
  

 

 

Nieuwsbrief ELZ Schelde Leie  
De Zorgraad van de Eerstelijnszone Schelde-Leie wenst iedereen te informeren die actief is binnen het 

werkingsgebied van onze Eerstelijnszone.  Bij elk bericht vind je een korte omschrijving. Wil je meer lezen? Klik 

op de link in het bericht en je wordt doorverwezen naar het artikel. 

 

  

 

Vaccinaties  

 

    

 

Fusie vaccinatiecentra ELZ Schelde en Leie 

- verlenging vaccinatiecampagne 

Recent besliste de Vlaamse overheid dat specifieke risicopatiënten en 65-plussers een 

herhalingsvaccin nodig hebben. Deze groep burgers uit eerstelijnszone Schelde en 

Leie  (Nazareth, De Pinte, Sint-Martens-Latem, Deinze en Zulte) worden momenteel 

gevaccineerd in het vaccinatiecentrum Brielpoort (Deinze) en dit tot ten laatste 22 oktober. 

Het vaccinatiecentrum verhuist naar Kasteel ten Bosse - D'Hulhaege en wordt ten vroegste 

vanaf 15 november geopend voor de vaccinatie van het overige deel van de 65-plussers.  

 

Meer lezen 

 

 

 

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=fff3dab6dd&e=07efc8c721


  

 

 

 

 

Bedankingsmoment vaccinatiecentrum Nazareth 



 

Op 25 september organiseerden we samen met de lokale besturen van Nazareth, De 

Pinte en Sint-Martens-Latem een geslaagd bedankingsmoment voor alle medewerkers 

die zich de voorbije maanden hebben ingezet in vaccinatiecentrum Nazareth. De 

vrijwilligers uit Nazareth, De Pinte en Sint-Martens-Latem konden genieten van een 

heerlijke avond aan de oevers van de Leie. Hartelijk dank voor jullie engagement de 

voorbije maanden! 

 

 

 

 

Oproep: gekende noden voor vrijwilligerswerk in ELZ 

Schelde en Leie? 

We verzamelden de afgelopen maanden een enthousiaste groep van (para)medische 

vrijwilligers, waarvoor we enorm dankbaar zijn. Sommigen zijn op zoek naar nieuw 

vrijwilligerswerk en het zou jammer zijn om dit te laten passeren. Om deze reden willen we 

van de gelegenheid gebruik maken om de vrijwilligers die interesse hebben in een vervolg 

te koppelen aan organisaties en initiatieven die nood hebben aan vrijwilligers.   

Hebben jullie kennis van organisaties of initiatieven die nood hebben aan vrijwilligers in 

onze zone? Geef het ons door via info@elzscheldeleie.be. De vrijwilligers ontvangen 

binnenkort een overzicht van deze organisaties en kunnen deze bij interesse contacteren. 

 

  

 

Lokaal nieuws  

 

 

 

Verwelkoming nieuwe (bestuurs)leden zorgraad 

ELZ Schelde Leie  

Sinds juni mochten we enkele nieuwe (bestuurs)leden in onze zorgraad verwelkomen. Een 

warme welkom aan Filip Christiaens, Fanny De Langhe, Marc De Veirman, Kathleen 

Ghyselinck, Esther Moyson, Veerle Peelman en Annelies Vangheluwe. Bent u benieuwd 

mailto:info@elzscheldeleie.be


 

naar hun functie en de andere vertegenwoordigers in onze zorgraad? Neem een kijkje op 

onze website. 

 

 

 

 

 

 

Villa Zomernest is een open huis voor mensen geraakt door kanker, gelegen in de mooie 

natuur van Sint-Martens-Latem. Je kan er terecht voor, tijdens of na de behandeling. Ook 

naasten en nabestaanden zijn van harte welkom. Je kan langsgaan voor een kopje koffie en 

een babbel of meedoen aan één van de activiteiten. 

Het filmpje van AVS over de officiële opening en de website van Villa Zomernest laten u 

kennismaken met het open huis. 

  

Bekijk ook de folder van de Praatcafés Kom Op Tegen Kanker Schelde-Leie.  

 

 

 

 

Geniet nu tijdelijk van een gratis eerste gesprek tot en met 31 december 2021 in regio 

Schelde en Leie. Benieuwd naar dit project en wil je graag kennismaken met onze BOV-

coaches Michiel, Veerle en Wouter? Neem hier een kijkje. 

 

Vanaf 1 september is een verwijsbrief opnieuw verplicht voor de opstart van Bewegen Op 
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Verwijzing. Dankzij een verwijsbrief kan je tegen een lage prijs persoonlijke ondersteuning 

krijgen. De deelnemers die in de afgelopen periode gestart zijn met een coach, dienen 

alsnog een verwijsbrief te krijgen via hun huisarts: www.bewegenopverwijzing.be. 

 

 

 

 

 

Deinze startte in 2020 met de succesvolle uitrol van dit besloten sociale buurtnetwerk. Sinds 

kort is Hoplr ook actief in gemeente Sint-Martens-Latem. Via Hoplr staan inwoners digitaal 

in contact met de mensen in hun straat of wijk. Via het digitale buurtplatform Hoplr kunnen 

buren spullen of diensten uitwisselen, activiteiten aankondigen, buurtinitiatieven lanceren of 

elkaar beter leren kennen en sneller nieuwe contacten leggen. 

