DE BRUG

Geïntegreerde zorg voor
een betere gezondheid

DE BRUG

GOED OM TE WETEN

Geïntegreerde zorg voor
chronisch zieken

 Wat gebeurt er met je gegevens?

Om mee te doen met De Brug, moet je een geïnformeerde toestemming geven aan je zorgverleners. Dat is een goedkeuring om je gegevens (je
adres, geboortedatum, huisarts, ...) te delen en
te verzamelen op een beveiligde manier. De zorgverleners delen je gegevens enkel als dat nodig is
om je zorgplan uit te voeren. Alles voldoet aan de
regels die je privacy beschermen.
Om te kunnen meten welk effect onze acties hebben, kunnen de zorgverleners je gegevens delen
met wetenschappers. Dat gebeurt anoniem: wij
geven je naam of adres niet door aan wetenschappers.
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Zij brengen De Brug op de hoogte en wij
nemen zo snel mogelijk contact op met jou

debrug@wvlzorgt.be
www.debrugzorgt.be

Voorbeeld: Dalen het aantal ziekenhuisopnames
door de acties van project De Brug?
Lees de volledige tekst van de geïnformeerde
toestemming op www.debrugzorgt.be. Hier vind
je ook meer informatie over De Brug.

 Verandert De Brug iets aan je terugbetalingen?

Nee, deelnemen aan De Brug verandert niets aan
je terugbetalingen.

Bezorg dit strookje aan jouw apotheek.

Meer weten?

De Brug is een van de drie projecten van WVLZORGT,
samen met EMPACT! en DE KOEPEL.
De projecten zijn erkend door Geïntegreerde zorg voor
een betere gezondheid: www.integreo.be

 Wil je stoppen met De Brug?

Je kan op elk moment je goedkeuring intrekken.
Meld dit aan je zorgverlener.

Meer info?

www.debrugzorgt.be
Info voor de apotheek:
bezorg dit aan jouw tariferingsdienst

Neem jouw zorg in handen
meer op jouw maat
kwalitatiever
betere afspraken tussen jouw zorgverleners

NEEM JOUW ZORG IN HANDEN

WAT IS DE BRUG?
De Brug is een project voor geïntegreerde zorg
voor chronisch zieken in Zuid-West-Vlaanderen.
Het is erkend door de Vlaamse en federale overheid.
De Brug wil:
• de gezondheid van de bevolking verbeteren;
• de kwaliteit van de zorg verhogen;
• kosten beparen en het geld beter besteden.

WAT DOET DE BRUG?

 Jou informeren
Voorbeelden:
• We gaan na waarop je mogelijk recht hebt.
• We brengen je in contact met de juiste diensten
zoals voor het aanvragen van een parkeerkaart
voor mensen met een beperking.
• Via de gezondheidsacademie krijg je een
overzicht van infomomenten en activiteiten
die voor jou interessant zijn.

 Jouw zorg verbeteren
Voorbeeld: Mobil Health: je kan je bloeddruk,
polsslag en gewicht registreren via je smartphone.

 De samenwerking tussen jouw zorgverleners

vlotter laten verlopen
Wanneer je zorgverleners meer informatie uitwisselen, weten ze beter wat je nodig hebt en wat je
verwacht. Het gaat om je huisarts, apotheker,
thuisverpleegkundige … Samen vormen zij jouw
zorg- en welzijnsteam.

Voorbeelden:
• We maken samen met jou een zorgplan op:
wat hebt je nodig? Wat wil je zelf?
• We stellen een zorgcoördinator aan: hij of zij is
het aanspreekpunt, verdeelt de taken, maakt
afspraken over de doelen die jij en je team
willen bereiken.

HOE WERKT DE BRUG?

Schrijf je in
Je kan instappen in 14 acties van De Brug rond
gezondheid en zorg. Je krijgt informatie over de
initiatieven in jouw buurt. Aan sommige acties kan
je meteen meedoen, andere starten pas later op.

Voornaam: ...........................................................................
Naam: ..................................................................................
Emailadres: .........................................................................

HOE DOE JE MEE MET DE BRUG?

Straat + nr: ..........................................................................
Postnr + gemeente: ............................................................
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Jouw zorgverlener legt je alles uit.

Tel.: ......................................................................................
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Jij geeft je akkoord.

Rijksregisternummer:
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Je akkoord komt in je patiëntendossier en in

 Jouw medische kosten verlagen
Voorbeelden:
• We zorgen ervoor dat je met
gezondheidscheques korting krijgt
voor bepaalde leefstijlprogramma’s.
• We bekijken of er goedkopere alternatieven
zijn voor jouw medicatie.

NEEM DEEL AAN ONZE ACTIES!

MyCareNet. (In MyCareNet wisselen je zorgverleners via internet veilig gegevens uit met
het ziekenfonds.)
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We nemen een vragenlijst af
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Je kan meedoen met één of meer acties

om te weten welke zorg je nodig hebt.

van De Brug.
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Ik ben geïnteresseerd in:
Het kaartje met mijn zorg- en welzijnsteam
Een kennismakingsbezoek m.b.t. mijn zorgvragen
Het optimaliseren van mijn medicatie
De gezondheidscheque t.w.v. €45
Ja, De Brug mag mij informeren
over nieuws, tips en acties
Voorwaarden
Hierbij geef ik mijn akkoord voor het gebruik van mijn persoonlijke gegevens
volgens wat in de rubriek over het waarborgen van de privacy beschreven staat,
en ook voor de transfer en het gebruik van deze gegevens in België, namelijk aan
de hand van mijn Rijksregisternummer.
Hierbij geef ik mijn akkoord om via e-mail of per telefoon door een lid van de
onderzoeksequipe gecontacteerd te worden, om vragenlijsten in te vullen over mijn
levenskwaliteit en de manier waarop ik de gekregen zorg heb ervaren. Voor meer
informatie over het informed consent en project De Brug: www.debrugzorgt.be

