
 
 
 

VERGADERING 
 
 
 
 
 

 

Welkom op de eerste vergadering van 2018!  
De voorzitter wenst alle aanwezigen een goede gezondheid en een gelukkig nieuwjaar toe!  
 

1 Goedkeuring verslag 7 november 2017  

Het verslag wordt goedgekeurd, zonder opmerkingen.  
 

2 Toelichting: geïnformeerde toestemming    

In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Deze zorgverleners kunnen u beter 
behandelen als ze samenwerken en uw medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen u snellere zorg 
verlenen en voorkomen dat u onnodige onderzoeken moet ondergaan. De geïnformeerde toestemming is de 
goedkeuring die u als patiënt aan uw zorgverleners geeft om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op 
een beveiligde manier met elkaar te delen. Door uw toestemming te geven, aanvaardt u dat de personen die u 
behandelen, informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Alle gegevens die in het bezit zijn van 
zorgverleners, kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling. 
Het gaat bijvoorbeeld om: 
-resultaten van bloedonderzoeken 
-röntgenfoto’s 
-vaccinatie- en medicatieschema’s 
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-voorgeschreven en afgeleverde medicatie 
-informatie die bij uw ontslag uit het ziekenhuis  aan uw behandelend arts werd meegedeeld 
-... 
Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’. 
 
Men kan via de website van de eigen mutualiteit of in een kantoor de toestemming verlenen. Vanaf 1 april kan 
men ook zelf het eigen medisch dossier raadplegen.  
Huisartsen werken met Vitalink = databank met alle gegevens.  
 
Ook apothekers kunnen informatie over geneesmiddelen raadplegen, maar niet over medische gegevens. 
Apothekers kunnen ook met huisartsen informatie over enkel geneesmiddelen wisselen.  
 
Mutualiteiten en bedrijfsgeneesheren kunnen niet in het medische dossier van cliënten.  
 
Tijdens de volgende raad gezondheid en welzijn gaan we dieper in op de digitale processen > e-health.  
 
De Schakel vraagt of Martine bovenstaande informatie ook wil komen toelichten bij de werking.  
 

3 Financieel verslag   

 
Eindsaldo 31 december 2017 = 7.094,92 euro (financieel verslag in bijlage)  
 
Projecten die werken ondersteund in 2017 
-project Ben De Bever (lagere school)  
-lezing Pascale Naessens  
-lezing Martine Prenen 
-valbus (in samenwerking met De Kleine Kasteeltjes)  
-catering Oppepper 
 

4 Kalender  

 

• dansfuif ‘zot van dansen’ – vrijdag 26 januari 2018 – De Toverfluit, Zoersel  

• benefietconcert ‘Hei Pasoep’ – ten voordele voor de Jobtuin – zaterdag 27 januari, Sint Job  

• SIGO – Sandra Bekkari – Schoten – donderdag 1 februari  

• SIGO – Fleur Van Groningen – Brecht – hoog sensitiviteit – donderdag 29 maart 
 

5 Varia  

 
Opvoedingspunt 
 
De Opvoedingswinkel is een plek waar je terecht kan met kleine of grote vragen over de opvoeding van 
kinderen en jongeren. Want daar zit iederéén toch wel eens mee? 

• Mijn baby slaapt 's nachts nog altijd niet door...  
• Hoe pak ik de driftbuien van mijn peuter aan?  
• Mijn puber lijkt wel verslaafd aan gamen en social media. Hoe ga ik hier mee om?  
• Mijn kind wordt gepest, wat kan ik doen?  
• Wij vormen sinds kort een nieuw samengesteld gezin, met de nodige strubbelingen als gevolg... 

Herkenbaar, niet? Twijfels en vragen horen bij opvoeden, want je wilt het graag zo goéd doen. En daar 
kunnen we jou bij helpen.  
 



 

 
 
 
 
 
Ook rond kinderen/jongeren met een (vermoeden van een) gedrags-, emotionele of ontwikkelingsstoornis kan 
je bij ons terecht voor informatie, advies en ondersteuning: 

• Mijn kind zit nooit stil, wil alles zelf bepalen, kan heel boos reageren, …  
Een hevig temperament, of is er meer aan de hand? 

• Mijn kind kreeg net een diagnose. Hoe moeten we hier nu mee omgaan? Moeten we anders gaan 
opvoeden? 

• Mijn dochter is erg angstig en verlegen. Ze zit niet goed in haar vel en ik ben bang dat ze gepest 
wordt. Hoe kan ik haar helpen meer voor zichzelf op te komen? 

Bij deze situaties kunnen we eveneens mee nadenken en zoeken naar handvatten op maat. 
 
Om ouders een antwoord over opvoeding dichtbij huis te bieden, zal het Opvoedingspunt in Brecht elke 
donderdag bereikbaar zijn, op afspraak. Ook leerkrachten en zorgcoördinatoren kunnen terecht bij het 
Opvoedingspunt.  
 
Bij de Opvoedingswinkel in Brasschaat horen opvoedingspunten in Essen, Kapellen, Kalmthout, Schoten, 
Stabroek en Wuustwezel. De Opvoedingswinkel in Hoogstraten heeft opvoedingspunten in Merksplas, Malle 
en Brecht. De Opvoedingswinkel in Zoersel heeft opvoedingspunten in Schilde, Wijnegem en Zandhoven.  
 
Contactgegevens Opvoedingspunt Brecht  
Annelies Van Eyck  
03 633 98 98  
opvoedingspunt@brecht.be  
 
Ben Foste van Clara Fey informeert naar een mogelijke samenwerking met het Opvoedingspunt en de school. 
Kris neemt verder con tact met O.C. Clara Fey.  
 
European Disability Card  
 
De European Disability Card (EDC) is een gratis kaart die de toegang van personen met een handicap tot 
cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert (musea, pretparken, toeristische attracties, sportcentra,…) en 
een aantal voordelen in die domeinen biedt. Wie erkend is door of hulp krijgt van één van de 5 instellingen die 
belast zin met het integratiebeleid voor personen met een handicap, kan de kaart aanvragen.  
Men kan de kaart aanvragen bij het FOD of het VAPH, of via de welzijnscampus (Kris Van Dijck).  
Meer info >> https://eudisabilitycard.be/nl/de-kaart  
 
Aanvraagformulieren anno 2018  
 
In bijlage aangepaste aanvraagformulieren 
-sociale medische toelage  
-sociale pedagogische toelage 
-sociale correctie Diftar (incontinentiepremie) 
-80/20  
 
Voedingsdriehoek  
 
Naar een voorbeeld van Engeland waar alle producten in de supermarkt de kleuren van de driehoek een 
vermelding hebben op de verpakking (rood, oranje, groen). 
Mentaliteitsverandering: minder gratis snoep geven. 
Eventueel meer zitbanken voorzien, zodat minder mobiele mensen toch van punt A naar punt B kunnen 
wandelen en af en toe rusten.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Mobiliteit  
 
Busvervoer op zondag rijdt niet naar station – bushaltes zijn uit elkaar gehaald – beslissing De Lijn, 

kostenbesparend. Belbus bestaat nog maar is nooit in Brecht geweest. Jos zal het vervoersplan tijdens de 

volgende vergadering toelichten.  

 

Infoavond welzijnscampus  

 

Kris informeert naar de nieuwe datum van de infoavond die eerder in december werd geannuleerd door de 

sneeuw.  

 

6 Volgende vergadering  

 
Dinsdag 13 maart, 19.30 u, Het Sluisken  
 
 
 


