hET HUIS VOOR GEZONDHEID HEET JE WELKOM
Je zoekt een stageplaats, je wil starten met een job in Brussel, je wenst wegwijs gemaakt te worden
in de Brusselse gezondheidszorg, je wenst meer ondersteuning als Brusselse zorgverlener, een
samenwerkingsinitiatief opzetten, meer collega’s te ontmoeten, ….
Een gans team medewerkers hebben tal van concrete projecten lopen en zorgen voor versterking en
netwerking van het Nederlandstalige zorgaanbod in Brussel.

De profilering van het Huis voor Gezondheid
2011 was een stap van profilering van het Huis. Samenwerking, Zorg om Talent, Taal in de Zorg, Toegang tot
Zorg en Zorgzoeker, de pijlers van het Huis werden meer concreet ingevuld.
De ontwikkeling van de nieuwe website brengt iedere (potentiële) zorgverlener, ook de Verpleegkundige
student dichter bij Brussel.
Ontdek de nieuwe website (www.huisvoorgezondheid.be ) en zo zal je als student of verpleegkundige tal
van handige tools vinden zoals bij voorbeeld met wie contact opnemen indien je op zoek bent naar een
stageplaats in Brussel.

In december 2010 werd Lon Holtzer aangesteld door het Kabinet Volksgezondheid van Minister Van
Deurzen als Vlaams Ambassadeur van de Zorgberoepen. Als voorzitter van het Vlaams Overleg Promotie
Zorgberoepen (VOPZ) zorgt ze samen met een enthousiaste groep van mensen uit het werkveld
en opleiding voor de coördinatie en professionalisering van de promotie van het beroep van
verpleegkunde en zorgkundige. Het is belangrijk dat dit initiatief gesteund en gevoed wordt vanuit
de basis. Daarom werd er in elke provincie en ook in Brussel een deelwerkgroep opgericht om de lokale
accenten in de Vlaamse werkgroep te laten doorklinken. Op 25 maart 2011 vond de startvergadering van de
BOPZ plaats gecoördineerd door het Huis voor Gezondheid. Contact: charlotte@huisvoorgezondheid.
Onze partners in het Brussels Overleg Promotie Zorgberoepen zijn werkgevers, onderwijs,
tewerkstellingsdiensten Brussel en vormings
- Zorginstellingen: Europaziekenhuizen, de ziekenhuizen van IRIS Zuid, Sint-Janziekenhuizen, het UZ Brussel.
- Thuisverpleging met Wit-Gele Kruis (ASD), en Mederi.
- Thuiszorgdiensten: Familiehulp en Solidariteit voor het Gezin B
- Het Kenniscentrum Woon-Zorg Brussel, Woonzorcentra o.a. Sint-Monika, Magnolia en Ter Kameren
- (Hoge)scholen Brussel Verpleegkunde, Verzorgende en Zorgkundigen: Sint-Guido, Paramedin. Jette,
Erasmushogeschool en HUB.
De doelstelling is het aanbod Nederlandskundige zorgverleners in het Brussels werkveld te verbeteren. Dit
vraagt inspanningen van eenieder, zowel naar werkgevers als naar (hoge)scholen. De e coördinatie van dit
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overleg wordt opgenomen door het Huis voor Gezondheid. Maximaal aandacht gaat naar zorgverleners al
dan niet in spe.
De vertegenwoordiging door Eva in het Vlaams Overleg Promotie Zorgberoepen zorgt ervoor dat een
convenant met de Brusselse overheid getekend werd om alle acties ontwikkeld in het Vlaams Overleg
ter promotie van Zorgberoepen, te ondersteunen. Voor dé actie van de lancering van de website www.
ikgaervoor.be betekent dit heel wat voor Brussel. Het is van het grootste belang dat deze grootse
informatiecampagne van de Vlaamse overheid een maximaal aantal jongeren en zoekende bereikt.
￼

