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| Gezocht: verpleegkundigen ter ondersteuning
van de triage- en testcentra
Extra verpleegkundigen gezocht ter ondersteuning van de covid-19 triage-en testcentra regio ELZ
Scheldekracht. Lees meer

| Sensibiliseringscampagne: 11 miljoen
redenen om vol te houden, Scheldekracht deelt
haar redenen!
Midden augustus lanceerde de federale overheid een nieuwe grootschalige campagne –
11miljoenredenen.be – om Belgen extra aan te moedigen om de zes gouden regels tegen corona te
blijven volhouden. Lees meer

| e-Learning: sensibiliseren over COVID-19
maatregelen

Wist je dat iedereen mensen kan motiveren om de COVID-19-maatregelen op te volgen? In een
driedelige reeks vertellen Leen Van Brussel en Lien Van der Biest, beide stafmedewerker algemene
gezondheidsbevordering bij Gezond Leven, over mogelijke redenen voor het niet opvolgen van de covid-
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19 maatregelen en over hoe je verschillende doelgroepen kan sensibiliseren via motiverende
boodschappen, acties en campagnes. Lees meer

| Meertalige informatie coronavirus

Op www.info-coronavirus.be vind je posters, infofiches en audio van de officiële corona-informatie in de
landstalen van België. Ook is het merendeel van deze informatie vertaald naar verschillende vreemde
talen. De beschikbare informatie is geordend per taal. Een overzicht van de verschillende talen vind je in
de tabel. Lees meer

| Extra aanbod CAW Oost-Vlaanderen

Minister Beke kondigde tijdens de coronacrisis in het voorjaar van 2020 zijn plan ter versterking van het
psychosociaal welzijn “Zorgen voor Morgen” aan. Hiermee wil hij de impact die de coronacrisis heeft op
het mentaal welzijn van de brede bevolking en kwetsbare doelgroepen in het bijzonder opvangen. Voor de
CAW’s in Vlaanderen voorziet hij een versterking van 41,97 VTE. Dit leidde tot een omzendbrief (aug. ‘20)
waarin voor de CAW’s de opdracht wordt omschreven in 5 operationele doelstellingen. Lees meer

| Erkenning mantelzorger

Vanaf 1 september kan elke mantelzorger in België zich laten erkennen als mantelzorger. De aanvraag en
erkenning verloopt via het ziekenfonds van de mantelzorger. Onder bepaalde voorwaarden kunnen
mantelzorgers die werknemer zijn en die voor een zwaar zorgbehoevende persoon zorgen ook een
specifieke erkenning aanvragen. Lees meer

| Zorgband Leie en Schelde start met een
werking specifiek voor jonge personen met
dementie

Vorig jaar kreeg de Zorgband Leie en Schelde een bijzondere erkenning voor 12 woongelegenheden voor
personen met jongdementie. Op 1 oktober 2020 start men dan ook met de uitbouw van deze specifieke
werking voor personen met jongdementie. Lees meer

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.
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