om een wisselwerking te creëren. In de SEL-regio NoordWest-Vlaanderen noemen we dit forum een Thuiszorgplatform.

Doelstellingen
Het ontmoeten van collega´s, uitwisselen van ervaring, goede praktijkvoorbeelden en
informatie, samen te werken rond thuiszorg,… staan hierbij centraal. Iedereen die
professioneel actief is in de eerstelijnszorg kan zich gratis bij deze lokale werking
aansluiten en volgt het forum mee naargelang de interesse in de aangeboden
agendapunten.

Doelgroep
Iedereen die werkzaam is in de eerste lijn.

Korte beschrijving van de werking
Afhankelijk van plaatselijke noden en behoeften vinden de bijeenkomsten van het
Thuiszorgplatform 1 tot 3 keer per jaar plaats. Het is een netwerkmoment, gekoppeld
aan informatie uit de verschillende sectoren die binnen de eerste lijn actief zijn.
Op de agenda: voorstelling van een nieuwe dienst, nieuws uit het werkveld, nieuws uit
het SEL, thuiszorg gelinkte thema’s, …

Visie op vermaatschappelijking
De partnerorganisaties van het SEL zijn bezig met het inpassen van het inclusie-verhaal
in hun werking en trachten op hun manier een integratief zorgaanbod waar te maken.
SEL draagt hiertoe bij door ontmoetingskansen te creëren voor iedereen die werkzaam is
in de eerste lijn. Hoe beter deze zorgaanbieders elkaar en elkaars zorgaanbod kennen,
hoe vlotter zij kunnen samenwerken en verwijzen waar nodig is.
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