
Samen is 
nu eenmaal 
beter
Vanaf nu heb je alles 
bij  de hand: vraag snel 
je gratis Sibe-pas aan.

Samen is Beter is actief in de eerstelij nszones 
Houtland en Polder, Oostende-Bredene en Westkust&Polder 
en omvat volgende gemeentes:

Houtland-Polder: Gistel • Ichtegem • Koekelare
Kortemark • Oudenburg • Torhout
Oostende-Bredene: Oostende • Bredene
Westkust-Polder: De Panne • Koksij de • Nieuwpoort
Veurne • Alveringem • Middelkerke • Diksmuide

Plaats hier de stempel van jouw organisatie:

Sibe is een initiatief van De Koepel vzw, met de steun van de FOD Volksgezondheid

www.samenisbeter.be

www.samenisbeter.be

We organiseren regelmatig leuke  

evenementen en interessante 

infosessies. Bekij k ze op onze 
website.

Onze ambassadeurs vertellen 
met trots over hun ervaringen met Sibe. 
Ontdek hun uitgebreide getuigenissen 
op onze website.
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Heb je nog nood aan 
meer ondersteuning? 
Bekij k wat Sibe nog meer 
voor je kan betekenen op 
www.samenisbeter.be/acties

Dit project gebeurt onder controle van de commissie voor de bescherming 
van de persoonlij ke levenssfeer. Jouw rij ksregisternummer wordt enkel 
gebruikt om jou in het project te identifi ceren. Als jouw gegevens gedeeld 
worden onder hulpverleners gebeurt dit veilig. Alle detail zij n na te lezen via: 
www.samenisbeter.be/toestemmingsverklaring
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Om optimaal te kunnen samenwerken met jou en alle mensen die betrokken 
zij n in jouw zorg en welzij n is het noodzakelij k dat gegevens op een beveiligde 
manier verzameld en gedeeld kunnen worden. Het delen van de gegevens 
gebeurt in het kader van de opvolging en de kwaliteit van je zorg en voldoet 
aan de regels inzake de bescherming van je persoonlij ke levenssfeer.  
Door het invullen van dit formulier, geef je toestemming om deel te nemen 
aan dit project en hiervoor een aantal gegevens te mogen verzamelen 
en verwerken. 

Daarnaast geef je toestemming dat de mensen uit je zorgteam en,
indien van toepassing, ook de professionals van andere aangeboden diensten 
op de hoogte gebracht worden van je deelname aan het pilootproject.

Om de operationele opvolging van het project mogelij k te maken, wordt 
het rij ksregisternummer van elke burger die deelneemt aan het project 
bij gehouden door het project (met toestemming van de Commissie voor de 
bescherming van de persoonlij ke levenssfeer).

Lees het de volledige Geïnformeerde Toestemming op: 
www.samenisbeter.be/toestemmingsverklaring/

Naam: 

................................................................................................................

Rij ksregisternummer: 

................................................................................................................

Datum:

..................../ ..................../ ....................

Dankzij  de Sibe-pas hoef je niet meer alles te 
onthouden én te herhalen. Vul je Sibe-pas in 
en bewaar hem samen met je identiteitskaart 
in het bij horend plastiek mapje. Zo heb je 
deze altij d bij . Vraag je pas via het formulier 
hiernaast aan.

Bundel jouw 
belangrij ke gegevens 
in je Sibepas

“Als er iets met mij  gebeurt, 
weten mensen dankzij  mij n Sibe-pas 
wie ze moeten verwittigen.”
Jens Desmet, Oostende

“Als mij n dochter op kamp vertrekt, 
geef ik haar Sibe-pas mee. Zo heeft ze 
de belangrij kste telefoonnummers bij  zich.”
Marianne Bogaert, Veurne

“Door mij n Sibe-pas hoef 
ik niet altij d tegen de 
dokters te herhalen wie 
mij n thuisverpleging is.”
Maurice Beuckelaere, De Panne

Vraag je gratis 
Sibe-pas aan 
Vul dit formulier in 
en geef het af bij  je apotheek, 
mutualiteit of (de sociale dienst 
van het) ziekenhuis.
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