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| Digitaal forum ELZ Scheldekracht
Hou een gaatje in uw agenda vrij voor het digitaal "Forum Eerstelijnszone Scheldekracht" op 15 januari.
We blikken terug op de initiatieven van ELZ Scheldekracht de voorbije periode en werpen een
voorzichtige blik op de toekomst, maar vooral U staat centraal wanneer we het hebben over zelfzorg voor
(semi-)professionals in de eerste lijn. Klik hier voor de uitnodiging en inschrijving.

| COVID-19 vaccinatie strategie
Eind december start België met de vaccinatie tegen het coronavirus. Als professional krijg je ongetwijfeld
van burgers vragen over de COVID-vaccinatie of zit je zelf nog met vragen. Vanuit eerstelijnszone
Scheldekracht zijn we betrokken bij de Vlaamse Klankbordgroep Vaccinatie en proberen we een overzicht
te bieden van de belangrijkste basisinformatie, alsook interessante links en/of webinars.
Meer info vind je op de website bij ‘Opdracht 5: vaccinatie’.

| Corona-maatregelen in meertalige videoboodschappen
De interculturele bemiddelaars van Foyer vzw lichten in een videoboodschappen de huidige voorschriften
toe in de moedertaal van hun doelpubliek. Kijk zeker hier eens of er taal tussen staat die je kan gebruiken
in het werken met je doelgroep.

| Advies rond het bereik van precaire groepen bij de
COVID-19-vaccinatie
Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting formuleerde enkele
bezorgdheden en aanbevelingen met het oog op het bereik van precaire groepen bij het
vaccinatieprogramma.
U vindt hun advies hier.

| Helpende handen gezocht voor de voorzieningen regio
Scheldekracht
Voor verschillende voorzieningen in Scheldekracht zijn we dringend op zoek naar bijkomende
verpleegkundige, zorgkundige en/of logistieke ondersteuning. Ontdek hier hoe je je kan registreren in de

reservepool van ELZ Scheldekracht en welke actuele noden momenteel moeilijk ingevuld kunnen worden.
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| Team- en netwerkcoach Samen1Plan Gent-Scheldekracht
gezocht!
Samen1Plan is een samenwerking tussen aanbieders van Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp (RTJ)
binnen diverse sectoren onderling, alsook een samenwerking tussen RTJ en basisvoorzieningen. Voor
Samen1Plan Gent-Scheldekracht zoeken we een team- en netwerkcoach.Lees meer.

| Webinar ‘Mantelzorg in tijden van COVID-19’
Ben jij mantelzorger of ben je bezig met het thema mantelzorg? Wil je meer weten over de beleving van
mantelzorgers in tijden van covid-19? Vraag je je af hoe jouw organisatie of lokaal bestuur mantelzorgers
kan ondersteunen? Heb je interesse in inspirerende voorbeelden uit de praktijk? Bekijk de volledige
opname van het webinar 'Mantelzorg in tijden van COVID-19: Bouwstenen voor ondersteuning', i.s.m.
Steunpunt Mantelzorg HOGENT , VIVEL en I-Mens.

| Maak kennis met de Levenseinde app (LEA)
LEA, de LevensEindeApp voor artsen en andere zorg-en hulpverleners, wordt gelanceerd! LEA staat te
popelen jullie te ondersteunen met heel wat praktische informatie over palliatieve zorg en het levenseinde.

| Oproep zesde ronde- RIZIV - tussenkomst voor de
eerstelijns psychologische zorgen
Zelfstandig klinisch psychologen of orthopedagogen (hoofd- of bijberoep) die binnen dit kader
eerstelijnspsychologische hulp binnen het werkingsgebied van Het PAKT willen verlenen, kunnen zich
t.e.m. 3 januari 2021 kandidaat stellen via het invulformulier dat hier terug te vinden is.

| Bedankt voor de zorg! - kaartjes
Bijna het einde van 2020: het ideale moment om medewerkers, collega’s, mantelzorgers, vrijwilligers,
vrienden, partners … te bedanken voor hun inzet tijdens dit toch wel bijzonder jaar. En het uitgelezen
moment om stil te staan bij hun veerkracht en hen op te roepen om zorg te dragen voor zichzelf.
Stuur jij ook mee?!

| Zuurstoflijn voor (semi-) professionelen
Als (semi-)professionale zorg je dagelijks voor anderen. Maar ben je ook sterk in zelfzorg? Heb je nood
aan een luisterend oor? De Zuurstoflijn biedt je een eerste gesprek waar jouw zelfzorg en veerkracht
centraal staat. Vragen? Twijfel niet om De Zuurstoflijn te contacteren, dit kan nu ook via de
facebookchatfunctie.

| Vreemdgaan-Wisselleren
'Vreemdgaan' is een methodiek die medewerkers uit de ene organisatie 'over het muurtje' laten kijken
binnen een andere organisatie.Vreemdgaan-Wisselleren laat medewerkers kennismaken met denkkaders,
methodieken, procedures en de cultuur van een andere organisatie of sector. Met als doel de
samenwerking tussen medewerkers, organisaties en sectoren te bevorderen en expertise te vergroten. Dit
met uiteindelijke doel te komen tot een betere zorg voor de cliënt zelf. Benieuwd? Lees meer hierover!
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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
Eerstelijnszone Scheldekracht vzw, Lourdesstraat 1A, 9041 Oostakker,
O.N. 0738.823.066 , RPR Gent
www.elzscheldeldekracht.be | info@elzscheldekracht.be
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