Het H-team
Het H-team (www.H-team.be ) of Health-team is een fantastisch aanbod om leerlingen uit het 5de of 6de
jaar (ASO/TSO/BSO) de zorgsector te laten ontdekken! Enthousiaste zorgverleners gaan naar de klas en
introduceren op een interactieve manier de gezondheidszorg als mogelijk toekomstig studietraject voor de
leerlingen. Ze getuigen enthousiast over hun job als verpleegkundige of een andere job in de zorgsector.
We zijn steeds op zoek om ons team te versterken. Hebt u 2 uurtjes tijd en praat je graag over je beroep,
contacteer ons dan. Vanaf 2012 werd het aanbod uitgebreid met een gelijkaardig project: het V-team.
Het V-team richt zich op het 1ste en het 2de jaar BSO in de Brusselse scholen. Deze keer zijn het de
verzorgenden die de leerlingen warm maken voor de richting personenzorg. Zij zijn immers de zorgverleners
van de toekomst.
Contact: eva@huisvoorgezondheid.be
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Het Huis voor Gezondheid zorgt via Bzorgt (de Brusselse kring van Nederlandskundige
thuisverpleegkundigen) voor de betrokkenheid van verpleegkundigen in de vier expertisedomeinen van het
Huis voor Gezondheid: Netwerk, Talent, Samenwerking en Zorgzoeker.
Een voorbeeld uit de praktijk:
Diabetes is een chronische aandoening waar recent veel aandacht voor is. Diabetes kan je best
multidisciplinair aanpakken, met veel aandacht voor zelfzorg en patiënteneducatie. In Brussel is
dit een bijzondere uitdaging omdat vaak zuiver specialistisch gewerkt wordt en omdat het aantal
diabeteseducatoren in de eerste lijn zeer beperkt is. Het Huis voor Gezondheid zette samen met de
diabetesconventiecentra, Erasmushogeschool en Bzorgt de schouders onder een basisopleiding tot
diabeteseducator, met aandacht voor de eerste lijn én een vervolgprogramma met permanente vorming.
Zowel de basisopleiding als de permanente vorming waren zo georganiseerd dat met een minimum aan
inspanning een maximum aan kennisoverdracht werd gerealiseerd op maat van de thuisverpleegkundigen
van Bzorgt: de lesuren en lesinhoud werd voorafgaand getoetst met Bzorgt en bekendgemaakt via
Bzorgt. De permanente vorming werd afgesloten met een multidisciplinaire diabetesbeurs (meer dan
140 aanwezigen!) waar de meerwaarde van professionele educatie werd aangetoond. Dit zorgde voor
meer kennis over en vertrouwen in de educator bij de verwijzers. Het Huis voor Gezondheid zorgde voor
communicatiemiddelen en afspraken met huisartsen en apothekers (rond voorschriften, verwijsbrieven en
verslagen). Daarnaast plaatsten we elke diabeteseducator met een gedetailleerd profiel op Zorgzoeker.
Alle activiteiten en tools werden bekend gemaakt via een diabetesnieuwsbrief die aan meer dan 1600
professionals werd bezorgd. Kortom: de Brusselse thuisverpleegkundigen kregen via Bzorgt een netwerk
aangeboden waarbinnen multidisciplinaire samenwerking uitgewerkt werd en waardoor nieuw talent
aangetrokken werd. Dit werd zowel naar patiënt als naar zorgverlener bekend gemaakt via Zorgzoeker.

Zorgzoeker: uw netwerk in Brussel en de Rand
Zorgzoeker is een centraal platform dat informatie over Nederlandskundige welzijns- en gezondheidszorg
uit Brussel en de Vlaamse Rand integreert. Zorgzoeker is tegelijk een databank en een informatie- en
communicatieplatform voor zowel zorgvragers als zorgverleners.
Dankzij de uitgebreide databank zorgt zij enerzijds voor een betere zichtbaarheid en bekendheid van de
Nederlandskundige zorg, anderzijds ondersteunt ze de patiënten in hun zoektocht naar de juiste zorgverlener.
Zorgzoeker is bovendien een informatieplatform met interessante themapagina’s, nieuwsberichten,
activiteiten en vacatures uit de gezondheids- en welzijnssector.
Daarnaast is zij ook een belangrijk communicatiemiddel voor het Huis voor Gezondheid en haar
partners. Maandelijks worden nieuwsbrieven verstuurd rond interessante thema’s als drugs en alcohol,
ouderenmis(be)handeling,… Interessante activiteiten en opleidingen worden via deze weg gecommuniceerd
naar de juiste doelgroep. Inschrijven op de nieuwsbrief kan via info@zorgzoeker.be
Jaarlijks telt Zorgzoeker meer dan 80.000 unieke bezoekers op de website. De gegevens worden bovendien
telefonisch ontsloten via de Vlaamse Infolijn 1700 en op papier via het Brussels Zakboekje.

Vragen ? MAIL , BEL OF KOM LANGS
Huis voor Gezondheid, Lakense straat 76, 1000 Brussel
Mail: info@huisvoorgezondheid.be
Tel.: 02 412 31 65
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Het Huis voor gezondheid geeft Brussellessen, dit is een introductie op de Brusselse gezondheidszorg
en de activiteiten van het Huis voor Gezondheid, aan studenten eerste jaar uit de Brusselse scholen
Verpleegkunde en de scholen uit de bredere Rand (KaHo-Aalst, Lessiushogeschool, KHLeuven).
Deze lessen worden zeer gewaardeerd. Studenten die achteraf ook stage lopen in Brussel krijgen een infotas met allerhande interessante informatie.
Het welkomboekje Brussel alsook het bekende taalboekje “Opération NL-F Operatie NL-F” worden tijdens
de Brusselles afgegeven. Het zaktaalboekje is aan de 4de uitgave toe en blijft een sterk product voor alle
zorgverleners.
Aanvragen voor de lessen worden gericht naar charlotte@huisvoorgezondheid.be
Wil je meer weten over de activiteiten van het Huis voor Gezondheid, dan kan je ook het jaarverslag 2010
downloaden via www.huisvoorgezondheid.be/jaarverslag2010
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