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Beste << Test Voornaam >>

In deze nieuwsbrief vind je volgende topics terug:
 

Nieuws uit de Eerstelijnszone
Covid-19 vaccinaties
Preventie, Zorg en Welzijn voor Oekraïners
Projecten
Lancering 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid
#Smeerweer campagne
Klare kijk op kanker 
Agenda 

Nieuws uit de Eerstelijnszone
Covid-19 vaccinaties

Binnen eerstelijnszone Demerland werd inmiddels 89,46% van de bevolking volledig
gevaccineerd tegen Covid-19, waarvan 87,59% zich ook liet boosteren. Onze gemeentes
behalen een hoge vaccinatiegraad, maar de eerstelijnszone blijft inzetten op vaccineren.
Iedereen die wil, kan nog steeds terecht in een vaccinatiecentrum. Ook de
seizoenarbeiders die werken binnen onze eerstelijnszone en de Oekraïense vluchtelingen
komen aan bod. Het vaccinatiecentrum in Webbekom is deze maand geopend op
woensdag 27 april. Meer info over waar en wanneer je terecht kan voor een Covid-
vaccinatie vind je op onze website.

Preventie, Zorg en Welzijn voor Oekraïners

https://www.eerstelijnszone.be/alles-over-covid-19
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Door het conflict in Oekraïne is een grote stroom
vluchtelingen op gang gekomen in
Europa. Deze vluchtelingen krijgen een tijdelijk
beschermingsstatuut. Als zorg- en hulpverlener zal u
wellicht met hen in contact komen.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid bundelde alle relevante info voor zorgprofessionals
op hun website. Je vindt er ook de link terug naar het webinar van 5 april. In dit
webinar voor zorgverleners wordt overlopen welke gezondheidsrisco’s
oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne lopen, welk preventief gezondheidsaanbod zij het best
krijgen en hoe dit georganiseerd kan worden.

Projecten
Lancering 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Naar goede gewoonte zetten de Vlaamse Logo’s, Te Gek!? en het Vlaams Instituut
Gezond Leven vzw van 1 tot 10 oktober het belang van een goede geestelijke gezondheid
in de kijker met een 10-daagse.

Het doel? Mentaal welbevinden  en  psychische kwetsbaarheid  bespreekbaar maken
onder het motto #samenveerkrachtig. Dit jaar benadrukken ze het woordje ‘kracht’. 
 
Iedereen is welkom om een actie op poten te zetten: Het lokaal bestuur, zorgverleners en
zorgorganisaties, het verenigingsleven, lokale handelaars, verenigingen die werken met
kwetsbare groepen, het lokaal dienstencentrum, woonzorgcentra, enthousiaste burgers,... 
Bekijk zeker eens de inspiratiegids. 

Wil je mee je schouders zetten onder de 10-daagse?  

Volg de online kick-off op 26/4 om 10u waar men het jaarthema en heel wat
inspiratie uit de doeken doet. Schrijf je hier in.
Neem contact op met Lisa (lisa@logo-oostbrabant.be) voor gratis
(campagne)materialen en/of download het materiaal
op www.samenveerkrachtig.be.                                                   

https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/infectieziekten-en-vaccinaties/preventie-zorg-en-welzijn-voor-oekra%C3%AFners
https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/infectieziekten-en-vaccinaties/preventie-zorg-en-welzijn-voor-oekra%C3%AFners
https://www.samenveerkrachtig.be/images/2022/Inspiratiegids_SamenVeerkrachtig2022_DEF.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iHWluc2QME-l_XnOkqW8LxWR1S7XBgFJho5v6bNqQ0dUM1RDNElaMkxGSTE4WEZOMjVYSUwzNDExNiQlQCN0PWcu
mailto:lisa@logo-oostbrabant.be
https://www.samenveerkrachtig.be/organiseer-mee/downloads


29-07-2022 09:43 Campaign Overview | Mailchimp

https://us19.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=14430035 3/5

#Smeerweer campagne

Huidkanker is een van de meest
voorkomende kankers ter wereld. 
De incidentiecijfers in België zijn hier geen
uitzondering op.

