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Beste partner binnen Eerstelijnszone Brugge,
Via deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de ontwikkelingen binnen onze
zone op basis van informatie die wij toegestuurd kregen.

Nieuws vanuit onze diverse partners
De diensten voor Gezinszorg blijven continu ondersteuning en hulp aan huis bieden bij
personen die er nood aan hebben omwille van gezondheidsproblemen of psychosociale redenen,
onafhankelijk van de leeftijd of gezinstoestand. Gezinszorg biedt zo vaak een antwoord als het
thuis wat moeilijk wordt... Het generiek en polyvalent karakter van gezinszorg maakt hen tot een
belangrijke partner in een brede scope zorg- en ondersteuningssituaties. De voorstelling van deze
diensten vindt u hier.
AXXON (beroepsvereniging voor kinesitherapeuten) informeert de ELZ’s over de mogelijkheden
van post-Covid-revalidatie in de eerstelijns-kinepraktijken. Vanuit het werkveld werden veel
inzichten opgedaan in verband met de specifieke aanpak van covid-19 patiënten. Naast de acute
fase in de ziekenhuizen leert voortschrijdend inzicht hen ook dat de herstelfase thuis of in de
kinepraktijk een belangrijke factor is voor een vlotte re-integratie in het dagelijkse leven.
In deze brief toont men hoe de kinesitherapeut de werkdruk voor de tweedelijn kan verlichten en
de patiënt zo optimaal mogelijk kan laten herstellen na een Covid-19-besmetting.
Regionaal Expertisecentrum Foton laat weten dat de psychosociale ondersteuning voor mensen
met dementie en hun mantelzorgers onverminderd wordt verdergezet. Iedereen die te maken
heeft met een dementieproblematiek kan bij Foton terecht voor informatie, advies of begeleiding
en ondersteuning op maat. Ga zeker eens een kijkje nemen op www.dementie.be/foton en volg
de specifieke thema’s op www.dementie.be/themas/coronavirus-en-dementie.
Compassionate Brugge is een initiatief dat mensen in de stad Brugge duurzaam wil
ondersteunen bij thema's als rouwverwerking en verlies. Sleutelwoorden daarbij zijn 'verlies',
'verbinden' en 'versterken'. De engagementsverklaring werd reeds door heel wat partners,
waaronder Eerstelijnszone Brugge, getekend. Bij deze de link en een warme oproep naar alle
organisaties. Bezoek de website van Compassionate Brugge of neem een kijkje op de
facebookpagina.
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Het coronavirus heeft een enorme impact op onze maatschappij. Ook in Brugge wordt volop
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ingezet op het psychisch welbevinden o.a. via het CGG, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg, zie folder.
Verder blijven heel wat initiatieven en organisaties inzetten op het versterken van de veerkracht
en de psychosociale ondersteuning. Bij deze een samenvatting.
Het Logo Brugge-Oostende helpt verder mee ondersteunen en sensibiliseren via een
regelmatige en actuele nieuwsflash.

Nieuws vanuit Vlaanderen
Voor zorgvoorzieningen die te kampen hebben met personeelsuitval of op zoek zijn naar
bijkomende personeelscapaciteit, was er al een cascadedocument opgesteld met de
verschillende mogelijkheden en hulpbronnen. De verschillende stappen die een voorziening kan
ondernemen om zijn personeelscapaciteit te versterken, zijn nu ook helder voorgesteld in een
flowchart.
Zorgvoorzieningen die te maken krijgen met een uitbraak, kunnen ook rekenen op advies en
ondersteuning van het “outbreak support Team” van Zorg en Gezondheid. Dit team neemt
systematisch contact op met zorgvoorzieningen met een (beginnende) uitbraak, inventariseert
welke acties er al ondernomen zijn, adviseert voor bijkomende acties, kan ter plaatse op bezoek
gaan, kan een opleiding over infectieziektepreventie aanbieden door de mobiele equipes van
Zorg en Gezondheid… Een volledige beschrijving en de werking en het aanbod van dit team vindt
u hier, evenals het overzicht van hulp en ondersteuning voor zorgvoorzieningen.
Op de website van Vlaanderen www.laatjevaccineren.be staat alle actuele informatie omtrent
vaccinatie en de vaccinatiestrategie in Vlaanderen.
Via deze link kan alle relevante informatie vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid gevolgd
worden.
Ook op de website van Vivel kunnen professionelen allerhande gerichte informatie, aangepaste
richtlijnen en maatregelen in kader van Covid-19 terugvinden.

Belangrijke varia

De campagne 'Help ons Brugge gezond houden, werk mee aan de contactopvolging' lanceerde
het filmpje 'Installeer Coronalert' met Ingeborg.
vzw SOBO, een maatwerkbedrijf in Brugge met bijzonder engagement voor tewerkstelling voor
mensen met psychische kwetsbaarheden startte héél recent het sociaal restaurant 'Pas
Partout' op. Met deze unieke samenwerking stelt vzw SOBO het 3-gangendiner 'Plat Partout' voor
en bestellen kan eenvoudig online, ondertussen steunt u de sociale economie.
Recent werd in Brugge de campagne tegen ‘intra-familiaal geweld’ gelanceerd (samenwerking
tussen CAW NWVL, Stad Brugge, OCMW en de lokale politie).Ter ondersteuning van dit reëel
maatschappelijk probleem wordt gewezen op heel wat mogelijkheden om hulp te zoeken.
Iroj-jeugdhulp communiceert duidelijk over de stappen die gezet kunnen worden wanneer
hulpverleners geconfronteerd worden met ouders die omwille van ziekte de zorg van de kinderen
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niet meer kunnen opnemen. Bekijk hier het stroomdiagram, de toelichting bij dit stroomdiagram en
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communicatie omtrent de ondersteuning en opvang van deze kinderen.
Het Joy-platform , een initiatief van de Belgian Pediatric Covid-19 Task Force en partners, richt
zich op een positief evenwicht met focus op de rechten, het welzijn en de ontwikkeling van alle
kinderen en jongeren in België tijdens en na Covid- 19.
Op 26 februari gaat een tweede online editie door van studiedag 'Kanker bij kwetsbare ouderen'.
Bedankt voor het inschrijven en doornemen van deze Nieuwsbrief!

De website van Eerstelijnszone Brugge kan bezocht worden via www.eerstelijnszonebrugge.be.
Eerder gestuurde nieuwsbrieven, recente informatie, infofiches en folders zijn er steeds terug te
vinden. Contact kan worden opgenomen via info@elzbrugge.be .

Copyright © ELZ Brugge *, Alle rechten voorbehouden.

Contact:
info@elzbrugge.be
Postadres:
Ruddershove 4, 8000 Brugge
Wilt u de manier waarop u deze nieuwsbrieven ontvangt veranderen?
U kunt uw voorkeuren bijwerken of u uit deze lijst afmelden .
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