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| Vaccinatiecentra eerstelijnszone Scheldekracht
Vlaanderen heeft de blauwdruk klaar voor de oprichting van 120 vaccinatiecentra. Tegen vrijdag 15
januari verwacht de Vlaamse regering alle locaties te kennen. Binnen eerstelijnszone Scheldekracht valt
de keuze op een sporthal in Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke en een sporthal in Sport- en
Recreatiecentrum De Warande te Wetteren. Lees hier het persbericht.
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Heb jij nog een helpende hand vrij voor de vaccinatiecentra? Laat het aan ons weten zodat we samen met
alle betrokken partners een overzicht hebben van alle geïnteresseerden. We zoeken vaccinatoren,
personen voor het algemeen onthaal en personen voor het medisch onthaal, stewards/opzichters, enz.
Lees meer.

| Intensievere thuiszorg van patiënten met Covid-19 in geval van
verzadiging van Belgische ziekenhuizen
In afwachting van een mogelijke (en nog altijd gevreesde) verzadiging van de Belgische ziekenhuizen,
heeft het Franstalige Collège de Médecine Générale afgelopen november aan het KCE gevraagd om hen
dringend te helpen bij het valideren van een beslissingsboom voor de thuiszorg van patiënten met
COVID-19 die zich in een zorgwekkende toestand bevinden. Lees meer.

| Webinar communiceren & sensibiliseren over COVID-19maatregelen en vaccinaties
Gratis webinar voor lokale besturen, zorg- en welzijnsactoren en andere geïnteresseerden. Lees meer.

| Forum ELZ Scheldekracht 15/1 (her)bekijken?
Op 15 januari ging het digitaal “Forum van ELZ Scheldekracht” door. Lees meer daarover en bekijk de
video-opname via deze link.

| Het team van ELZ Scheldekracht heeft een nieuwe
(project)medewerker!
Katrien Stessens versterkt sinds 11 januari 2021 het team van Eerstelijnszone Scheldekracht als
(project)medewerker. Maak kennis met Katrien!

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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