
Schrijf je in bij 
Geïntegreerde Zorg 
Waasland en...
1 doe beroep op de kosteloze 

initiatieven van het project

2 verhoog je levenskwaliteit

3 verleng je zelfredzaamheid door 
een betere opvolging en begeleiding

Doe mee met Geïntegreerde Zorg Waasland en ga samen met ons  
voor een  beter leven. Daar heb jij niet alleen vandaag al baat bij, 

maar morgen ook de hele samenleving.

Hoe doe je mee?

Neem contact op met je hulpverlener of  

rechtstreeks met het project. 

Via mail: info@gzwaasland.be 

Telefonisch: 0456 38 90 26

MEER INFO?

Zie ommezijde 

Bevestiging van deelname voor:

Naam



Wens je de 
nieuwsbrief 
te ontvangen?

Alle informatie vind je ook terug op  
www.geintegreerdezorgwaasland.be 

Meewerken aan 
de  gezondheid 

van morgen.
Samen voor een  

geïntegreerde zorg.

vzw Geïntegreerde Zorg Waasland, Oosterlaan 20, 9100 Sint-Niklaas, 9100 Sint-Niklaas
geintegreerdezorgwaasland.be - info@geintegreerdezorgwaasland.be - 0456 38 90 26

Geef dan je (e-mail)adres door aan het project, 
of vraag aan je hulpverlener om dit voor jou in orde 
te brengen. Inschrijven kan zowel telefonisch, via 
mail, of via de website.

Wat na inschrijving in het project? Door deel te nemen aan het project, ga je akkoord om je gegevens op 
beveiligde wijze te delen met jouw zorgverleners. Deze gegevens worden enkel gedeeld indien dat noodza-
kelijk is voor de uitvoering van het zorgplan en dit volgens de regels van de privacy wetgeving. Bijkomend 
worden deze gegevens ook gedeeld met het project, om het effect van onze kosteloze initiatieven anoniem 
te kunnen meten.

Stoppen? Je kan op elk moment beslissen om uit het project te stappen. Dit kan door contact op te nemen 
met je hulpverlener of het project.

Bijkomende vragen? Neem contact op met het project. 

Wat betekent Geïntegreerde 
Zorg Waasland voor jou?
Enkele voorbeelden van onze initiatieven 

1 Een avondaanbod gezinszorg aan huis (tussen 16-22u).  
Dit avondaanbod wordt als enige initiatief niet kosteloos aangeboden 
aan de patiënt.

2 Samenbrengen van je zorgnetwerk:

 – Het aanstellen van een professional die het aanspreekpunt is van 
alle hulpverleners, van jezelf en van jouw naasten. Deze persoon 
maakt alle afspraken en verdeelt de taken. 

 – Het organiseren van een overleg met jou en je hulpverleners

3 Je een beter zicht geven op je zorg(verhaal) en diagnose:

 – Evaluatie en aanpassing van jouw medicatieschema

 – Bevraging van jouw gebruiksgemak en noden op  
vlak van medicatiegebruik

 – Bevraging en overzicht van jouw zorgnoden

4 Ondersteuning van een coach bij dementie en de ziekte 
van Parkinson

En nog veel meer...


