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Vaccinatie-nieuws
| Vaccinatie risicopatiënten
Vanaf deze week worden de risicopatiënten binnen ELZ Scheldekracht simultaan uitgenodigd met de 65plussers, zoals aanbevolen door de Vlaamse overheid omwille van privacyredenen. Lees meer.

| QVAX
Vanaf donderdag (22/04) starten ook de vaccinatiecentra van Wetteren en Wachtebeke met QVAX. Naast
de reservelijst van QVAX, werken wij ook nog in beperkte mate met eigen reservelijsten om er zeker van
te zijn dat geen enkel vaccin verloren gaat.
Wie staat er nog op deze extra reservelijsten?
Personen met ernstige chronische aandoeningen
Actieve medewerkers van politie- en brandweerdiensten
Opgelet: Deze reservelijsten worden opgemaakt met de verantwoordelijken, zonder aanmeldingen.
De reservelijst van 65-plussers wordt stopgezet, aangezien deze geen meerwaarde biedt t.o.v. QVAX.
Daarnaast hebben ook bijna alle 65-plussers een uitnodiging gekregen binnen ELZ Scheldekracht.
Lees meer.

| AstraZeneca-vaccin
Ons land heeft op 7 april beslist dat het gedurende een maand het AstraZeneca-vaccin enkel zal
toedienen aan mensen van 56 jaar of ouder. Dit werd meteen aangepakt binnen onze eerstelijnszone.
Lees meer.
Ondertussen zijn er veel bezorgdheden rond het AstraZeneca-vaccin. Op de website van
laatjevaccineren.be kan je een pagina terugvinden met antwoorden op veelgestelde vragen over de
veiligheid van het vaccin.

| Nieuwe app met meertalige corona-info
Er is een nieuwe gratis app waar er in 18 verschillende talen actuele informatie omtrent
vaccinatiecampagne en coronamaatregelen wordt aangeboden. Verspreid mee de affiche! Lees meer.

| Een hoopvolle wekelijkse vaccinatieteller!
Bekijk hier de wekelijkse update over de vaccinatiecijfers binnen ELZ Scheldekracht.

Algemeen nieuws
| Publicatie: Lokaal samenwerken in zorgzame
buurten
Het Fonds Dr. Daniël De Coninck gelooft in de kracht van zorgzame buurten, om laagdrempelige zorg en
ondersteuning zo dicht mogelijk bij kwetsbare mensen te brengen. Deze publicatie is de neerslag van 35
projecten, met focusgroepen en enquêtes, ter inspiratie voor andere buurten. Lees meer.

| Volg de gratis e-learning over tuberculose voor
intermediairs
Via 10 korte hoofdstukken schaaf je je kennis rond tuberculose vlot bij! Lees meer.

| Nieuwe website: bewegen bij ziekte
Deze website bundelt bewijs en diagnosespecifieke beweegaanbevelingen voor 32 pathologieën. Deze
beweegaanbevelingen zijn natuurlijk nuttig voor de patiënten zelf. Lees meer.

| MATCHeN - meer taal, meer steun
UGent lanceert de gloednieuwe website waar je alle informatie over het MATCHeN-project kan
terugvinden. Lees meer.

| Projectoproep - Beurzen voor
eerstelijnsprofessionals - Eigen rekening
Deze beurzen beogen de valorisatie van individuele eerstelijnsprofessionals die nieuwe kennis willen
opdoen of ontwikkelen. Doe een aanvraag voor een projectoproep! Lees meer.

| Europese dag van de patiëntenrechten (18/04)
De patiëntenrechten leggen de basis voor een goede en duurzame relatie tussen de zorgverlener en de
patiënt! Bekijk dus zeker de brochure, toegankelijk voor beide! Lees meer.

Kalender
Webinar: Sociaal Werk en de Vaccinatiecampagne (27/04)
Klik hier voor meer info.

Webinar: Hoe vaccinatiegraad te monitoren? (28/04)
Klik hier voor meer info.

Starevent ‘Quality and Safety Ghent’ (28/04)
Klik hier voor meer info.
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