Subscribe

Past Issues

Translate

Nieuwsbrief Eerstelijnszone Brugge

29 Januari 2021

Beste partner binnen Eerstelijnszone Brugge,
In Eerstelijnszone Brugge wordt ondertussen volop werk gemaakt van de voorbereidingen
en de uitrol van de vaccinatiestrategie.
Het Bouwdewijnpark te Sint-Michiels wordt het hoofdvaccinatiecentrum voor onze
Eerstelijnszone.
De site Daverlo (het huidig testcentrum) wordt het back-up vaccinatiecentrum.
Héél wat vrijwiligers meldden zich reeds aan om mee te helpen in het vaccinatiecentrum.
Registreren kan nog steeds via helpdehelpers. We zijn alvast heel dankbaar voor het
enthousiasme hieromtrent en hopen op een mooie samenwerking!
Via deze nieuwsbrief willen wij u tevens graag informeren over nieuwe initiatieven
en belangrijke ontwikkelingen binnen onze zone op basis van informatie die wij
toegestuurd kregen. Nieuwe input vanuit uw organisatie/dienst is van belang en kan
altijd doorgestuurd worden.

Nieuws vanuit onze diverse partners
Het Logo Brugge-Oostende blijft ondersteuning geven, in deze nieuwe infofiche wordt attentie
gevraagd voor alertheid in kader van het coronavirus. Ook de recentste nieuwsflash vanuit het
LOGO informeert ons over ‘sensibiliseren op het werk - hoe werkt het vaccin communicatiepakketten andere talen - gezonde lucht WZC - coronavaccin – hulplijnen'
In deze coronatijden bieden heel wat mantelzorgverenigingen en -initiatieven online hulp aan.
Via deze link kunt u een samenvatting vinden van het aanbod tot eind maart.
Similes Brugge regionaal en Gezin&Handicap slaan de handen in elkaar en organiseren 2 niet
te missen webinars.
Praatcafé dementie Het Labyrint presenteert het webinar ‘Op zoek naar veerkracht voor
mantelzorgers van een persoon met dementie’. Deze webinar wordt op 24 februari 2021 gegeven
door Hilde Delameillieure vanuit Foton. Voor meer informatie klik hier.
Gezien de grote impact van de coronacrisis op de mentale gezondheid verwijst het Centrum
Geestelijke Gezondheid naar hun specifiek vormingsaanbod 'suïcide-preventie' ter
ondersteuning van en voor professionelen.
Als Eerstelijnszone benadrukken we graag dat we uiteraard kunnen blijven rekenen op de
samenwerking met en blijvende inzet van alle partners en organisaties binnen Zorg, Welzijn
en Gezondheid!

Nieuws vanuit Vlaanderen
Alle informatie vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid kan op de voet gevolgd worden via
deze link, ook op de website www.laatjevaccineren.be staat héél wat nuttige informatie.
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Alle Eerstelijnszones en hun zorgraden krijgen continu ook de ondersteuning vanuit Vivel
Translate
(Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn).
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Belangrijke varia
Kom op tegen kanker zorgt voor een uitgebreide agenda met digitale praatcafés en koffiemomenten ter ondersteuning van kankerpatiënten en/of hun naasten.
vzw Fika gaat van start met het Fika-Huis, 'ontmoeten, ontknopen en ontwerpen' via activiteiten
op verschillende locaties in en rond Brugge daar waar mogelijk ‘in real life’, of anders ‘virtueel’.
Een apart ontwerp voor wie na een zware ziekte of zorgperiode de draad opnieuw opneemt.
In deze flyer vindt u meer informatie.
Sibe (Samen is Beter) en het CGG NWVL nodigen u uit voor het Project Combigebruik met
interactieve webinars voor eerstelijnsmedewerkers en mantelzorgers.
Ook op vlak van diversiteit worden tal van inspanningen gedaan.
Buddyproject Compagnons is onlangs officieel van start gegaan in Brugge. In dit project van
FMDO gaan Brugse nieuwkomers op stap met Bruggelingen die hier al wat langer wonen.
Voor contacten met anderstaligen in kader van Covid-19-campagnes wordt specifiek verwezen
naar een sensibiliserende website waar alle info (in éénvoudige taal én andere talen) gebundeld
staat: link naar deze pagina.
Verder is een nieuwe, interessante tool rond gezondheidsthema’s in de maak voor zorg- en
hulpverleners (medewerkers OCMW, ziekenhuizen, huisartsen…). Deze is het resultaat van het
project MATCH-eN, een onderzoeksproject van VUB en HOGENT dat inzet op meertalige
hulpverlening naar nieuwkomers. Dit kennisplatform kan reeds geraadpleegd worden maar
is momenteel nog in testfase.
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 .
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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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