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| Terugkoppeling veranderforum 11/12/2018
Op 11/12/2018 kwamen we samen in Wetteren. Na een speeddate werd er
gebrainstormd over concrete realisaties rond onze 5 kernthema's.
Nadien werd het stappenplan i.v.m. de vorming van de zorgraad besproken en
was er een terugkoppeling van de werkgroep 'Elkaar leren (er)kennen'.
Het verslag van de vergadering, de gebruikte powerpoint alsook de resultaten
van de evaluatie en enkele sfeerbeelden zijn hier terug te vinden.
Het stappenplan voor het vormen van de zorgraad, alsook het begeleidend
document, kan je hier terugvinden.

| Voorlopige resultaten rondvraag 'Elkaar
leren (er)kennen'
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Zoals beloofd geven we een terugkoppeling van onze rondvraag. We waren
bijzonder vereerd met de 132 reacties hierop!
Het volledige resultaat van de bevraging is hier te lezen.
In de toekomst kunnen de resultaten, o.b.v. noden die zouden opduiken,
eventueel nog verder verfijnd worden.

| Save the date voor klinisch psychologen en
orthopedagogen
Op 15/01 vindt (te Gent) een infomoment plaats voor klinisch
psychologen/orthopedagogen omtrent de "RIZIV-tussenkomst voor de zorgen
geleverd door klinisch psychologen en klinische orthopedagogen". Binnen dit
kader kunnen klinisch psychologen/orthopedagogen die
eerstelijnspsychologische sessies wensen te realiseren zich kandidaat stellen
bij de netwerken GGZ voor volwassenen.
Het infomoment vindt plaats op 15/01/2019 van 19u30 tot 22u00 in het Eetcafé
Toreke, Vlotstraat 22, 9000 Gent. Inschrijven kan tot en met 11 januari via deze
link.

| Bevraging geïntegreerde financiering voor
de eerstelijnszorgaanbieders
Vanuit de Vlaamse overheid wordt onderzoek gevoerd naar een meer
geïntegreerde financiering voor de eerstelijnszorgaanbieders. Dit wordt gedaan
door de KULeuven en UGent.
Wil je ook graag je mening hierover geven? Dat kan door deze vragenlijst in te
vullen.

Inschrijven op de nieuwsbrief van ELZ Scheldekracht kan hier.
De facebookpagina van ELZ Scheldekracht leuk vinden, kan hier.
Inschrijven op de nieuwsbrief van de Vlaamse Overheid inzake de eerstelijnszones
kan hier.
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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
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