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Nieuws van Eerstelijnszone regio Menen en ELZ-partners
Herfstvaccinatiecampagne in de steigers
Zoals al aangekondigd zullen alle volwassenen in Vlaanderen dit najaar uitgenodigd worden om zich
te laten vaccineren tegen COVID-19.
In de herfst- en wintermaanden verwachten we opnieuw periodes met veel COVID19-besmettingen. Sinds de start van de pandemie zagen we immers telkens sterke
heropflakkeringen in het najaar. Voor een volgende heropflakkering zich aandient,
willen we alle volwassenen in Vlaanderen de kans geven om hun persoonlijke bescherming te
versterken met een booster om zo veiliger de herfst- en wintermaanden in te gaan.
De vaccinatie is aanbevolen voor de meest kwetsbare mensen en voor al wie werkt in de zorgsector.
Alles over de herfstvaccinatie kan je vanaf nu volgen op: Herfstvaccinatie - blijf je beschermen tegen
COVID-19 | Laat je vaccineren

Gratis vormingen voor mantelzorgers in West-Vlaanderen.
Werk jij ook met en voor mantelzorgers?
Wil je mee mantelzorgers sterker maken?
Ken je een mantelzorger die sterker wil worden of die je graag wil doorverwijzen?
 Dan is deze info iets voor jou!

Provinciale trefdag: stress-sensitief werken in budget- & schuldhulp
Omdat we vanuit BIZ sterk geloven in stress-sensitieve hulpverlening, nodigen we Nadja Jungmann
op donderdag 29 september uit in onze provincie:
-

Tijdens de training van 9u-16u krijgen maatschappelijk werkers de kans om stress-sensitieve
gespreksvaardigheden te oefenen en krijgen ze concrete tips om hun cliënten toch te
bewegen tot financiële redzaamheid.
‘s Avonds geeft Nadja Jungmann een voordracht voor leidinggevenden en beleidsmakers.

De uitnodiging in bijlage bevat alle verdere info. Inschrijven is mogelijk tot 23/09 via
deze link: https://forms.gle/qZ1MzhhrfWAR2rmu5.

Bekendmaking en uitnodiging "leerplatform Dubbeldiagnose"
Op initiatief en vraag van verschillende netwerkpartners start WINGG in het najaar met een
leerplatform Dubbeldiagnose: ‘Afstemmen op kinderen en jongeren met een verstandelijke
beperking en geestelijke gezondheidsproblemen’. Je vindt er alle informatie over in de bijlage.
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Permanentie Crosslink WINGG
Ben je als hulpverlener op zoek naar consult en advies rond hoe je kan omgaan met een
kind/jongeren met een (vermoeden van een) geestelijk gezondheidsprobleem? De
telefoonpermanentie van Crosslink WINGG blijft operationeel tijdens de zomervakantie. Wij zijn
bereikbaar op ma/di/woe/do van 10u30 tot 12u30 voor Noord West-Vlaanderen op het nummer
051 69 10 60 en voor Zuid West-Vlaanderen op het nummer 051 69 10 61.
Voor meer info omtrent deze werking: https://wingg.be/aanbod/crosslink/

KOPP-groepen CGGML
Kinderen van ouders met een psychische kwetsbaarheid zijn een kwetsbare groep.
Ze verdienen onze bijzondere zorg. Door de psychische kwetsbaarheid van de ouder moeten ze soms
opgroeien in omstandigheden die de normaleontwikkelingstaken kunnen belemmeren. Extra zorg
voor KOPPkinderen en werken aan het verhogen van hun veerkracht werkt beschermend en
preventief. Het helpt hen om op een goede en gezonde manier groot te worden in soms moeilijke
omstandigheden.
Deze groep kan aanvullend zijn op, of los zijn van, een lopende therapie. Folder 9 tot 12 jaar en folder
13 tot 17 jaar .

Bevraging ADHD oudergroepen
Stel jij ook vast dat de noden rond het werken met ontwikkelingsstoornissen toenemen? Of krijg je
hier binnen jouw organisatie / dienst / samenwerkingsverband ook steeds meer vragen over?
Een krachtig aanbod in het werkveld is het groepsaanbod voor ouders van kinderen met een
(vermoeden van) een ontwikkelingsstoornis. Een aanbod dat soms nog te weinig gekend is.
Wij, de Vlaamse Netwerken Geestelijke Gezondheid Kinderen en Jongeren, stelden daarom een
vragenlijst op om zicht te krijgen op welk aanbod er is en trachten zo te peilen naar jouw noden en
bestaande hiaten hieromtrent.
Mogen wij ongeveer 10 minuten van jouw tijd vragen om de vragenlijst in te vullen. Jouw gegevens
zullen anoniem verwerkt worden met als uiteindelijke doel om effectief aan de slag te gaan en jullie
te ondersteunen. Op het einde van de vragenlijst kan je jouw contactgegevens achterlaten. Dit is
louter ter ondersteuning van onze werking.
De link naar de vragenlijst vind je hier.

Netwerkdag bewindvoering
Op 10 oktober gaat de netwerkdag bewindvoering door. Dit is een samenwerking tussen
Budgetinzicht Oost- en West-Vlaanderen. Op deze dag wordt er dieper ingegaan op bewindvoering
aan de hand van verschillende sprekers en workshops.
Heb je nog vragen rond bewindvoering? Neem dan ook zeker een kijkje op de website van het
provinciaal steunpunt bewindvoering http://www.steunpuntbewindvoering.be
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Kennismaking met de Wegwijzer van DITO
Wat is de wegwijzer? Dit is een toegankelijk aanspreekpunt van DITO voor alle vragen rond handicap.
Wij gaan op zoek naar antwoorden op vragen die personen met een handicap of hun netwerk
kunnen hebben. Wij leggen in mensentaal alle rechten, plichten en procedures uit die horen bij het
domein personen met een handicap. We brengen, indien nodig, de mensen rechtstreeks in contact
met de gepaste dienst of organisatie. Meer info.

Vacature wachtpostcoördinator ‘De Meander’ Menen
Als wachtpostcoördinator ben je verantwoordelijk voor de operationele werking en organisatie van de
huisartsenwachtpost ‘De Meander’ in Menen. Je staat in voor het algemeen functioneren van de
wachtpost en het personeel. Je werkt zelfstandig en rapporteert aan de artsen van het bestuur van de
wachtpost tijdens overlegmomenten. Lees hier de volledige vacature.

Elke (toekomstige) moeder een vroedvrouw!
Deze zomer brengen we samen de vroedvrouw in beeld, want een beeld zegt meer
dan duizend woorden, toch?! Neem deel aan de VBOV-zomeractie om kans te
maken op 1 van de 5 kadonation cadeaubonnen t.w.v. €50. Meer info.

