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Word prikambassadeur!
De vaccinaties zijn in volle gang, maar toch zijn er mensen die moeilijker te bereiken zijn en een duwtje in
de rug nodig hebben. Als zorg- of hulpverlener ben je niet alleen een rolmodel, maar ook vaak een
belangrijk vertrouwenspersoon voor uw patiënten/cliënten. Dit is de ideale positie om als prikambassadeur
te fungeren. Met correcte informatie en een goede babbel kan je helpen om twijfels weg te werken.
Geïnteresseerd? Schrijf je dan hier in (vóór 31 mei) om een korte vorming mee te volgen. Lees meer.

Vaccinatie-nieuws
| Achter de schermen van het vaccinatiecentrum
in Wetteren met Peter-Paul
Een hoop mensen zorgen er dagelijks voor dat alles vlot verloopt in onze vaccinatiecentra. Bekijk hier het
filmpje van één van onze helpende handen in Wetteren!

| Oproep: Bezorg je correcte gegevens aan je
ziekenfonds voor je vaccinatie
Om je uitnodiging voor het vaccin ook per sms en/of e-mail te ontvangen, bezorg je best je correcte
gegevens aan je ziekenfonds.
Kijk ook eens na wie er nog aan jouw account gekoppeld is. Misschien zijn je kinderen intussen al het huis
uit? Lees meer.

| Vaccinatiecentra draaien op volle toeren
Op donderdag 6 mei was het vaccinatiecentrum van Wachtebeke ook voor een eerste keer 12 uur open.
De vier lijnen waren die dag samen goed voor zo’n 1177 prikjes. Diezelfde week waren beide onze
vaccinatiecentra ook op zaterdag open.

| Campagne ‘Cijfers van Hoop’

Op 7 mei gingen we in Vlaanderen over de kaap van de 2 miljoen gevaccineerden. De campagne ‘Cijfers
van Hoop’ gaat concreet aan de slag met deze cijfers. Allemaal met het doel: perspectief en hoop geven.
Motiveren. En bewijzen dat we echt wel aan de winnende hand zijn. Lees meer.

| AstraZeneca nieuws
Sinds 26 april geldt er een nieuwe leeftijdsbeperking voor het vaccin van AstraZeneca. Je mag nu
AstraZeneca krijgen vanaf 41 jaar en ouder! Lees meer.
Ook werd de tijd tussen twee AstraZeneca-vaccinaties ingekort van 12 naar 8 weken voor iedereen die
een eerste vaccinatie krijgt vanaf de week van 24 mei! Lees meer.

| Alle 65-plussers gevaccineerd
Op 10 mei hebben we een mijlpaal in de vaccinatiestrategie bereikt! Alle 65-plussers in onze
eerstelijnszone hebben de kans gekregen om zich te laten vaccineren. Meer dan 95% heeft dat ook écht
gedaan. Hierbij liggen we net boven het gemiddelde van Vlaanderen. Een welgemeende bedankt, zowel
aan de gevaccineerden als aan alle medewerkers in onze vaccinatiecentra. Laten we samen zo goed
blijven vaccineren!
Ken of ben jij een 65-plusser die toch nog steeds wacht op een uitnodiging om naar het vaccinatiecentrum
te mogen komen? Dan meld je dit best aan je huisarts.
Nu gaan we eerst en vooral verder met de thuisvaccinaties en de risicopatiënten.
Lees meer.

| Op vakantie? Wacht best tot na je vaccinatie of
plan errond!
Je wacht best tot je volledig gevaccineerd bent voor je op reis vertrekt. Als je toch niet kan wachten tot
dan, kan je een vakantie plannen tussen de twee dosissen in, maar let er wel op dat je op tijd terug bent
voor je tweede dosis. Lees meer.

| De Europese vaccinatieweek (26/04 - 02/05)
De uitbraak van het coronavirus doet iedereen nog eens beseffen hoe belangrijk vaccinaties zijn. Ook
gewone basisvaccinaties mogen we niet uit het oog verliezen! Op laatjevaccineren.be kan je ook
informatie terugvinden over andere vaccinaties. Lees meer.

