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Vaccinatie-nieuws
| Maatregelen volgen na je vaccin: waarom?
Het lijkt logisch: je bent gevaccineerd, dus niet meer kwetsbaar. Helaas is het niet zo eenvoudig. Het blijft
belangrijk om je nog steeds aan de maatregelen te houden, ook na vaccinatie. Help ook mee de
boodschap te verspreiden! Onderaan kan je een affiche alsook materiaal voor beeldschermen en
sociale media terugvinden. Lees meer en/of bekijk het materiaal.

| Gebruik de verteltas!
De vaccinaties tegen COVID-19 zijn in volle gang, maar toch zijn er kwetsbare groepen die moeilijker te
bereiken en motiveren zijn. Kom jij met deze groepen in contact? Help dan mee door het gebruiken van
een gratis verteltas! Lees meer of contacteer meteen onze populatiemanager, Peter Dendooven.

| Veelgestelde vragen over COVID-19 vaccinatie
Kan je ons lokale callcenter niet bereiken? Zijn er geen sloten vrij voor het verplaatsen van je afspraak?
De antwoorden op deze en nog meer veelgestelde vragen worden nog steeds verzameld op onze lokale
FAQ-pagina.

| Wij stellen graag aan jullie voor: Ine Pierreux!
Ine versterkt sinds 31 mei ons team als adjunct-programmamanager voor de lokale uitrol van de
vaccinatiestrategie in onze eerstelijnszone. Maak kennis met Ine.

| We zijn gestart met een extra reservelijst, naast
QVAX
QVAX is niet handig voor vaccins die de dag zelf vrijkomen. Daarom hebben onze vaccinatiecentra een
bijkomende reservelijst voor wie echt snel in het vaccinatiecentrum kan geraken. Lees meer.

| Nieuwe mijlpaal: afronden van de
risicopatiënten

Alle gemelde risicopatiënten binnen onze eerstelijnszone hebben de kans gehad om zich te laten
vaccineren en ze hebben dit ook massaal gedaan! Nog geen uitnodiging ontvangen als risicopatiënt?
Lees meer.

| De vaccinatiecentra van Wetteren en
Wachtebeke in cijfers
De vaccinatie van de brede bevolking is met een vliegende start begonnen en draait nu op volle kracht!
Daarnaast blijkt uit een externe tevredenheidsenquête in het centrum van Wetteren dat onze bezoekers
bijzonder tevreden zijn over hun vaccinatie. Geïnteresseerd in enkele cijfers? Lees meer.

| Een getuigenis over de toegankelijkheid van
onze vaccinatiecentra
Onze vaccinatiecentra zijn er ook op voorzien om personen met een beperking te ontvangen.
Luc Dobbelaere uit Merelbeke is blind en was bereid om met ons zijn ervaringen in het vaccinatiecentrum
in Wetteren te delen. Lees meer.

Algemeen nieuws
| Verspreid mee de folder 'Begrijp je dokter'!
Uit een grote gezondheidsenquête blijkt dat minstens 1 op de 3 Belgen het soms moeilijk heeft met het
begrijpen van medische informatie. Bestel nu je gratis folder(s) om je patiënten te ondersteunen!

| E-learning: Veilig communiceren in de zorg
De digitalisering van de gezondheidszorg brengt heel wat vragen met zich mee. Correct en veilig
gezondheidsgegevens delen met collega-zorgverleners en patiënten is dan ook van cruciaal belang.
In deze e-learning licht VIVEL kort de Europese regelgeving rond de bescherming van persoonsgegevens
(GDPR) en de impact die deze heeft op de gezondheidszorg toe. Lees meer.

| Themaspecifiek consult
Loop je als professional vast met een kind/ jongere en/of hun context op vlak van een specifiek thema
rond psychisch welzijn, of wil je graag meer houvast? RADAR biedt op hun website een overzicht van
partners die themaspecifiek consult aanbieden over thema's gelinkt aan psychosociaal welzijn.
Lees meer.

| Nood om te investeren in
gezondheidsbevordering en ziektepreventie
nooit eerder zo groot
Een gloednieuw preventieplatform roept op om daadkrachtig te investeren in preventie! Als we in alle
sectoren en op alle beleidsniveaus een performant preventief gezondheidsbeleid zouden voeren, dan
zouden we jaarlijks tienduizenden vroegtijdige overlijdens kunnen voorkomen. Lees meer.

Kalender
15/06: Symposium: Palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning & levenseindezorg in WZC
15/06: Vormingsnamiddag (dementie): Animatieve grondhoudingen zinvolle dagbesteding
15/06: Online workshop: Zuurstof voor jezelf als zorg- of hulpverlener
23/06: Online programma voor 'Dag van de mantelzorg'
21/10: Studiedag: Van wanhoop naar hoop
23/10: De nieuwe eerstelijnspraktijk: preventie en aanpak van chronische aandoeningen
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