
  

   

 



 

Wie doet wat, waar, hoe en waarom binnen ELZ Dender.  Je leest het hier ...  

 

 

Extra coronavaccin voor personen met verminderde 

immuniteit 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) heeft beslist om een 

extra vaccin aan te bieden aan personen met een verminderde immuniteit, 

veroorzaakt door een bepaalde aandoening of door een behandeling. 

Lees meer 

 

 

 

Sluiting vaccinatiecentrum Hamme 

De vaccinatiecampagne loopt stilaan naar z’n einde en dus worden ook 

afspraken gemaakt m.b.t. de afronding van de vaccinaties in onze 

vaccinatiecentra. 

 

Er werd beslist om het vaccinatiecentrum in Hamme te sluiten. 

Het vaccinatiecentrum in Appels zal nog enkele weken langer open 

blijven om de laatste fase af te werken en dit voor de inwoners van onze hele 

Eerstelijnszone, dus ook voor de burgers van Hamme, Buggenhout en Zele. 

Lees meer 

 

 

Opgelet voor phishingmails! 

Opgelet! Er doen momenteel phishingmails de ronde die melden dat er 

"urgente document(en) in uw 'My e-Box in verband met uw COVID-certificaat" 

ter beschikking staan. Met een frauduleuze link proberen deze mails persoons- 

en bankgegevens van de ontvanger los te krijgen. 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=91c41a93fd&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=b74df77d82&e=a8ae912c66


 

Lees meer 

  

 

 

Meer info over de vaccinatiecampagne  
 

 

 

 

Ook de vele partner(organisatie)s van ELZ Dender hebben heel wat voor jou 

in petto.  

 

Vragenuurtje Buurtzorg - projectoproep Zorgzame 

buurten 

Naar aanleiding van de projectoproep Zorgzame buurten van minister Beke 

wenst ELZ Dender geïnteresseerde organisaties in kaart te brengen, met 

elkaar in contact te brengen en de projectoproep verder toe te lichten. Wij 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=98760e6a39&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=69eb653f91&e=a8ae912c66


 

nodigen u dan ook graag uit op het vragenuurtje op 23/09 met mogelijkheid tot 

bespreken van de projecten en eventuele vragen. 

Lees meer 

 

 

 

E-boek ‘Bevorder de zelfredzaamheid van kwetsbare 

ouderen met bewegen’ 

Bewegen kan een belangrijke rol spelen om de zelfredzaamheid van 

kwetsbare ouderen te vergroten. Het Nederlandse kenniscentrum Sport & 

Bewegen maakte daarom het e-boek ‘Bevorder de zelfredzaamheid van 

kwetsbare ouderen met bewegen’.  

Lees meer 

 

 

 

Oproep Lerend netwerk Family Solidarity 2.0 

voor leerkrachten, pedagogische werkers en sociaal 

werkers  

Hoe communiceer je als professional met gescheiden ouders? Wat doe je als 

een grootouder van één van de kinderen die je begeleidt, mee beslissingen wil 

nemen? Samen met jullie wil de Arteveldehogeschool binnen het SBO-project 

Family Solidarity 2.0 op zoek gaan naar hefbomen om een meer inclusief 

gezinsbeleid te ontwikkelen.    

  

Interesse om deel te nemen? Laat dan je gegevens achter via deze link.   

Meer weten? Klik hier voor meer info.  

 

 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=7f3a51e2de&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=7bc603a986&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=ffb15e373b&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=27d5defd06&e=a8ae912c66


 

Ondersteuning in het zorglandschap 

De Vraagwijzer en Wegwijzer hebben als doel personen met (een vermoeden 

van) een handicap en hun netwerk wegwijs te maken in het zorglandschap. 

Lees meer 

 

 

 

 

Vormingen, webinars, studiedagen, symposia, ... mogelijkheden genoeg om jouw kennis 
verder aan te scherpen. 
 

 

 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=9a16ea4ab8&e=a8ae912c66


 

21/9 - Schatten in Vlaamse Dementiezorg 

Op de Werelddag dementie nodigen alle expertisecentra dementie jou uit om 

kennis te maken met de diverse schatten in de Vlaamse dementiezorg. 

Lees meer 

 

 

 

28/9 - Webinar - Evenwichtsstoornissen en 

duizeligheid - AHOSA vzw 

Dr. Stefan Delrue heeft het over de meest courante aandoeningen van het 

evenwichtssysteem, de klassieke onderzoeken bij duizeligheid en de 

verschillende behandelmogelijkheden. 

Lees meer 

    

 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=1d0ad24ada&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=064474f36f&e=a8ae912c66

