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| Uitnodiging veranderforum 14/03/2019
Zoals jullie weten staat op 14 maart om 20u het volgende veranderforum gepland in het LDC
‘t Fazantenhof te Lochristi voor ELZ Scheldekracht. Vermits we deze keer aan de slag gaan
met het concrete voorstel om tot de vorming van de Zorgraad en de verkiezing van de
vertegenwoordigers uit elke cluster te komen, hebben we de keuze gemaakt om het overleg
uitzonderlijk ‘s avonds te organiseren. Op deze manier willen we zeker ook alle zelfstandige
spelers uit het veld de kans geven om aanwezig te zijn op deze belangrijke bijeenkomst.
We voorzien volgende agendapunten:
Plenaire informatiesessie ‘ELZ Scheldekracht’ (informatie m.b.t. hervormingen,
eerstelijnszones, zorgraad, …)
Aftoetsen herwerkt stappenplan, visietekst Zorgraad en aanpak clusteroverleg
Bepalen concrete doelstellingen en acties ELZ Scheldekracht
Varia
Afsluiten met een drankje (rond 22u)
Ter voorbereiding van dit overleg willen we jullie vragen om het ‘voorstel qua aansturing van
ELZ Scheldekracht’ zeker al eens door te nemen. Alle opmerkingen of vragen zijn vooraf
welkom via info@elzscheldekracht.be.

Inschrijven kan tot 12/03/2019 via info@elzscheldekracht.be.

Gelet op het belang van deze vergadering hopen wij jullie talrijk te mogen
verwelkomen!
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Op deze vergadering zal de basis gelegd worden voor de verdere vorming van de
zorgraad alsook voor het clusteroverleg.
De plenaire sessie zal voldoende duiding geven voor diegene die nieuw aansluiten.

| Bewegen op verwijzen
Vind je ook dat je patiënten/cliënten meer moeten bewegen?! Doe dan een beroep op een
Bewegen Op Verwijzing-coach. De huisarts kan je patiënten/cliënten doorverwijzen naar een
coach in jouw buurt tegen een erg lage prijs. Die coach zal samen met de cliënt een
beweegplan op maat opstellen om zo meer te bewegen op eigen tempo. Resultaat? Een
actiever leven en een groter welbevinden! Kortom, help dit project mee ‘bewegen’ en zet het
samen met alle andere zorg-en welzijnsverstrekkers ook meer in de kijker in ELZ
Scheldekracht!
Ontdek of er al een coach in je buurt is en vraag een verwijsbrief aan de huisarts.
Lees meer over hoe de begeleiding door een BOV-coach precies in z'n werk gaat.

| Zorg aan zet: doe mee!

De grote publiekscampagne Zorg aan Zet, die door Zorgnet-Icuro werd gelanceerd, wil op het
discussieplatform www.zorgaanzet.net zoveel mogelijk ideeën en meningen verzamelen over
de manier waarop onze zorg is georganiseerd en hoe die er in de toekomst moet uitzien.
Deze zullen de basis vormen voor de provinciale ‘Avonden van de Zorg’, waar telkens ca.
150 deelnemers over die beleidsthema’s in debat zullen gaan. Van hieruit zal een dossier
worden samengesteld dat op 9 mei wordt gepresenteerd aan politici en beleidsmakers.
Ook in Oost-Vlaanderen wordt op 20/3 een ‘Avond van de Zorg’ georganiseerd in wzc De
Refuge in Gent. Meer informatie vinden jullie hier.

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

https://mailchi.mp/cf714983fba2/elz-scheldekracht-nieuwsflash-8[5/03/2019 22:20:12]

ELZ Scheldekracht - nieuwsflash 8

This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ELZ Scheldekracht · Koning Willem I – kaai 7 · Gent 9000 · Belgium

https://mailchi.mp/cf714983fba2/elz-scheldekracht-nieuwsflash-8[5/03/2019 22:20:12]

