
 

Samenwerkingsmodel ziekenhuis-patiëntenvereniging 

- Wedstrijd vrijwilligersorganisatie Vlaams-Brabant 

Bekijk deze nieuwsbrief online  

  

 

 

 
 

 

Op naar een samenwerkingsmodel tussen ziekenhuizen en patiëntenverenigingen 

 

 

Hoe kunnen ziekenhuizen en 

patiëntenverenigingen best samenwerken? 

 

> Lees onze tips voor een duurzame 

samenwerking 

> Ben je als vereniging actief in West-

Vlaanderen? Schrijf je dan in voor 

dezeworkshop op 4 juni. We inspireren je 

om een samenwerking met ziekenhuis AZ 

Delta uit te werken. 

 

  

 

  
 

 
 

  

 

Vertel het verhaal van je vrijwilliger(s) en 

win! 

 

Boek over zorg bij NAH: Je hand op mijn 

schouder 
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Elke vrijwilligersorganisatie is een kruispunt 

van vele talenten en mensen. Maak kans op 

€300 om jouw vrijwilligers in de bloemetjes 

te zetten. Deze wedstrijd van de Provincie 

Vlaams-Brabant staat open voor elke 

Vlaams-Brabantse vereniging die met 

vrijwilligers werkt. 

 

>> Vertel hoe divers jouw vrijwilligers zijn 

en win! 

  

 

 

Leven met een gekwetst brein kost veel 

inspanning en vraagt veel aanpassingen. 

Ervaringsdeskundige Dominique Deseure 

geeft zorgverleners en mantelzorgers tips 

voor goede zorg. Zo kan de patiënt optimaal 

de 'kwaliteits-tijd' benutten die hij dagelijks 

nog heeft. 

 

>> Lees meer over dit boek over NAH 

  

 

 
 

 

Wissel ideeën uit op www.onderling.be 

 

 

Ben je actief in een zelfhulpgroep of 

patiëntenvereniging? Wil je graag tips en 

ervaringen uitwisselen over je werking? 

> Registreer je en neem deel aan de online 

community Onderling.be! 

Voorbeelden van forumtopics: 

 medische adviesraad 

 papierwinkel vzw-statuut 

 verspreiding nieuwsbrief 

 samenwerking met ziekenhuizen 
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KALENDER 

'n Greep uit de voorjaarsagenda: 

 30/04 - Wat brengt de toekomst voor mensen met 

chronische pijn? 

 15/05 - Familiedag TSC (Tubereuze Sclerose Complex) 

 19/05 - Infoavond over leven met hiv 

 20/05 - Schade, als gevolg van de zorg voor je gezondheid 

 28/05 - 35 jaar IKAROS Epilepsie Contactgroep 

 28/05 - Thema-namiddag NLD (niet-verbale leerstoornis) 

 31/05 - Workshop over communiceren met ouders van 

een zorgenkind 

>> Meer activiteiten vind je in onze webkalender. 
 

 

 

Trefpunt Zelfhulp 

 

 

 

 

www.zelfhulp.be 

 

 

 

 

Facebook 

 

 

 

 

YouTube 

 

 

 

  

  

 

Copyright © 2016  Alle rechten voorbehouden. 

 

 

Je ontvangt deze newsletter omdat je actief bent in een zelfhulpgroep, ooit beroep deed op 

onze dienstverlening of een belangrijke partner bent voor Trefpunt Zelfhulp. 

Uitschrijven    Pas je profiel aan   Stuur deze mail naar een vriend 
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