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Nieuws van Eerstelijnszone regio Menen en ELZ-partners

Warme dagen, zorg dragen
Met de zomer in het vooruitzicht, is het belangrijk je voor te bereiden op de warmte. Vooral
kinderen, ouderen en alleenstaanden zijn erg kwetsbaar tijdens warme dagen. Zij verdienen extra
aandacht en zorg.
Wil je graag campagnemateriaal van “Warme dagen” ontvangen? Ontdek en bestel ze hier.

Geconventioneerde psychologen
Sinds 1 januari 2022 is er een nieuwe regeling van kracht voor de terugbetaling van
geconventioneerde psychologen. Indien je terugbetaling wenst kun je terecht bij
psychologen en orthopedagogen die “geconventioneerd” zijn. Dit wil zeggen dat de
psycholoog of orthopedagoog verbonden is aan het Netwerk Geestelijke
Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen (voor volwassenen) en het netwerk WINGG
(voor kinderen). Deze netwerken sloten een overeenkomst met het RIZIV.
De lijst met de psychologen en orthopedagogen die deelnemen in onze regio, vind je terug op
volgende websites:
-

Netwerk volwassenen (vanaf 15 jaar):
https://www.psyzuid.be/nl/aanbod/terugbetaling-psychologische-zorg/lijstpsychologen-pedagogen-

-

Netwerken "kinderen en adolescenten" (t.e.m. 23 jaar)
20220501-WINGG- Overzicht overeenkomsten conventie 2 (1)

Hier vind je meer info terug over de prijs.
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Evaluatie uitrol Gele Doos in Zuid-West-Vlaanderen
Ongeveer een jaar geleden startten we na een gedeeld traject met de uitrol van de Gele Doos in
Zuid-West-Vlaanderen.
De beslissing van de lokale besturen om op de Gele Doos in te zetten was gebaseerd op een aantal
assumpties die we nu, na één jaar, graag willen evalueren.
-

Zorgt de Gele Doos voor tijdswinst ingeval incidenten?
Kan de Gele Doos bijdragen aan gerichter interventies bij incidenten?
Sensibiliseren we mensen rond het verzamelen van informatie die bij eventuele vermissing
cruciaal kan zijn, door standaard een vermissingsfiche in de Gele Doos in te sluiten?
Draagt de Gele Doos positief bij aan de gemoedsrust van gebruikers of hun mantelzorgers?
We hielden bij het uitwerken en verdelen van de Gele Doos ook zoveel als mogelijk
rekening met jullie vragen, opmerkingen en suggesties en zouden graag weten of
we er passend in geslaagd zijn om er in de praktijk aan tegemoet te komen.

Mogen we jullie vragen om:
De vragenlijst in te vullen via https://forms.office.com/r/fNNtPrKX1U
De link naar de vragenlijst te bezorgen aan de mensen die in jouw organisatie best geplaatst
zijn om de evaluatie vanuit de praktijk in te vullen aub?
Hoe meer reacties we kunnen verzamelen hoe beter we met de feedback aan de slag kunnen.
-

Dank bij voorbaat voor je eigen medewerking, en je enthousiasmerende peptalk ten aanzien van
collega’s om hun medewerking te verlenen.

Toenemend aantal besmettingen: oproep tot verhoogde waakzaamheid
Gelet op het toenemende aantal besmettingen in de brede samenleving en het stijgend aantal
uitbraken COVID-19, vragen we met aandrang om de nodige voorzichtigheid en waakzaamheid aan
te houden.
We vragen u om verhoogde aandacht te besteden aan de correcte naleving van de preventie- en
hygiënemaatregelen:


de basismaatregelen: afstand houden, handhygiëne, omgevingshygiëne, …



ventileren en verluchten



het dragen van een chirurgisch mondneusmasker bij intensieve en directe zorgcontacten is
verplicht

Daarnaast roepen we op tot de nodige alertheid voor symptomen van COVID-19 en het zo snel
mogelijk nemen van de nodige maatregelen, zoals vervat in het test-, isolatie en quarantainebeleid
toegelicht in de Kaderrichtlijn.
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Gezondheids- en welzijnsbevorderend activiteitenoverzicht van mutualiteiten
Wist jij dat de verschillende mutualiteiten heel wat interessante infosessies, workshops, webinars en
cursussen organiseren over de meest uiteenlopende gezondheids- en welzijnsonderwerpen? Met dit
nieuwsbericht zetten we graag het volledige overzicht van de verschillende mutualiteiten voor jou als
zorgverstrekker en mantelzorger op een rij:
•

CM: http://www.cm.be/agenda

•

Socialistische mutualiteit: https://www.solidaris-vlaanderen.be/regiokeuze?nid=598

•

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen: https://www.nzvl.be/events

•

Vlaams & Neutraal ziekenfonds: https://www.vnz.be/activiteitenkalender/

•

LM: https://www.lm-ml.be/nl/agenda

•

Onafhankelijke ziekenfondsen: Zoeken (helan.be)

Blue deal waterbesparende investeringen
Wat? De Blue deal waterbesparende investeringen" is een maatregel voor investeringen in
waterbesparing, droogtebestrijding en het herstel van het grondwaterpeil.
Voor wie? Alle kmo's met vestiging in het Vlaams Gewest die een in
aanmerking komende hoofdactiviteit uitvoeren. Eénmanszaken, vrije
beroepen en vzw's met economische activiteit komen ook in aanmerking.
Meer info.

Update vernieuwde Sociale Kaart
Vanuit team Sociale Kaart komt volgende communicatie.
"Komt het einde van het ontwikkelingstraject van de vernieuwde Sociale Kaart in zicht? Bijna! We
werken alleszins hard verder om dit project tot een goed einde te brengen en een kwaliteitsvol
product af te leveren aan jullie en alle andere gebruikers van de Sociale Kaart. In de eerste helft van
juli sturen we jullie een sneak preview van de vernieuwde website, waarin we al een aantal
functionaliteiten zullen belichten. Online lanceren doen we pas begin september, zodat alle
doelgroepen en betrokkenen na de zomermaanden klaar zijn om met de vernieuwde applicatie aan
de slag te gaan."
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Huis van het Kind
In Menen richt het “Huis van het Kind” zich tot alle zwangere ouders, ouders met kinderen van 0 tot
25 jaar en kinderen en jongeren zelf, met speciale aandacht voor de meest kwetsbaren. Ook
professionelen kunnen er terecht. Meer info.
In Wevelgem en in Wervik kan je ook met dergelijke vragen terecht in het “Huis van het Kind”.

Handleiding “E-gezondheid voor dummies”
Onze collega’s van de Eerstelijnszone regio Waregem ontwikkelden een handleiding voor de online
gezondheidsdiensten. Deze handleiding biedt in simpele taal korte stappenplannen aan voor
allerhande vragen te maken met online gezondheidsdiensten (mijngezondheid.be , myhealthviewer,
CoZo…). De handleiding is beschikbaar op deze website.

Kalender Eerstelijnszone regio Menen
Hou zeker af en toe eens onze kalender in de gaten. Hierop delen we vormingen
en uitnodigingen die voor u als zorgverlener interessant kunnen zijn.

