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Nieuws van Eerstelijnszone regio Menen en ELZ-partners
Stand van zaken Vaccinatiecentra
Er is een extra boosterprik voorzien voor alle 80+’ers. Er wordt opgeschaald naar fase 1 voor 4
weken. Er zijn 3 prikmomenten op donderdag in Wevelgem (2,9 en 16 juni) en 6 prikmomenten in
Menen (dinsdag en woensdag). Immuungecompromitteerden komen niet in aanmerking.
De regeling voor de woonzorgcentra is hetzelfde zoals bij de vorige booster: afhaling op vaste dagen
(vrijdag) in het vaccinatiecentrum. In de woonzorgcentra komen alle leeftijden in aanmerking voor
het boostervaccin, in de assistentiewoningen enkel de 80+’ers.
Het aantal boosterprikken in Menen-Wervik bedraagt ongeveer 3.372 personen: 1.312 personen in
woonzorgcentra en 2.060 personen in de vaccinatiecentra.
Het aantal boosterprikken in Wevelgem bedraagt ongeveer 1.981 personen: 453 personen in
woonzorgcentra en 1.528 personen in de vaccinatiecentra.

Psychologische Conventie
Er wordt sterk ingezet op betaalbare eerstelijnspsychologen die outreachend werken via
vindplaatsen. Op heden zijn we volop bezig met matching van de psychologen en werkplaatsen in
samenwerking met lokale coördinatoren zowel voor volwassenen als voor WINGG.
De rol van Eerstelijnszone regio Menen is:
• Noden en bestaand aanbod in kaart brengen
• Mogelijke vind- en werkplaatsen in kaart brengen
• Lokale coördinator ondersteunen bij de matching van de psychologen

Digitaal en printbaar boekje “Wegwijs in de thuiszorg” in opmaak
We zijn de verschillende rubrieken aan het overlopen die aan bod komen in de
huidige Sociale Kaart.
Dat gaat van de zorgberoepen (apothekers, artsen, kinesisten), tot OCMW's, CAW,
DMW van de ziekenfondsen, juridische hulp, Huizen van het Kind, organisaties,
thema's zoals dementie en wonen, vervoersdiensten enzo...
Vanuit de Sociale Kaart zullen we dan deze rubrieken exporteren in een nieuw
boekje "Wegwijs in de thuiszorg regio Menen". Het is de bedoeling dat we dit boekje dan ook digitaal
beschikbaar stellen op onze website en een beperkte oplage laten afdrukken.
Momenteel zijn we bezig met de inhoudsopgave van het boekje vorm te geven. We zijn ook
inleidende tekstjes bij de verschillende rubrieken aan het maken.
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Zelfstandige zorgverleners kunnen zelf nog inloggen om hun gegevens aan te passen op de oude
versie van de Sociale Kaart, alle gegevens zullen mee geëmigreerd worden als de overstap naar de
vernieuwde versie wordt gemaakt.
Heeft u als zorgverlener of welzijnsinstelling suggesties over het nieuwe boekje “Wegwijs in de
thuiszorg”, dat in opmaak is voor onze regio, dan mag u dit gerust doorgeven via
info@elzregiomenen.be.

NIEUW Tijdschrift - 'Gezond en actief leven'
De Diabetes Liga zet reeds enkele jaren in op ‘preventie van diabetes
type 2’ in Vlaanderen. Ze doet dit aan de hand van heel wat initiatieven
en projecten, zoals bijv. Zoet Zwanger en HALT2Diabetes. Het huidig
aanbod werd uitgebreid met een gloednieuw tijdschrift ‘Gezond en
Actief Leven’.
Met dit tijdschrift wil de Diabetes Liga personen met een verhoogd
risico op diabetes type 2 op een positieve manier ondersteunen door
hen te informeren. ‘Gezond en Actief Leven’ biedt praktische
handvaten op vlak van voeding, beweging, rookstop ... De Diabetes
Liga wil inspireren om proactief en gezond in het leven te staan.
Wil je meer lezen? Het is ook mogelijk je in te schrijven voor een
GRATIS abonnement. Zo ontvang je ‘Gezond en Actief Leven’
tweemaal per jaar in je brievenbus of mailbox. Surf naar
www.diabetespreventie.be of scan de QR-code.
Heb je ideeën of suggesties voor een volgende editie? Deze zijn uiteraard zeer welkom! Mail deze
gerust naar justine.vanhaecke@diabetes.be

Communicatie dienstverlening DMW - Oekraïense vluchtelingen
Via deze link willen wij jou informeren over de hulp- en dienstverlening van de Diensten
Maatschappelijk Werk (DMW) voor Oekraïense vluchtelingen
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Zinloos attest
De vraag naar diverse attesten en het invullen van documenten swingt de pan uit bij huisartsen.
Project Kafka wil een halt toeroepen aan deze evolutie. Het is een unieke samenwerking van jonge
huisartsen. Ze willen lokale en nationale besturen, mutualiteiten, verzekeringsmaatschappijen en
andere organisaties aan het denken zetten over het nut van bepaalde administratieve akten.
Het bestuursorgaan van Huisartsenkring ondersteunt deze actie nadrukkelijk. We zijn ons bewust dat
deze stempels onze papierberg niet onmiddellijk zal verkleinen, maar als we gezamenlijk en massaal
hetzelfde signaal uitsturen dan kunnen we in dialoog gaan om deze evolutie te keren. Op de website
www.zinloosattest.be kan je meer informatie vinden over het project.
We willen dit initiatief informatief ook bij jullie eens onder de aandacht brengen. Misschien zijn er
nog zorgverleners die de actie ondersteunen.

Rode Kruis-Vlaanderen:
Ongepland niet-dringend liggend ziekenvervoer in het zuidelijk deel van West-Vlaanderen nu ook
tijdens de avond, de nacht en in het weekend. Via deze link vindt u meer informatie, en onder deze
link vindt u de tarieven.

Uitnodiging praatkaffee 14/06
Graag kondigen wij u de volgende avond van "In Balans" aan op dinsdag 14 juni 2022 om 19u30 in VC
Mozaïek in Overleiestraat 15A in Kortrijk.
Op deze avond geeft Greet Van Hecke, Positiviteitscoach, meer uitleg omtrent het thema "De kracht
van positiviteit".
Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom op deze avond. Kostprijs: €1
Graag inschrijven en keuze aanduiden via volgende link: : https://forms.gle/hQ2Ci8aLThN9NFWB7
Ondanks het is aangegeven op de flyer zal volgen via livestream niet meer mogelijk zijn. We hopen
iedereen terug te kunnen ontvangen ter plaatse.

