
 

 

 

 

 

www.empactzorgt.be 

 

E-mail: empact@wvlzorgt.be 

GOED OM TE WETEN 

Wat gebeurt er met uw gegevens?  

Om mee te doen met empact, moet u een 

geïnformeerde toestemming geven aan uw 

zorgverleners. Dat is een goedkeuring om uw 

gegevens te delen en te verzamelen op een 

beveiligde manier: uw adres, geboortedatum, 

medische informatie ....  

De zorgverleners delen uw gegevens enkel als 

dat nodig is om uw zorgplan uit te voeren.  

Alles voldoet aan de regels die uw privacy 

beschermen. 

Om te kunnen meten welk effect onze acties 

hebben, kunnen de zorgverleners uw gegevens 

delen met wetenschappers. Voorbeeld: de 

resultaten van een vragenlijst. 

Dat gebeurt anoniem: wij geven uw naam of 

adres niet door aan wetenschappers. 

 

Lees de volledige tekst van de geïnformeerde 

toestemming op www.empactzorgt.be.  

Hier vindt u ook meer informatie over empact.  

 
Verandert empact iets aan uw 

terugbetalingen? 

Nee, deelnemen aan empact verandert niets 

aan uw terugbetalingen. 

 
Wat als u wilt stoppen met empact? 
U kunt op elk moment uw goedkeuring 
intrekken. Meld dit aan uw zorgverlener. 

Neem uw zorg in handen 

EMPACT wordt ondersteund door 
 

 

Op uw maat 
 

Meer  kwaliteit 
 

Betere afspraken tussen 
uw zorgverleners 

 



Hoe werkt empact? 
 
Empact vertrekt vanuit   
* wat hebt u nodig?   
* wat wilt u?  
 

Een zorgteam werkt samen met u 

een persoonlijk zorgplan uit. In dat 

team kunnen uw huisarts en uw 

apotheker zitten, specialisten, 

verpleegkundigen, maatschappelijk 

assistenten, uw mantelzorger 

enzovoort. Om de samenwerking 

vlot te laten verlopen, 

communiceren ze zoveel mogelijk 

met elkaar en met u.  

 

U krijgt een lidkaart van empact 

waarop uw zorgteam staat (naam 

en telefoonnummers van alle 

betrokkenen). 

 

We evalueren uw persoonlijk 

zorgplan regelmatig. 

 

We houden de administratie zo 

eenvoudig mogelijk.  

Wat doet empact? 
 
Zorg beter op elkaar 
afstemmen 
De zorg moet beter doorlopen van de 
ene zorgverlener naar de andere, en 
van de ene organisatie naar de andere.  
Voorbeelden: 

We stellen een zorgcoördinator aan: hij of zij is 

het aanspreekpunt, verdeelt de taken, maakt 

afspraken , enzovoort;  

We organiseren een overleg met u en uw 

zorgteam. 

 

Uw gezondheid in eigen 
handen geven  
We moedigen u aan om zelf uw 
gezondheid te verbeteren.  
 

Voorbeelden: 

We doen een actie over gezonde voeding; 

We moedigen u aan om meer te bewegen; 

We laten uw medicatieschema nakijken door 

een arts of apotheker. 

 
 

De beste omgeving voor uw 
zorg creëren 
Hoe en waar kan u het best verzorgd 
worden? We zoeken een regeling die 
het beste past bij u, uw thuissituatie en 
uw omgeving. 
Voorbeelden: 

U herstelt thuis van operatie;  

Nieuwe vormen van zorg; 

Buurtgerichte zorg. 
 

Empact  
is een project voor geïntegreerde 
zorg voor chronisch zieken in 
Midden-West-Vlaanderen. Het is 
samen met 11 andere projecten 
erkend door de overheid. 
 
 

Empact  
wil  de gezondheid van de 
bevolking verbeteren; 
de kwaliteit van de zorg 
verhogen; 
zorgverleners vlotter laten 
samenwerken. 
 
Empact 
start nieuwe initiatieven of stemt 
bestaande initiatieven beter af.  