Algemeen nieuws
| Jaarverslag ELZ Scheldekracht
Het zou een understatement zijn te stellen dat 2020 een uitdagend jaar was voor Eerstelijnszone
Scheldekracht. Maar we hebben een zaadje geplant, een zaadje voor het bewustzijn dat we samen meer
bereiken dan alleen: samen kunnen we uitdagingen beter aan. Lees het inhoudelijk jaarverslag van ELZ
Scheldekracht via deze link.

| Innovatief project verleent psychologische
ondersteuning via deZorgSamen.be
De druk op onze (zorg)sector blijft hoog. De afgelopen maanden boden geen ruimte om op adem te
komen. Via de online zorgscreener, brengt de ZorgSamen, in een sterk partnerschap, daarom
psychologische ondersteuning binnen handbereik. De zorgscreener is een korte vragenlijst die peilt naar
de gedachten en gevoelens van zorgverleners en welzijnswerkers. Lees meer en/of bekijk de flyer.

| E-learning 'Slechtnieuwsgesprek voor artsen'
De End-Of-Life Care onderzoeksgroep van de VUB ontwikkelde samen met het Cédric Hèle instituut de
interactieve, gratis e-learning ‘Slechtnieuwsgesprek voor artsen’. In drie gevarieerde modules - van elk
ongeveer 15 à 20 minuten- worden de belangrijkste aandachtspunten van een slechtnieuwsgesprek
doorlopen.

| E-learning ‘De patiënt en zijn
gezondheidsgegevens'
De patiënt heeft meer en meer toegang tot zijn medische gegevens via online portalen. Gezien de huidige
relevantie kreeg de bestaande cursus 'De patiënt en zijn gezondheidsgegevens' een update en werden er
nieuwe modules aan toegevoegd. Klik hier om de e-learning te starten.

| Denk mee aan de palliatieve zorg van de
toekomst!
Teken jij graag mee aan de krijtlijnen van de toekomstige palliatieve zorg? Heb jij ervaring met palliatieve
zorg? Sta jij voor goede zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen en hun naasten? Dan is het
COMPAS project op zoek naar jou! Lees meer.

| Verpleegkundigen In de HuisartsenPraktijk
Het stijgend aantal mensen met chronische ziekten en complexe ondersteuningsnoden vergroot de druk
op de huisartsenpraktijk. Deze druk kan opgevangen worden door in te zetten op geïntegreerde zorg aan
de hand van verpleegkundigen in de huisartsenpraktijk (VIHP). Lees meer.
Klik hier voor meer informatie over het 1-jarig postgraduaat op de Arteveldehogeschool.

| Evaluatie Vlaams mantelzorgbeleid: status en
next steps
Bedankt om met zovelen jullie input te geven over het huidige en toekomstige mantelzorgbeleid.
Binnenkort zullen de resultaten van de bevraging worden besproken en gevalideerd met beleidsactoren
en experten uit het veld. Hieruit zal een onderzoeksrapport volgen die de basis vormt voor een nieuw
Vlaams mantelzorgbeleid. In het najaar van 2021 zal het nieuwe Vlaams Mantelzorgplan geschreven
worden met oog op lancering begin 2022. Lees meer.

Kalender
Webinar: Dematerialisatie - Elektronisch voorschrijven en
afleveren (27/05)
Klik hier voor meer info.

Basisopleiding: eetstoornissen (alle disciplines) (01/06)
Klik hier voor meer info.

Webinar: Verstandelijke beperking in de geestelijke
gezondheidszorg (08/06)

Klik hier voor meer info.

Webinar: Aandacht voor psychische kwetsbaarheid in elk
woonzorgcentrum (10/06)
Klik hier voor meer info.

Webinar 1: Ouderenmis(be)handeling: inleiding (14/06)
Klik hier voor meer info.

Webinar 2: Ouderenmis(be)handeling: verdieping (15/06)
Klik hier voor meer info.

Dit is een officiële nieuwsflash van ELZ Scheldekracht.
U ontvangt deze mail omdat we denken dat u of mensen uit uw
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van de eerstelijn. U kan zich eenvoudig uitschrijven als u deze
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