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Beste << Test Voornaam >>
 
In deze nieuwsbrief vind je volgende topics terug:
 

Nieuws uit de Eerstelijnszone
Laatste kans om je in te schrijven
Resultaat herfstboostercampagne
Omgevingsanalyse ELZ Demerland
Nieuwe website eerstelijnszones
Projecten
Vernieuwde sociale kaart 
Gezinszorg nodig?
Agenda 

Nieuws uit de Eerstelijnszone
Laatste kans om je in te schrijven
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Resultaat herfstboostercampagne

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar dus
schrijf je snel in via deze link!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm6XCVU2vQkHFEBuX2HxZhCEKw1dwXTx-_BIVbr0A3f_Kgsg/viewform
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Tot het einde van het jaar is de waakfase terug van kracht. Dat betekent dat we in
november en december beperkt vaccineren. We organiseren nog op de volgende dagen
prikmomenten in het vaccinatiecentrum van Webbekom:

16 november van 16.30u tot 20u 
7 december van 16.30 tot 20u
28 december van 12.30u tot 16.30u

Je kan een afspraak vastleggen via het callcenter: 013 / 39 19 19. 

Omgevingsanalyse ELZ Demerland

Op vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid stelden we een omgevingsanalyse op.
Deze omgevingsanalyse kijkt naar de belangrijke demografische, maatschappelijk, politiek-
sociale, economische, ecologische, sociaal-culturele, ... ontwikkelingen in onze zone. Het doel is
om op basis van deze gegevens een gedragen actie en-beleidsplan te ontwikkelen voor de
komende jaren. We delen dit document graag met onze lezers naast de rapporten van LOGO
Oost-Brabant met enkele boeiende cijfers per gemeente opgelijst:

Lokaal bestuur Aarschot 
Lokaal bestuur Begijnendijk
Lokaal bestuur Bekkevoort
Lokaal bestuur Diest
Lokaal bestuur Scherpenheuvel-Zichem
Lokaal bestuur Tielt-Winge

https://mcusercontent.com/f6f020f76b6284cf3a00f9700/files/e70df5aa-6ca5-159f-0128-107b015a572b/Omgevingsanalyse_ELZ_Demerland_2022.01.pdf
https://mcusercontent.com/f6f020f76b6284cf3a00f9700/files/e213cad8-35f0-4f20-5778-05f8dba6cba2/Dossier_Aarschot_2022_meer_gezondheid_voor_iedereen.pdf
https://mcusercontent.com/f6f020f76b6284cf3a00f9700/files/6d14e118-6a26-1400-6993-5ba44961f6e6/Dossier_Begijnendijk_2022_meer_gezondheid_voor_iedereen.pdf
https://mcusercontent.com/f6f020f76b6284cf3a00f9700/files/adb6d898-fcb9-dd40-6ffa-b95eedcfbd99/Dossier_Bekkevoort_2022_meer_gezondheid_voor_iedereen.pdf
https://mcusercontent.com/f6f020f76b6284cf3a00f9700/files/abde69e3-b1c5-e9e3-d236-3d8261e07927/Dossier_Diest_2022_meer_gezondheid_voor_iedereen.pdf
https://mcusercontent.com/f6f020f76b6284cf3a00f9700/files/9253ecbd-0ca3-96d8-de8f-0657a3cac26d/Dossier_Scherpenheuvel_Zichem_2022_meer_gezondheid_voor_iedereen.pdf
https://mcusercontent.com/f6f020f76b6284cf3a00f9700/files/e039a6d2-bef3-367d-4578-1ee514d56c3d/Dossier_Tielt_Winge_2022_meer_gezondheid_voor_iedereen.pdf
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Nieuwe website eerstelijnszones

           
 

 
Heb jij onze nieuwe website al gespot?
Begin november staken we onze website in een nieuw jasje: Bekijk hem hier!
 
Op deze website vind je zowel algemene informatie die voor alle eerstelijnszones geldt, als
specifieke informatie die enkel binnen onze eerstelijnszone van kracht is.

Projecten
Vernieuwde sociale kaart 

De vernieuwde Sociale Kaart is er! Je vindt hier sinds 18 oktober actuele contactgegevens terug
van het zorg- en welzijnsaanbod in Vlaanderen en Brussel. De databank kreeg een update en
een nieuwe look. Het promofilpje kan je hier bekijken.

Voor wie en waarom? 

Je kan in deze databank als eerstelijnsprofessional gericht zoeken, doorverwijzen of contacten
leggen met andere eerstelijnsprofessionals. De databank is ook te gebruiken door burgers en
lokale besturen. 
 
Via deze weg willen we graag alle zorgprofessionals oproepen om de gegevens die gepubliceerd
worden op deze sociale kaart na te kijken en te updaten indien nodig. Meer info voor
zorgaanbieders vind je op deze pagina.
Ben je zorgverlener en had je nog geen fiche op De Sociale Kaart? Meld je dan snel aan! 

https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-demerland
https://www.desocialekaart.be/
https://www.youtube.com/watch?v=njjZGE6-wE0&t=16s
https://www.desocialekaart.be/
https://sway.office.com/GeCBTKO4grQIZ062?ref=email
https://www.desocialekaart.be/
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Gezinszorg nodig?