 
               

De belangrijkste oorzaak van huidkanker
is blootstelling aan UV-straling. Dit gebeurt
zowel bij blootstelling aan de zon als bij
blootstelling tijdens het gebruik van
zonnebanken.

Tegen de zon kan je je beschermen met
drie eenvoudige tips: smeren, kleren en
zon weren. Zonnebanken gebruik je beter
niet.

Hoe de campagne mee uitdragen?
Op www.smeerweer.be staat het
campagnemateriaal online. Het is zowel
digitaal als fysiek beschikbaar.

Klare kijk op kanker 

Kanker helder uitgelegd op nieuw
platform klarekijkopkanker.be. 

Kanker gooit je leven overhoop.
Je hoofd zit vol vragen en de medische
termen vliegen je om de oren.
Freya Rowaert (43) leeft nu 20 jaar met
kanker en weet er alles van.
Om lotgenoten vanuit haar eigen ervaring
te ondersteunen, lanceert ze een
gloednieuw platform ‘Klare kijk op
Kanker’. Ze is er zelf de gids voor
kankerpatiënten en hun omgeving.

Agenda 
23 april: ONCOlloquium, een uniek symposium voor professionals in de oncologie
         

https://zorg-en-gezondheid.us6.list-manage.com/track/click?u=e621b7b195890995078e47e6f&id=fbe122f053&e=999270c385
https://klarekijkopkanker.be/
https://fcc.idloom.events/ONCOlloquium-2022
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24 april: Online kick-off 10-daagse van de geestelijke gezondheid
                                   
3 mei: Wereld Astma Dag met als thema ‘Astma en Sport’
                                                          
5 mei: Interactieve vorming suïcidepreventie door CGG-SP Vlaams-Brabant
                              
5 mei: Inspiratiemoment 'Gezondheidsongelijkheid en de rol van het lokale
bestuur' door de VVSG en AZG te Gent     
                                         
2 juni: Symposium over de symptomen van en de behandelingen voor long-
covid door ELZ Bravio
 
20 september: Welzijnsevenement voor personen met een zorg- en
ondersteuningsnood, kwetsbare personen en hun mantelzorgers in Den Egger te
Scherpenheuvel-Zichem. Meer info volgt later!  
                                                  
7 oktober: Studiedag Alcohol in het Provinciehuis door CGG Vlaams-Brabant
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info@elzdemerland.be

Eerstelijnszone Demerland vzw
Langestraat 1B

Rillaar 3202
Belgium
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Wilt u wijzigen hoe u deze e-mails ontvangt? 
U kunt uw voorkeuren bijwerken of u afmelden voor deze nieuwsbrief.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iHWluc2QME-l_XnOkqW8LxWR1S7XBgFJho5v6bNqQ0dUM1RDNElaMkxGSTE4WEZOMjVYSUwzNDExNiQlQCN0PWcu
https://www.astma-en-allergiekoepel.be/
https://passant.us12.list-manage.com/track/click?u=c159eddaa0632b9d99782c327&id=871013bb44&e=42793ba4a8
https://www.vvsg.be/opleidingen/inspiratiemoment-gezondheidsongelijkheid-en-de-rol-van-het-lokale-bestuur
https://www.vvsg.be/opleidingen/inspiratiemoment-gezondheidsongelijkheid-en-de-rol-van-het-lokale-bestuur
https://forms.gle/ySFhhyinNDpixQ3e7
https://www.eerstelijnszone.be/welzijnsbeurs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2amGWdYq_9h2iOXvvcA2t1s1mWShrEw2PWn6H9OMYMWLvGg/viewform
https://www.facebook.com/ELZDemerland
https://eerstelijnszone.be/Eerstelijnszone-Demerland
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