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Vaccinatie-nieuws
| Hoe wij binnen ELZ Scheldekracht ervoor
zorgen dat er geen vaccins verloren gaan?
Op twee manieren zorgen wij ervoor dat er geen vaccins verloren gaan, mét een maximale opvolging van
de Vlaamse vaccinatiestrategie: proactieve contactname van personen die hun afspraak nog niet
bevestigd hebben en invulling van de vrijgekomen tijdssloten vanuit een reservelijst, en het aanbieden van
overschotten aan het einde van de dag aan politie- en brandweerdiensten! Lees meer.

| Wanneer kan je samen met een huisgenoot
gevaccineerd worden in onze vaccinatiecentra?
In de week van 22 maart was er onduidelijkheid of 65-plussers die samen wonen, ook samen konden
gevaccineerd worden wanneer slechts één van hen de uitnodiging had gekregen. Dat stond een tijdje zo
op de uitnodigingsbrief. We zetten even de verschillende situaties op een rijtje. Lees meer.

| Een hoopvolle wekelijkse vaccinatieteller!
Bekijk hier de wekelijkse update over de vaccinatiecijfers binnen ELZ Scheldekracht.

| Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de
vaccinatiecentra ELZ Scheldekracht
Er werd hard ingezet op het verhogen van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van onze
vaccinatiecentra. Vanuit elke gemeente werden mobiliteitsopties uitgewerkt. Elk vaccinatiecentrum heeft
ook een brengzone, aanliggende parking, rolstoelen en begeleiders voorzien! Lees meer.

| Word jij prikpartner?
Niet iedereen vindt even goed zijn weg in alle informatie. We roepen op om in jouw buurt, binnen jouw
vrienden- en/of kennissenkring,… te kijken of mensen je hulp zouden kunnen gebruiken met het

doornemen van informatie, het bevestigen of verplaatsen van de afspraak, bij het vervoer,... Lees meer.
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| Maak kennis met onze nieuwe
populatiemanager: Peter Dendooven!
Peter zal als populatiemanager de beoogde vaccinatiegraad van 70% binnen alle doelgroepen en
gebieden nauwgezet in de gaten houden. Maak kennis met Peter!

| Activeer nu je e-Box en krijg een melding van je
uitnodiging tot vaccinatie
Je wordt sowieso uitgenodigd in het vaccinatiecentrum via brief, maar deze brief verschijnt ook in je eBox. Wil je dus snel op de hoogte zijn van je uitnodiging, dan kan je best vandaag nog jouw e-Box
activeren en de meldingen via e-mail inschakelen. Lees meer.

| 10 communicatietips voor zorgverleners voor
COVID-19 vaccinatie
Door je expertise en vertrouwensrelatie met je patiënt/cliënt als zorg- en welzijnsprofessional, ben je goed
geplaatst om mensen te informeren en motiveren. Geïnteresseerd in tips? Lees meer.

| (Her)bekijk het webinar 'Motiverend
communiceren met je patiënten/cliënten over
COVID-19-vaccinatie'
Vanuit onder meer het Vlaams Instituut Gezond Leven werd op 15 maart een webinar georganiseerd met
concrete tips en praktijkgerichte voorbeelden. (Her)bekijk de video-opname via deze link.

| Momenteel geen nood aan extra helpende
handen
Het is hartverwarmend hoeveel mensen zich kandidaat stellen om hulp aan te bieden in de
vaccinatiecentra. Het is echter sinds begin februari niet meer mogelijk om je bij ons nog aan te melden,
maar toch willen we iedereen bedanken! We zijn gestart met het inzetten van de helpende handen die al
paraat staan. Volg eventuele toekomstige oproepen op via de sociale media van ELZ Scheldekracht en/of
van jouw gemeente!

| De opening van onze vaccinatiecentra
Dinsdag 23 februari 2021 was de officiële openingsdatum van de vaccinatiecentra in Wetteren en
Wachtebeke. Lees meer. Op 15 maart gingen we van start met het vaccineren van de 65-plussers. Zij
kregen allemaal een persoonlijke brief en een folder met een gedetailleerd overzicht van alle
vervoersmogelijkheden.
Wil je al even een kijkje nemen binnen in onze vaccinatiecentra? Klik hier voor bezoekersfilmpjes.

| Veelgestelde vragen over COVID-19 vaccinatie
ELZ Scheldekracht verzamelt veelgestelde vragen op lokaal niveau over de COVID-19-vaccinatie. Bekijk
de FAQ-pagina regelmatig via deze link, zodat je jouw cliënten of patiënten de meest recente informatie
kan meegeven.
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| Sociale SPOC
Binnen de lokale contact- en bronopsporing werden we al snel geconfronteerd met personen die
bijkomende ondersteuning nodig hebben wanneer ze in quarantaine of isolatie worden geplaatst.
Geïnteresseerd in de aanpak via de Sociale SPOC (sSPOC) in regio Scheldekracht en de
doorverwijsmogelijkheden? Lees meer.

| Deel de kopzorgen van ouderen via dit
prikbord!
De Vlaamse Ouderenraad lanceerde de campagne “Kopzorgen Verdienen Zorg”. Daarmee wordt meer
aandacht gevraagd voor het psychisch welzijn van ouderen. Deel hun kopzorgen via dit nieuw prikbord en
vorm zo mee de basis voor een set van beleidsvoorstellen over de toekomst van de geestelijke
gezondheidszorg voor ouderen! Lees meer.

| Dag van de Zorg (21/03)
De week van 15 maart was het 'Week van de Zorg' met op zondag de 'Dag van de Zorg'! Ook binnen ELZ
Scheldekracht werden er selfies gedeeld! Doorheen de week werden er ook elke dag ‘zorgbabbels’
georganiseerd met luistertips. Deze kan je (her)bekijken! Lees meer.
Op deze dag werd er ook opgeroepen dat de zorg met hoge nood op zoek is naar collega’s, jaarlijks zo'n
46.000 mensen! Lees meer.

| Week van de Diëtist (15-21/03) 'Ondervoeding:
Zwaar Onderschat'
Dit jaar was het thema 'malnutritie' en dit werd via acties, webinars en een hele campagne in de kijker
gezet. Lees meer.

| Evalueer het mantelzorgbeleid in Vlaanderen
Ben je mantelzorger, of heb je als professional of vrijwilliger ervaring met mantelzorg? Dan willen we
graag van je horen! Mis de kans niet om input te geven in het Vlaams Mantelzorgbeleid, en vul de
enquête voor 20 april in! Lees meer.

| Nieuwsbrief mantelzorgverenigingen: editie
april t.e.m. juni
De 6 Vlaamse erkende mantelzorgverenigingen maakten opnieuw een interessante nieuwsbrief. Hierin
vind je allerlei nuttige informatie over hun werking en de activiteiten die ze de komende maanden
organiseren. Raadpleeg de nieuwsbrief via deze link.

| Onderzoek naar de impact van COVID-19 op het
welbevinden van mensen in de doelgroep
'dubbele diagnose'

Ben jij een professional met ervaring met de doelgroep 'dubbele diagnose' (verstandelijke beperking en
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zoek naar jouw input over de impact van COVID-19 op hun welbevinden. Vul de enquête in!

Kalender
Oost-Vlaams neStwerkevent (20/04)
Klik hier voor meer info.

Online debat: Thuishospitalisatie: de weg vooruit? (21/04)
Klik hier voor meer info.

Symposium ‘Buurtzorg – zorgzame buurten’ (23/04)
Klik hier voor meer info.

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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