 

Interesse en woonachtig in Deinze of Sint-Martens-Latem? Download de mobiele app of surf 

naar www.hoplr.com en vul je adres in. 

  

 

VARIA 

 

 

 

 

Wegwijzer gaat op zoek naar antwoorden op vragen die personen met een handicap of hun 

netwerk kunnen hebben. In mensentaal worden rechten, plichten en procedures uitgelegd 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=5d7b761e1a&e=07efc8c721
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die op personen met een handicap van toepassing kunnen zijn. 

 

Als Wegwijzer een vraag zelf niet kan beantwoorden, brengen ze de mensen rechtstreeks 

in contact met de gepaste dienst of organisatie. Is er ondersteuning nodig in het dagelijks 

leven? Dan zoeken ze samen met de persoon uit op welke budgetten, hulpmiddelen, 

voordelen of tegemoetkomingen hij/zij recht kan hebben. Ook bij problemen en vragen rond 

wonen, werken en vrije tijd helpen ze graag verder. Begeleiding kan individueel gebeuren, 

aan de hand van infosessies of via op-weg-groepen. 

Meer informatie over Wegwijzer Oost-Vlaanderen. 

 

 

 

 

 

De basis van Patient Empowerment is een gelijkwaardige relatie zorgvrager-zorgverstrekker 

in wederzijds respect. In dat kader lanceert de vzw Patient Empowerment op 26 oktober 

voor het eerst een grootscheepse affiche- en socialemedia-campagne onder de titel ‘Elke 

stap zet je samen’. Doel is dat alle deelnemers vanaf 27 oktober over hun deelname 

communiceren. Dat gebeurt in samenwerking met tal van zorgorganisaties, ook in de eerste 

lijn en de geestelijke gezondheidszorg. De campagne bestaat uit pers- en redactionele 

informatie, affiches en banners voor websites en sociale media. De campagne richt zich tot 

de volledige zorgsector en ook tot de eerste lijn (huisartsenpraktijken, apotheken, 

paramedische praktijken, …). 

Indien u graag wenst deel te nemen en het digitale campagnemateriaal wenst te ontvangen 

kan u ons contacteren via info@elzscheldeleie.be. 
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Gezond begint in de mond? Zeker! Mondzorg ligt aan de basis van ons algemeen 

welbevinden en algemene gezondheid, maar het risico op een slechte mondgezondheid 

wordt groter op latere leeftijd. Gezonde Mond ontwikkelde daarom voor jou als 

hulpverlener heel wat handige tools waarmee je met mondzorg bij kwetsbare ouderen aan 

de slag kan.  

Surf naar www.gezondemond.be/ouderen en www.demondzorglijn.be voor meer informatie. 

Breng jij ook de mondgezondheid bij ouderen onder de aandacht door deze affiche op te 

hangen?  Beschikbaar op aanvraag via de Logo’s, zolang de voorraad toelaat. Surf 

naar www.vlaamse-logos.be en kies jouw Logo in de buurt.  

 

 

 

 

Overzicht initiatieven mantelzorgondersteuning 

De zes erkende mantelzorgverenigingen ((Steunpunt Mantelzorg, Liever Thuis LM, 

Coponcho, Samana, Ons Zorgnetwerk en OKRA-Zorgrecht) bundelden hun aanbod voor 

mantelzorgers in deze flyer. Na maanden van beperkingen zijn ze enorm verheugd dat ze 

mantelzorgers opnieuw in het echt kunnen samenbrengen. Het aanbod wordt permanent 

vernieuwd via de webpagina’s van de verschillende verenigingen. Verspreid gerust verder! 
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Advieslijn dubbeldiagnose 

De nieuwe advieslijn voor dubbeldiagnose is een laagdrempelig contactpunt voor eenmalig 

inhoudelijk advies en consult i.v.m. het begrijpen van en omgaan met gedragsproblemen 

en/of psychiatrische stoornissen bij (jong)volwassenen (vanaf 16 jaar) met een 

verstandelijke beperking. 

Lees meer 

 

  

 

OPROEP 

 

 

 

 

Lokalen gezocht – RTJ De Tafels (regio Deinze-

Meetjesland) 

RTJ De Tafels (Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp) is op zoek naar lokalen en ruimtes 

waar individuele gesprekken en/of tafels kunnen doorgaan in regio Deinze-Meetjesland. 

Concreet gaat het zowel over lokalen voor een tweetal personen, als over ruimtes waar een 

tiental personen aan tafel kunnen zitten. Kunnen zij beroep doen op het gratis gebruik van 

ruimtes binnen uw organisatie? Neem dan contact op met Yadira.Windels@vclbmeetjesland.be. 

 

Voor meer informatie over RTJ De Tafels kan u een kijkje nemen op hun website. 

