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Ook binnen onze eerstelijnszone stromen er verontrustende signalen toe over de grote uitval van
eerstelijnsprofessionals door besmettingen of hoog risicocontacten, torenhoge werklast met ontzettend
veel vragen van burgers en extra administratie, ... We blijven er bij de beleidsmakers op aandringen dat
de situatie voor de eerstelijn onhoudbaar is. Intussen roepen we alle eerstelijnsprofessionals op om
solidair te zijn met elkaar. 'Want samen, alleen samen, kunnen we deze uitdaging aan!'
Aarzel echter niet om te bellen naar de Zuurstoflijn en/of de Zorgscreener in te vullen om zelf je
mentaal welbevinden op te volgen!
De zuurstoflijn
Elke eerstelijnsprofessional die een ondersteunend (eventueel anoniem) gesprek wenst, kan zich
aanmelden op dit nummer: 09 397 09 87. Aanmelden kan op maandag-, dinsdag-, donderdag- en
vrijdagvoormiddag en dan wordt bekeken om een afspraak in te plannen op een moment dat voor jou het
best past.

Zorgscreener
De zorgscreener is een korte vragenlijst die je als zorgverlener of welzijnswerker anoniem kan invullen,
aangeboden door Zorgsamen. Als blijkt dat er zorgwekkende signalen zijn, krijg je een signaal dat het
nuttig is om een gesprek te hebben met een professionele hulpverlener. Bovendien kan je je gegevens
achterlaten om een gesprek aan te vragen waarbij ze je een eerste luisterend oor aanbieden.
Klik hier voor meer informatie over het aanbod van Zorgsamen.

Vaccinatie-nieuws
| Ondersteuning gezocht voor het
vaccinatieprogramma in de Eerstelijnszone
Scheldekracht
Wil je een bijdrage leveren in een materie die er nu écht toe doet? Ben je flexibel ingesteld, hou je van
netwerken en verbinden, ben je een geboren projectleider en kan je je ondersteunend opstellen naar de
diverse projectgroepen en stakeholders toe? Beschik je over leidinggevende skills, communicatieve skills,
kan je snel concretiseren?
Bekijk de vacature! Solliciteren kan vanwege het spoedeisend karakter maar tot 12 december (12u).

| Reservelijsten voor derde prik in Wetteren en

Wachtebeke
De derde prik-campagne is volop aan de gang! Er zijn ook opnieuw plaatsen die vrijkomen in de agenda
van onze vaccinatiecentra en daardoor hebben we soms restjes aan het einde van de dag. Wij zijn vanaf
2 december opnieuw gestart met QVAX en een eigen reservelijst. Lees meer.

| De vaccinatiecentra van Wetteren en
Wachtebeke
Ook onze vaccinatiecentra blijven open tot eind april. Lees meer.
Klik hier voor meer informatie over wie er momenteel gevaccineerd wordt en waarom. Ook eerste en twee
prikken kunnen nog steeds gezet worden! Aanmelden kan hier.
Ondertussen zitten wij al verder! Hou onze facebookpagina of website in ‘t oog om op de hoogte te blijven
van deze boosterprik-campagne.

| Lokaal callcenter
Hebben je patiënten/cliënten vragen over de afspraak tot de boosterprik? Geraken zij niet binnen in het
callcenter? Stuur hen door naar het inschrijvingsformulier. Gegevens en de vraag kunnen hier
achtergelaten worden. Een calltaker neemt zo snel als mogelijk contact op. Dat is ten laatste de volgende
werkdag. Intussen hoeft het callcenter niet meer opgebeld te worden. De vraag is geregistreerd.
Ter info: Het callcenter is bereikbaar elke werkdag van 9 tot 17 uur en elke zaterdag van 9 tot 13 uur, via
0800 988 98.

| Zelfevaluatietool
Bij milde symptomen (bijvoorbeeld hoesten, koorts, keelpijn, hoofdpijn, smaak- of reukverlies) kan je
patiënt/cliënt de zelfevaluatietool gebruiken. Deze is anoniem, eenvoudig en online. Bij advies tot testen
kan de patiënt/cliënt zelf een testcode aanmaken.

| Verspreid mee de manieren waarop je
patiënt/cliënt een COVID-safe ticket kan

verkrijgen
Zuidpoort Gent maakt een flyer met de 3 manieren om het CST te kunnen vragen. Ook werden er
instructies uitgeschreven over het gebruiken van de Vlaamse telefoonlijn. Lees meer.

