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Vaccinatiespecial
| Maak kennis met onze nieuwe medewerkers
voor de lokale uitrol van de vaccinatiestrategie!
Delfien Schepens versterkt sinds 22 januari het team als HR-manager voor de lokale uitrol van de
vaccinatiestrategie in de eerstelijnszone. Maak kennis met Delfien!
Sanne Vandromme versterkt sinds 8 februari 2021 het team. Zij vormt de lijm die het geheel (het
vaccinatie-gebeuren) op het niveau van de eerstelijnszone samenhoudt, de cockpit waar alle
informatie samenkomt. Maak kennis met Sanne!
Wim De Kimpe versterkt sinds begin februari het team als populatiemanager, verantwoordelijk
voor het opvolgen van de vaccinatiegraad en het uitwerken van een doelgroepenbeleid. Maak
kennis met Wim!

| COVID-19-vaccinatie van
eerstelijnsprofessionals
Na de woonzorgcentra komen het personeel van de ziekenhuizen en de eerstelijnsprofessionals aan de
beurt. Een ‘eerste groep’ eerstelijnsprofessionals zal uitgenodigd worden vanaf de week van 15 februari.
Via een webapp kan je nagaan of je als individuele zorgverstrekker op de lijst staat. Om te signaleren dat
je zou ontbreken op de lijst, kan je contact opnemen met je aanspreekpunt.
De overige beroepsgroepen zullen in een volgende fase uitgenodigd worden. Zij kunnen vanaf 1 maart in
de webapp bekijken of hun naam op de lijst staat.

Meer informatie over de prioriteiten binnen de eerste lijn, de namenlijsten en de uitnodiging vind je via
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deze link.
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| Vaccinatiecentra ELZ Scheldekracht in Wetteren
en Wachtebeke: klaar voor de start
Op dinsdag 9 februari 2021 organiseerde Eerstelijnszone Scheldekracht vzw, samen met de openbare
besturen en het brede netwerk van partners in de eerstelijnszone, een rondgang in haar vaccinatiecentra
voor de burgemeesters van de betrokken gemeenten. Ook de pers was op dit moment uitgenodigd. Lees
meer.

| Dry-runs vaccinatiecentra Wetteren en
Wachtebeke succesvol verlopen
De dry-run in Wetteren vond plaats op donderdag 11 februari. De dry-run in Wachtebeke vond plaats op
vrijdag 12 februari. Beide zijn goed verlopen. Lees meer.

| Veelgestelde vragen over COVID-19 vaccinatie
ELZ Scheldekracht verzamelt veelgestelde vragen op Vlaams en lokaal niveau over COVID-19-vaccinatie.
Bekijk ze zeker, zodat je jouw cliënten of patiënten een antwoord kan geven. Bekijk de FAQ-pagina via
deze link.

| (Her)bekijk het webinar 'Communiceren en
sensibiliseren over COVID-19-maatregelen en
vaccinaties'
Vanuit Logo Gezondplus werd er een webinar 'Communiceren & sensibiliseren over COVID-19maatregelen en vaccinaties' georganiseerd met als sprekers onder meer Leen Van Brussel
(Vlaams Instituut Gezond Leven) en Maarten Vansteenkiste (UGent).
(Her)bekijk de video-opname via deze link.

| Online vormingsavond: “COVID-19 vaccins en
vaccinatie: Waar staan we nu?” (24/02)
De huisartsenvereniging Groot-Lochristi en de ondersteunende huisartsenkringen van de ELZ
Scheldekracht nodigen u graag uit voor deze online geaccrediteerde vorming. Lees meer.

| LivePast
panelgesprek
‘Driven by Health’ - Onze
Issues
wereld gevaccineerd
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Bent u benieuwd naar de nieuwe inzichten en perspectieven inzake 'het nieuwe normaal' na
vaccinatie? Neem dan zeker gratis deel aan dit online live panelgesprek op dinsdag 2 maart 2021
van 20:00u - 21:30u. Lees meer.

Samen kunnen we dit aan!

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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