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| Fred & Frieda maakt extra sociaal contact mogelijk voor wie dat
nodig heeft
De beperking van onze sociale contacten tijdens deze crisis is voor veel mensen een zware dobber. Een
buddy, als Fred of Frieda, kan zorgen voor extra warmte in onze superdiverse samenleving. Lees meer.

| Forum 10/12 geannuleerd, maar er wordt naarstig werkt gemaakt
van een waardig alternatief
Wegens de uitzonderlijke omstandigheden wordt het forum op 10/12/2020 geannuleerd. Maar er wordt
werk gemaakt van een waardig alternatief in deze uitzonderlijke COVID-tijden. Lees meer.

| Video’s voor de patiënt - burger
Om zorgverstrekkers en de burger te ondersteunen, hebben Vivel (Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn)
en éénlijn.be op vraag van het VPP (Vlaams Patiënten Platform) vijf korte video’s gemaakt die een aantal
vragen beantwoorden waarmee vele patiënten en cliënten te maken krijgen. Lees meer.

Buffercapaciteit revalidatieziekenhuizen en centra voor
herstelverblijf in het kader van COVID-pandemie
Minister Beke nam het initiatief om de ziekenhuizen te ontlasten door extra buffercapaciteit te creëren via
de erkende centra voor dagverblijf en de revalidatieziekenhuizen. Lees meer.

Nieuwe wet over mogelijkheid om verpleegkundige handelingen
te laten uitvoeren door niet-verpleegkundigen
De wet van 6 november 2020 geeft tijdelijk de mogelijkheid om verpleegkundige handelingen door nietbevoegden te laten uitvoeren. Lees meer.

Oproep aan zorgverleners tot deelname aan focusgesprekken
rond mondgezondheid in de thuiszorg
Om projecten in verband met mondzorg voor personen met beperkingen en ouderen af te stemmen op de
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Webinar ‘Personeel delen in coronatijden’
Op 29/10/2020 organiseerden SOM, SD Worx, Zorgnet-Icuro en het Vlaams Welzijnsverbond een webinar
over de wettelijke mogelijkheden van personeel delen. Bekijk nu de opname.

eenlijn.be biedt nog steeds webinars aan
Het project éénlijn.be heeft als doelstelling de interdisciplinaire samenwerking (inclusief gegevensdeling)
tussen de eerstelijnsactoren binnen de eerstelijnszones te verbeteren. En het gebruik van
eGezondheidsdiensten bij de eerstelijnsactoren meer ingang doen vinden. Lees meer.

Mantelzorgondersteuning
Ook in COVID-tijden trachten de verschillende mantelzorgverenigingen (en enkele partners) verbonden te
blijven met de doelgroep. Lees meer.

VDAB-platform “Help in de zorg” gebruiksvriendelijker gemaakt
Het VDAB-platform voor het inschakelen van tijdelijke werklozen als ondersteunend personeel in de zorgen welzijnssectoren werd nog gebruiksvriendelijker gemaakt. Lees meer.

Post-COVID kinesitherapie in de eerste lijn
Sinds de uitbraak van Covid-19 heeft AXXON vanuit het werkveld veel inzichten opgedaan in verband met
de specifieke aanpak van Covid-19 patiënten. Naast de acute fase in de klinieken leert voortschrijdend
inzicht ons ook dat de herstelfase thuis of in de kinepraktijk een belangrijke factor is voor een vlotte reintegratie van deze personen in het dagelijks leven. 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.
voorkeur aanpassen | uitschrijven
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