Beste bestuurslid van Eerstelijnszone Brugge
Beste partner van Eerstelijnszone Brugge
Binnenkort gaan we van start met een Algemene Nieuwsbrief vanuit de Eerstelijnszone Brugge.
Uzelf wordt automatisch hiervoor opgenomen (uiteraard met mogelijkheid om nadien uit te
schrijven). Mochten collega’s, kennissen,… interesse hebben kan ingeschreven worden via
inschrijven Nieuwsbrief ELZ Brugge.
Graag geven we onderstaande informatie vanuit diverse partners door:
Vanuit Netwerk GGZ:
Vanuit het Netwerk GGZ NWVL wordt het recent uitgebreide aanbod omtrent
eerstelijnspsychologische zorg in de kijker gezet..
Zowel kinderen/jongeren, volwassenen en ouderen kunnen, via verwijzing van hun arts, een beroep
doen op terugbetaling van 4 (tot max. 8) eerstelijnspsychologische sessies bij een klinisch
psycholoog/orthopedagoog. Meer info hierover vindt u hier.
Vanuit WINGG worden in september enkele Webinars Crosslink georganiseerd (het crisisontwikkelingsmodel – alarmsignalen en sociale kaart – ASS in tijden van corona).
Bij deze de link naar de nieuwsbrief omtrent webinars crosslink met meer informatie en mogelijkheid
tot inschrijven.
Vanuit Mantelzorg
Vanaf 1 september kan een Mantelzorgstatuut aangevraagd worden.
Onder bepaalde voorwaarden zal ook een sociaal voordeel (m.n. mantelzorgverlof) van toepassing
zijn.
Meer informatie over beide erkenningen en duidelijke informatie is terug te vinden via de pagina van
mantelzorgers.be.
Vanuit Vlaanderen:
Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis,
kunnen eenmalig een extra ondersteuning krijgen via het Groeipakket COVID-19-toeslag.
Alle informatie en voorwaarden zijn hier terug te vinden.
Het is en blijft van belang om duidelijke informatie omtrent COVID-19 te verspreiden. Ter
ondersteuning wordt vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid hierbij verwezen naar de Website
‘Wablieft’, waar ‘Corona in eenvoudige taal’ wordt uitgelegd.
Vanuit VAPH:
Wil je graag eens ravotten op het speelpleintje? Of wat wandelen in het bos? Hinkelen op de stoep
misschien? Kortom wil je wat plezier maken in buitenlucht, maar ben je op zoek naar iemand om dit
samen te doen? Dan is de stoepdate misschien iets voor jou!
Stoepdate is een tijdelijk project tot december 2020 voor kinderen en jongeren met een beperking
van 3 tot 30 jaar die samen met een medewerker van Vrijetijdspunt (VZW Oranje) graag eens wat
leuks willen doen in hun eigen buurt.
Meer informatie hieromtrent is terug te vinden op Vrijetijdspunt Oranje vzw.
Recent nieuws vanuit Dienst Ondersteuningsplan (DOP) met een mooie getuigenis, hun terugblik op
de lockdown en comeback, werklunchdebatten in kader van kwetsbare jongvolwassenen,… is terug
te vinden via www.dop-wvl.be/nl/nieuws.

Vanuit Stad Brugge:

Nieuwe initiatieven, updates, aangepaste maatregelen,… zijn steeds terug te vinden via
www.brugge.be/coronavirus.
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