 

 

 

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=91b3e9e993&e=07efc8c721
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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 men vanuit de Arteveldehogeschool binnen het SBO-project 

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

ontwikkelen. Ze organiseren daarom een multidisciplinair lerend netwerk met sociale 

professionals uit onderwijs, kinderopvang, jeugdwelzijnswerk en andere organisaties die 

werken met kinderen, jongeren en ouders... 

In schooljaar 2021-2022 worden drie bijeenkomsten georganiseerd in Gent van telkens 

drie uur: in oktober, januari en mei. Via casusbesprekingen, workshops, lezingen, 

uitwisseling met collega’s, een online platform… vangen ze jullie uitdagingen op en wordt 

ondersteuning gegeven. 

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

Meer weten? Klik hier voor meer info. 

 

 

 

Projectoproep streekfonds Oost-Vlaanderen 

Streekfonds Oost-Vlaanderen is op zoek naar lokale initiatieven met een hart voor mens en 

omgeving. Via crowdfunding zamel je eerst zelf middelen in en met het streekfonds 

verdubbelt men dit bedrag met een maximum van € 5.000. De aanvraag voor het project 

indienen kan ten laatste op maandag 8 november. 

Bijkomende info, data infomomenten en details van de projectoproep op vind je hier. 
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Help jij deze oproep mee te verspreiden? Bekijk hier de communicatietools opgemaakt in 

Streekfonds Oost-Vlaanderen 

 

  

 

Agenda  

 

 

 

 

Cursus: ‘Dematerialisatie – elektronisch voorschrijven en 

afleveren’ 

Vanaf nu kan men kiezen om met of zonder papieren voorschrift naar de apotheek te gaan 

om geneesmiddelen af te halen. Dematerialisatie of papierloos voorschrijven maakt zijn 

intrede. En dat roept heel wat vragen op. Daarom organiseerde VIVEL in samenwerking met 

VAN, Recip-e, VPP, Brussels Gezondheidsnetwerk en Domus Medica een online 

event.  Hierin wordt toegelicht wat de impact is voor voorschrijver, apotheker en 

patiënt.  Bekijk  de opnames van het online event. 

 

Alles wat je moet weten over dematerialisatie ontdek je op onze VIVEL Academie  in 

de cursus ‘Elektronisch voorschrijven en afleveren’ 

 

Daarnaast werden ook twee kennisvideo’s gemaakt. In de video’s tonen we zeer concreet 

de impact van dematerialisatie voor zowel patiënt, apotheker als huisarts. Delen? Graag! 

• Vivel - Patiënt gaat naar de arts: https://youtu.be/pDvukubF3yM 

• Vivel - Patiënt gaat naar de apotheker: https://youtu.be/GL01PZz8vjc 

 

 

 

 

Online startevent ‘Rookvrije Start’ op 21 oktober 
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Roken tijdens en na de zwangerschap betekent: grote risico’s voor de baby. Toch gebeurt 

het nog regelmatig in Vlaanderen, ook bij mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. 

Samen met de leden van de Taskforce Rookvrije Start wil het Vlaams Instituut Gezond 

Leven dit probleem de komende jaren aanpakken met een nieuw project. Ze richten zich op 

zorg- en welzijnsprofessionals die vaak in contact komen met vrouwen en hun partner voor, 

tijdens en na de zwangerschap en op tabakologen.  

 

Op donderdag 21 oktober ontdek je er alles over in een bondig online 

startevent. Benieuwd?   Schrijf je meteen in! 

 

 

 

  

 

Lezingen  

‘Anders kijken naar DEMENTIE, wanneer taal wegvalt’ 

25/10 – Nevele - inschrijven verplicht 

  

Geert Baetens, referentiepersoon dementie en oprichter van Contactclowns in de Zorg 

NeuzeNeuze vzw, getuigt als zoon van een vader met dementie over hoe we contact 

kunnen maken met moeilijk bereikbare mensen. Hoe humor te gebruiken in onze zorg 

met respect, aandacht, aanraking, kwetsbaarheid en authenticiteit. Je gaat naar huis 

met bruikbare tips. Er is ruimte voor vragen en napraten. 

Meer info en inschrijvingen 

 

‘Waarom campagne voeren tegen DARMKANKER?’ 

22/10 – Nevele - inschrijven verplicht 

 

Een boeiende uiteenzetting door Dr. Luc Colemont, oprichter van vzw Stop 

Darmkanker, die zich sinds 2016 volledig toelegt op mensen sensibiliseren om bv mee 

te doen aan het darm-bevolkingsonderzoek. Darmkanker is de best te voorkomen 

kanker, dus preventie is uitermate belangrijk. De lezing is gratis, maar inschrijven is 

wel verplicht. 

Meer info en inschrijvingen 
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Bekijk de kalender op onze website voor meer activiteiten, webinars 
en workshops van partners in de zorg  

 

 

 

 

 

Volg ons ook op Facebook en LinkedIn 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

Heeft u zelf ook een initiatief of weet van een initiatief dat je zinvol lijkt om te delen met de 

eerstelijnszone? Geef dit dan zeker door op info@elzscheldeleie.be.  

 Blijft u graag verder op de hoogte via onze nieuwsbrieven? 

Schrijf u dan in via deze link! 
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