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Het Vlaams Ergotherapeutenverbond en EDiTh zoeken contact met
alle
Ergotherapeuten werkzaam in de 1°lijn,
in de thuissituatie van de cliënt

Beste collega's
Op 16 februari 2017, vond de "Conferentie 'Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen" plaats.
Dit evenement werd georganiseerd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG), en meer bepaald door het kabinet van Minister Jo Vandeurzen.
Door de 6de staatshevorming is de eerstelijnsgezondheidszorg een regionale, dus een Vlaamse bevoegdheid, geworden. Minister Vandeurzen en zijn medewerkers lieten er geen
gras over groeien. Gedurende de periode 2015-2016 organiseerden zij overleg met alle betrokken zorgberoepen en organisaties. Daaruit volgden een aantal adviezen en
besluiten, die de komende jaren in wetten zullen omgezet worden. Ook jullie beroepsvereniging heeft een erg actieve inbreng gehad.
Het gevolg is een reorganisatie: alle bestaande structuren verdwijnen en de zorg zal in de directe omgeving van de burger georganiseerd en ondersteund worden. Een héél goed
besluit, want hoe dichter, hoe meer afgestemd op de zorgvraag.
Alle informatie vind je op deze link: https://www.zorg-en-gezondheid.be/reorganisatie-van-de-eerstelijnszorg-in-vlaanderen

Ook ergotherapeuten krijgen de kans om volwaardig erkende zorgverstrekkers in de eerste lijn te worden.
Het is NU OF NOOIT!
Het VAZG vraagt aan de beroepsverenigingen, ook aan het Vlaams Ergotherapeutenverbond, om (in analogie met de huisartsenkringen) zich per beroepsgroep regionaal te
organiseren.
De VE-werkcel Ergotherapie Dienstverlening Thuiszorg - EDiTh wordt hiermee de koepel voor de Vlaamse Ergotherapeutenkringen

Dit belangt elke ergotherapeut aan,
zowel ZELFSTANDIGE ERGOTHERAPEUTEN
als ERGOTHERAPEUTEN UIT DIENSTEN
die THUISINTERVENTIES uitvoeren.

Stap mee in het EDiTh-concept en geeft je ergo-praktijk een flinke boost!
Enkel zo zal je door de overheid als eerstelijns-ergotherapeut erkend worden.
In een eerste fase willen het VE en EDiTh zicht krijgen op het werkveld van ergotherapeuten in de eerste lijn.
Daarom deze oproep.

Collega's werkzaam in de thuissituatie van de cliënt, stuur ons volgende gegevens:
Naam en voornaam
Provincie
Regio / gemeente waarin je actief bent in de eerste lijn
Je privé mailadres
indien je dit zelf opportuun vindt
je adresgegevens,
de adresgegegevens van je zelftandige praktijk
je expertise.
naar onzevraag@ergotherapie.be
Je gegevens zullen uiteraard confidentieel blijven, conform de bepalingen van de privacy-wetgeving.

In de komende weken zal je uitgenodigd worden op een info-moment. Hou je mailbox dus in het oog.
Met collegiale groeten,
Lieke Stouthard
Lid Raad van Bestuur VE
Coordinator VE-cel EDiTH
Pierre Seeuws
Voorzitter VE

Ergotherapeuten uit de eerste lijn, dit is belangrijk...
...vraagje: H-OPP jij al mee?
Goed nieuws!
Het afgelopen jaar hebben APEX HEALTH in samenwerking met de PXL Hogeschool en het Vlaams Ergotherapeutenverbond hard gewerkt. Dit alles om een elektronisch
ergotherapeutisch patiëntendossier te bouwen op maat van jou als ergotherapeut, namelijk het H-OPP.
Officieel komt het H-OPP pas 14 juli op de markt. Maar omdat we jullie als ergo’s de kans willen geven het H-OPP al te ontdekken, bieden we jullie tot aan de release gratis
gebruik aan!
Rep je dus naar www.H-OPP.be en H-OPP meteen mee in het avontuur! Ontdek net als huidige gebruikers hoe de structuur van het H-OPP ervoor zorgt dat je nooit nog iets
vergeet en je alles steeds makkelijk kan raadplegen. Meer nog, je volledige bilan vergt slechts één muisklik aangezien je vanuit het H-OPP eenvoudig naar Word exporteert. Met
dit alles streven we samen met jullie en het VE naar meer erkenning voor de ergo.
De eerste 100 betalende gebruikers zullen bovendien kunnen genieten van 25% korting op hun eerste drie maanden gebruik van het H-OPP.

H-OPP, waar wacht je nog op?

www.H-OPP.be
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