Algemeen nieuws
| Doelgerichte zorg
Onze zorgraad besliste in het najaar van 2021 om van het thema doelgerichte zorg - desondanks de vele
uitdagingen die de COVID-crisis voor de organisatie met zich meebrengt - een prioriteit voor 2022 te
maken. Wij proberen vanaf nu deze pagina up-to-date te houden met lokale initiatieven,
overlegmomenten en meer.
Ben jij ook geïnteresseerd om ondersteund te worden en zo mee te werken aan de omschakeling naar
deze positievere benadering? Volg dan nu alvast de basistraining die VIVEL online, gratis en toegankelijk
voor iedereen aanbiedt!
Thema's die aan bod komen in de basistraining:
1. Wat betekent dit?
2. Wat betekent dit voor mij als persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, als mantelzorger, als
zorgaanbieder?
3. Welke tools bestaan er en hoe kan ik ze gebruiken?

| Conventie
Een nieuwe RIZIV-conventie zorgt er o.a. voor dat de terugbetaling van klinisch psychologen en
orthopedagogen op korte termijn sterk uitgebreid wordt. Hierdoor zal het aantal klinisch psychologen en
orthopedagogen die aan een verlaagd tarief kunnen werken sterk uitbreiden. Deze uitbreiding wordt op
advies van de overheid uitgewerkt vanuit de 'Public Mental Health' visie, waarbij er sterk ingezet wordt op
lokale noden en lokale verbinding.
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.
Lokale GGZ noden

Een belangrijke opdracht voor de Oost-Vlaamse procesgroep rond de conventie is het in kaart brengen
van de concrete GGZ sterktes en noden in de regio. Om deze denkoefening zo volledig mogelijk te
maken, wil men iedereen de mogelijkheid geven om via een online formulier (deadline 15/12) input te
bezorgen die kan meegenomen worden in de verdere uitwerking van de nieuwe conventie.
Deze vragenlijst richt zich naar noden:
- Die aanwezig zijn bij Oost-Vlaamse kinderen, jongeren of volwassenen met milde tot matig ernstige
problematieken
- Die door een klinisch psycholoog of orthopedagoog in een individueel- of groepsaanbod beantwoord
kunnen worden.
Werkatelier GGZ / conventie Scheldekracht
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.

| Eerstelijnspsychologische aanbod voor
kinderen en jongeren regio Scheldekracht
Op vraag van het team 1 Gezin 1 Plan (1G1P) Gent/Scheldekracht plaatsen we graag (een deel van) het
eerstelijns psychologisch aanbod voor kinderen en jongeren in ELZ Scheldekracht in de kijker. Met dit
aanbod wil men de zorg voor het welzijn van kinderen en jongeren nabij en beschikbaar maken. Nood
aan meer duiding rond de gelijkenissen en verschillen tussen ELP Samen1Plan en ELP RADAR?
Raadpleeg dit document.
Volg je graag de evoluties van 1G1P in onze regio, lees dan zeker hun nieuwsbrief.

| Opstart Overkop Huis Wetteren
Op woensdag 24 november 2021 opende het OverKop-huis Wetteren voor de eerste maal zijn deuren. In
een OverKop-huis kunnen jongeren tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen en allerlei leuke activiteiten
doen. Het is een veilige plek waar de jongere ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op
professionele therapeutische hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.
Meer info over Overkop vind je hier.

| Vergaderlocaties gezocht binnen
Eerstelijnszone Scheldekracht
Als netwerkorganisatie kijken wij weer uit wanneer (voorzichtig) fysiek vergaderen weer kan! Zo kunnen
we verschillende partners in de zorg- en welzijnssector weer letterlijk rond de tafel laten zitten. Ken jij nog
een interessante (vergader)locatie binnen onze zone? Laat het ons weten via een mail naar
info@elzscheldekracht.be. Stuur de locatie(s) door met eventueel een contactpersoon of -nummer.

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.
voorkeur aanpassen | uitschrijven
Eerstelijnszone Scheldekracht vzw, Lourdesstraat 1A, 9041 Oostakker,
O.N. 0738.823.066 , RPR Gent
www.elzscheldeldekracht.be | info@elzscheldekracht.be

