Algemene ziekenhuizen

☒

Ouderenzorg

☒

Geestelijke gezondheidszorg

☒

- psychiatrische ziekenhuizen

☒

- psychiatrische verzorgingstehuizen

☒

- beschut wonen

☒

- PAAZ

☒

- revalidatiecentra

☒

- centra geestelijke gezondheidszorg

☒

Zorgraden

☒
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Lieve Dhaene, lieve.dhaene@zorgneticuro.be, 0486 94 86 59

Omzendbrief 2021/18
Betreft: Oproep: bezorg ons je mooiste zorgverhaal!
Samenvatting: In de 100ste editie van Zorgwijzer (november 2021) willen we de meest
ontroerende, eerlijke en pakkende zorgverhalen voor het voetlicht brengen. Heb je weet van een
bijzondere langdurige zorgrelatie tussen een patiënt/cliënt en zijn zorgverlener? Bezorg ons je
suggestie en wij maken er een prachtig interview van voor Zorgwijzer 100.

Geachte heer,
Geachte mevrouw,
In november 2021 zijn we toe aan het 100ste nummer van ons magazine Zorgwijzer. Dat wordt een
feesteditie, met alle aandacht voor de verhalen die patiënten, cliënten en bewoners samen
schrijven met hun zorgverleners. Veel zorgverleners bouwen met hun patiënten of cliënten een
langdurige band op, ze leggen vaak samen een lang traject af, soms met vallen en opstaan, met
vreugde en verdriet. Denk bijvoorbeeld aan de relatie tussen een oncoloog en kankerpatiënt,
tussen een arbeidscoach en zijn cliënt, een animator en een specifieke bewoner in een
woonzorgcentrum….
Wij zijn op zoek naar die bijzondere verhalen. Heb je weet van een speciale langdurige zorgrelatie
tussen een patiënt/cliënt en zijn zorgverlener? Of ben je zelf patiënt/cliënt of zorgverlener en wil je
vertellen over jouw ervaring? Dan nodigen we je heel graag uit jouw suggesties met ons te delen. Je
hoeft het verhaal niet zelf te schrijven. We bekijken de inzendingen en maken een selectie voor
Zorgwijzer; vervolgens zal een journalist het interview afnemen en uitschrijven.
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Nog enkele praktische zaken:
• De interviews zullen plaatsvinden in de periode half augustus tot half oktober.
• Beide geïnterviewden komen samen in het magazine in beeld. De personen moeten dus
bereid zijn tot een fotoreportage en akkoord zijn om herkenbaar in beeld te zijn in het
magazine en op onze website.
• De tekst wordt aan de geïnterviewden ter goedkeuring voorgelegd.
Je kan je suggesties bezorgen tot eind juli 2021. Dat kan door dit formulier in te vullen.
Heb je nog vragen? Neem dan zeker contact op met iemand van ons communicatieteam:
- Lieve Dhaene: lieve.dhaene@zorgneticuro.be - 0486 94 86 59
- Mieke Vasseur: mieke.vasseur@zorgneticuro.be - 0498 74 11 88
- Jens De Wulf: jens.dewulf@zorgneticuro.be – 0496 32 10 00

Met vriendelijke groeten,

Jens De Wulf
Mieke Vasseur
Medewerkers communicatie

Lieve Dhaene
Adviseur communicatie