Wist je dat verschillende organisaties binnen onze
eerstelijnszone een ruim aanbod gezinszorg bieden?

Deze diensten zijn geschikt voor iedereen.
Op maat van verschillende doelgroepen.
Voor zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp.

Bijvoorbeeld voor poetsdienst, karweidienst,
zorg met budgetten, ...

Breng je graag een gezellige dag door in leuk
gezelschap? Dan kan je terecht in een van de
dagverzorgingshuizen.
Gezinnen met jonge kinderen kunnen hier ook
terecht voor kraamzorg en kinderopvang.

Verschillende diensten gezinszorg in eerstelijnszone Demerland werken trouwens zonder
wachtlijst. Dankzij o.a. een spoedequipe kunnen ze aanvragen snel opstarten.
 
Aanvragen voor een of meerdere van deze diensten zijn welkom via de websites
van Familiehulp, i-Mens, In-z of Ferm. Je kan hen uiteraard ook bereiken via mail of telefoon.
Naast deze vier thuiszorgdiensten kan je deze hulpverlening ook vinden bij het lokaal bestuur van
jouw gemeente.

https://www.familiehulp.be/aanvraag-doen
https://www.i-mens.be/dienst-aanvragen
https://in-z.be/diensten/hulp-aan-huis/
https://www.samenferm.be/diensten/huishoudhulp
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Agenda 
22 november: Netwerkavond eerstelijnszone Demerland om 19u in De Keyt te
Messelbroek met spreker Alain Remue van de Cel Vermiste Personen
24 november: Webinar 'Hoe hou ik de zorg betaalbaar? En mijn patiënt tevreden?' online
door Solidaris
25 november: Workshop 'Minne & Meer' over beminnen en graag zien bij personen met
dementie in Leuven door Memo, Expertisecentrum Dementie
28 november: Familiegroep Dementie in LDC Orleanshof te Aarschot
28 november: Netwerkdag 'Samen bouwen aan een warm nest voor jonge gezinnen' in
UPC Kortenberg door Yuneco Crosslink, Psyche, De Bakermat en het Vlaams
Expertisenetwerk Perinatale gezondheid.
28 november: Interactieve webinar over de behandeling tegen prostaatkanker door
Stichting tegen Kanker
1 december: Studiedag ouderenzorg in veilige handen in Odisee Campus Brussel door
CAW Oost-Vlaanderen
3 december: Inspiratiedag Halt2Diabetes in Open Huis Gent door Diabetes Liga
28 december: Laatste openingsmoment vaccinatiecentrum Webbekom
14 januari: Duo-symposium 'Doelgerichte zorg: wat maakt een patiënt gelukkig?'
in Leuven door De Maretak vzw in samenwerking met THE Institute vzw.

Copyright © 2022 Eerstelijnszone Demerland vzw, All rights reserved.
Je ontvangt deze mail omdat je hebt aangegeven dat we je mails mogen sturen om zo op de hoogte te blijven ivm

Eerstelijnszone Demerland.

U kan ons bereiken via:
info@elzdemerland.be

Eerstelijnszone Demerland vzw
Langestraat 1B

Rillaar 3202
Belgium

Voeg ons toe aan je adresboek
  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm6XCVU2vQkHFEBuX2HxZhCEKw1dwXTx-_BIVbr0A3f_Kgsg/viewform
https://mcusercontent.com/f6f020f76b6284cf3a00f9700/files/16df8fa5-cf3b-d40b-a4a4-7623082c2db5/Uitnodiging_gratis_webinar_Hoe_hou_ik_de_zorg_betaalbaar_en_mijn_pati%C3%ABnt_tevreden.pdf
https://mcusercontent.com/f6f020f76b6284cf3a00f9700/files/e2999bbb-5a7b-eb56-fc2a-1e6a9c86059d/uitnodiging_workshop.pdf
https://www.alzheimerliga.be/nl/familiegroepen-jongdementie/familiegroep-dementie-regio-aarschot
https://mcusercontent.com/f6f020f76b6284cf3a00f9700/files/becff947-ac69-926d-4a20-dffb37cbad5c/Webinar_warm_nest.pdf
https://www.kanker.be/onze-webinars/focus-op-prostaatkanker
https://www.kanker.be/onze-webinars/focus-op-prostaatkanker
https://www.caw.be/wat-beweegt-er/nieuws/studiedag-op-1-december-ouderenzorg-in-veilige-handen/
https://www.diabetes.be/nl/activiteiten/inspiratiedag-halt2diabetes
https://watmaakteenpatientgelukkig.be/
https://www.facebook.com/ELZDemerland
https://eerstelijnszone.be/Eerstelijnszone-Demerland
mailto:info@elzdemerland.be
https://elzdemerland.us19.list-manage.com/vcard?u=f6f020f76b6284cf3a00f9700&id=760380625f
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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://elzdemerland.us19.list-manage.com/profile?u=f6f020f76b6284cf3a00f9700&id=760380625f&e=[UNIQID]&c=bfb911e349
https://elzdemerland.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=f6f020f76b6284cf3a00f9700&id=760380625f&e=[UNIQID]&c=bfb911e349
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=f6f020f76b6284cf3a00f9700&afl=1

