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Bij deze willen wij alle zorg- en hulpverleners binnen onze eerstelijnszone bedanken voor de betrokkenheid in
het afgelopen jaar. We mogen trots zijn op alles wat we als eerstelijnszone met al onze partners samen hebben
waargemaakt in 2021. Wat een warm verhaal! Op naar 2022!

Vaccinatie-nieuws
| Onze vaccinatiecentra blijven gedeeltelijk open
tussen Kerst en Nieuwjaar
De inkorting van de termijn voor een booster na Pfizer maakt het mogelijk om een tempo hoger te
vaccineren. Dat zal nodig zijn om de opmars van de omikron-variant te temperen. Om die redenen
beslissen wij als eerstelijnszone om toch niet te sluiten in de periode tussen Kerst en Nieuwjaar.

Wie vaccineren we deze periode?

1. Leerkrachten basisonderwijs en medewerkers kinderopvang (via directie)
2. Brede bevolking die nog geen officiële uitnodiging kreeg (via QVAX.be, brieven zouden te laat in
de brievenbus liggen)
Opgelet! Het lokale callcenter sluit wel deze periode.
Lees meer.

| Online masterclass motivatie en gezondheid
Op 13 januari 2022 om 20u45 organiseren wij vanuit ELZ Scheldekracht een boeiende masterclass over
motivatie en gezondheid.
Sprekers

1. Prof Dr. Pierre Vandamme, een van Vlaanderens topwetenschappers als het gaat over
infectieziektes, zal het voornamelijk hebben over de boostervaccinaties, de omikronvariant en de
vaccinatie bij kinderen.

2. Prof. Maarten Vansteenkiste, een hoogleraar in de ontwikkelings- en motivatiepsychologie
werkzaam aan de Universiteit Gent, is gespecialiseerd in de vraag hoe we kinderen en
volwassenen duurzaam kunnen motiveren in diverse levensdomeinen, zoals opvoeding,
onderwijs, werk, en gezondheidspromotie. Hij gaat dieper in op hoe je motiverend kan
communiceren in crisistijden naar burgers, patiënten en cliënten, zowel wat betreft het blijven
volgen van de COVID-19 maatregelen alsook wat betreft de bereidheid tot de (booster)prik.
Inschrijven is gratis en kan via deze link.

| Wanneer krijgt iedereen zijn boosterprik in onze
vaccinatiecentra?
Er moet aan twee voorwaarden voldaan worden, namelijk volledig gevaccineerd zijn en de laatste prik
moet lang genoeg geleden zijn gebeurd (AstraZeneca en Pfizer: minstens 4 maanden, Janssen: minstens
2 maanden). De vaccinatiecentra draaien op volle kracht om iedereen die aan deze voorwaarden voldoet,
zo snel als mogelijk uit te nodigen. We vaccineren van oud naar jong.

Algemeen nieuws
| Sluit je aan bij de lokale werkgroep rond de
‘Conventie’
Een nieuwe RIZIV-conventie zorgt er o.a. voor dat de terugbetaling van klinisch psychologen en
orthopedagogen op korte termijn sterk uitgebreid wordt. In Oost-Vlaanderen hebben de drie netwerken
geestelijke gezondheid (Het PAKT, GG ADS en RADAR) beslist om de handen in elkaar te slaan en in
overleg te gaan met heel veel actoren. Meer informatie over deze samenwerking op Oost-Vlaams niveau
kan u hier lezen.
Ook op niveau van ELZ Scheldekracht wensen we ons met een groep betrokkenen/geïnteresseerden de
komende periode te buigen over de evoluties van de Oost-Vlaamse procesgroep en de concretere
doorvertaling van de nieuwe conventie. Heeft u interesse in dit topic en wenst u nauwer betrokken te
worden in dit traject voor regio ELZ Scheldekracht, bezorg dan uw gegevens via
info@elzscheldekracht.be. Heel graag tot binnenkort!

| Online infosessie: Visie en implementatie van
de nieuwe conventie
Tijdens een breed infomoment op maandag 17 januari van 12u30 tot 14u lichten de netwerken u graag
toe vanuit welke visie er gewerkt en gedacht wordt en wat de eerstvolgende stappen in de implementatie
van deze conventie zijn.
Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht. Klik hier voor meer informatie en voor de
inschrijvingslink.

| Projectoproep voor 'gezondheidsvaardige
eerstelijnsorganisaties'
Wil jij met je eerstelijnsorganisatie meer inzetten op het gemakkelijker maken om informatie en diensten te
vinden, te begrijpen en te gebruiken? Dien dan nu in op deze projectoproep van het KBS om je
organisatie ‘gezondheidsvaardig’ te maken! Lees meer.

Dit is een officiële nieuwsflash van ELZ Scheldekracht.
U ontvangt deze mail omdat we denken dat u of mensen uit uw
organisatie graag op de hoogte willen blijven van de reorganisatie
van de eerstelijn. U kan zich eenvoudig uitschrijven als u deze
berichten niet meer wil ontvangen.
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