Nieuws van Eerstelijnszone regio Menen en ELZ-partners
Centraal aanmeldpunt mentaal welzijn voor huisartsen
In de regio Zuid-West-Vlaanderen werd een centraal aanmeldpunt mentaal welzijn voor huisartsen
opgericht als antwoord op het complex hulpverleningslandschap.
Het centraal aanmeldpunt ontstond vanuit een samenwerking tussen het netwerk GGZ Zuid-WestVlaanderen, de huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen en het CAW Zuid-West-Vlaanderen. Het CAW
Zuid-West-Vlaanderen neemt hierin de trekkersrol op. Meer info.

CAW werkt herstelgericht met dader, slachtoffer, de omgeving en de
maatschappij
CAW begeleidt mensen die te maken hebben met misdrijven en met grensoverschrijdend gedrag;
minderjarigen en volwassenen die feiten gepleegd hebben of vrezen te plegen, maar ook hun
omgeving zoals ouders, partners en kinderen en ook slachtoffers.
Wie een misdrijf gepleegd heeft of vreest te plegen, heeft het recht om gehoord te worden en op
begeleiding. We bieden psychosociale, emotionele, juridische, praktische en administratieve hulp en
begeleiding. Lees meer.

Nieuwe zorgorganisatie i-mens
i-mens is een fusie van Thuishulp vzw, Solidariteit voor het Gezin vzw en
aanverwante vzw’s.
i-mens is een pluralistische en onafhankelijke zorgorganisatie. We zijn er
voor iedereen, in elke fase van het leven.
We geloven in de kracht van mensen om met de nodige zorg het eigen leven in handen te houden.
Daarom brengen we alle zorg aan huis. Van voor tot na de geboorte, opvang van jong en oud,
verpleging en verzorging, hulp en ondersteuning in huis.
Jonge gezinnen kunnen bovendien bij ons terecht voor kinderopvang. Wanneer het zelfstandig thuis
wonen echt niet meer lukt, kunnen onze assistentiewoningen en woonzorgcentra een oplossing
bieden.
Een team van 12 000 professionals en 2 400 vrijwilligers staat voor je klaar. Samen omringen zij jou
voortaan met de beste zorgen.
Ons aanbod vind je hier.

Nieuw: boekje 'Eerste Hulp Bij Dementie'.
'Eerste Hulp Bij Dementie' is een interactief boekje voor personen met dementie en hun
mantelzorger(s). Via tips, verhalen, specifieke voorbeelden en eenvoudige oefeningen trachten we
antwoorden te geven op tal van vragen omtrent het omgaan met dementie in het dagelijkse leven.
Mantelzorgers kunnen het boekje gratis aanvragen. Lees meer

Nieuws mantelzorgondersteuning
Op 23 juni 2022 is het weer zover: dé dag waarop we mantelzorgers in de bloemetjes zetten en we
hen herkenning en appreciatie geven die ze (elke dag van het jaar) verdienen.
Hier vindt u meer nieuws rond mantelzorgondersteuning.

De Sociale Kaart
De Sociale Kaart is een online toepassing dat een overzicht biedt van de welzijns- en zorgactoren die
gevestigd zijn of actief zijn in een bepaalde gemeente.
De sociale kaart is objectief en betrouwbaar en wordt beheerd door de Vlaamse overheid. Door
online de juiste info in te geven en deze ook up-to-date te houden, worden we vindbaar voor andere
gezondheidsverstrekkers, overheden en patiënten.

Achter de schermen wordt gewerkt aan een vernieuwde Sociale Kaart. De lancering van deze
vernieuwde versie wordt binnenkort verwacht, maar in afwachting blijft de huidige versie
beschikbaar. Deze versie blijft up-to-date gehouden. Alle gegevens zullen immers mee gemigreerd
worden als de overstap naar de vernieuwde versie wordt gemaakt.

Uitnodiging “Innovatie in de thuiszorg”
Het bestuur van het Provinciaal Netwerk NVKVV West-Vlaanderen nodigt u graag uit op een
vormings- en netwerkavond op donderdag 19 mei 2022.
Innovatie-expert Bart Degryse neemt ons mee in de wereld van de innovatie in de thuiszorg en laat
ons ook een aantal innovatie concreet beleven.
U vindt hier alle informatie.

Rust in hoofd en lijf met de Rustbox 2.0
Met deze online tool breng je het gesprek op gang tussen kinderen, jongeren en begeleiders. Over
wat je van mekaar ziet en nodig hebt bij spanningsopbouw. Zo zorg je voor meer rust en minder
conflict. Meer info.

Wereld Astma Dag 3 mei 2022
Wil je graag bewegen of sporten, maar vraag je je af of dit mogelijk is met astma? Twijfel je welke
activiteiten wel of niet geschikt voor je zijn? Heb je tips nodig of behoefte aan advies van de digitale
sportarts? Hier vind je de informatie die je nodig hebt om op een veilige manier te gaan sporten en
bewegen.

Symposium: “Zorg voor personen met een alcoholverslaving in de regio”
Het Heilig Hart Ziekenhuis in Ieper organiseert op 28 april om 20u een symposium rond “Zorg voor
personen met een alcoholverslaving in de regio”. Meer info.

