
  

 

 

Nieuwsbrief ELZ Schelde Leie - november '21 
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  

 

    

 

Laatste prik in vaccinatiecentrum Brielpoort – 20 oktober  

  

Op 20 oktober werd het laatste coronavaccin gegeven in vaccinatiecentrum Brielpoort. Er 

werden in dit vaccinatiecentrum in totaal 91 000 vaccins geplaatst bij de inwoners van ELZ 

Schelde en Leie, voornamelijk uit Deinze en Zulte. De medewerkers en vrijwilligers kregen 

van de Koninklijke Bakkersbond Deinze een gebak als bedanking voor hun inzet. Op 10 

november volgde er een bedankingsfeest voor alle medewerkers en vrijwilligers van het 

vaccinatiecentrum, het test- en triagecentrum en de tracers die hun steentje reeds 

bijdroegen. 

Nieuwsgierig naar enkele foto’s? Bekijk zeker de nieuwsberichten van Het Laatste Nieuws 

en Het Nieuwsblad. 

 

 

 

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=b71d9b7e52&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=6d1b632fcc&e=07efc8c721


 

 

Opening nieuw vaccinatiecentrum ELZ Schelde en Leie  

D'Hulhaege - Kasteel ten Bosse (Deinze) 

Het vaccinatiecentrum verhuist en zal na een kleine pauze de deuren openen in 

D’Hulhaege - Kasteel Ten Bosse op woensdag 17 november. De opbouw van het 

nieuwe vaccinatiecentrum is op dit moment nog in volle gang om zo de 

vaccinatiecampagne succesvol te kunnen verder zetten. 

Meer lezen 

 

 

 

 

Van de 85-plussers in onze eerstelijnszone ontving 77,57% (3 187 personen) een 

boostervaccin. In totaal kreeg 7% (5 250 personen) van de populatie in ELZ Schelde en 

Leie al een boostervaccin toegediend. Onder de populatie wordt het aantal personen die 

volledig gevaccineerd zijn en in aanmerking komen voor een boosterprik verstaan. 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=13182e09ae&e=07efc8c721


 

 

We kunnen spreken van een succesvolle vaccinatiegraad van 94,67% in onze 

eerstelijnszone bij de burgers van 12 jaar of ouder.  (cijfers dd 24/10)  

 

 

 

 

 

Covid Safe Ticket 

Sinds 1 november geldt het Covid Safe Ticket als toegangsvoorwaarde voor 

evenementen, dancings, discotheken, fitnesscentra en horeca. Optioneel kan in een 

residentiële opvang van kwetsbare personen een bewijs gevraagd worden (bijvoorbeeld 

in ziekenhuizen, WZC,..). Krijgt u vaak vragen van cliënten/patiënten over het 

aanvragen van het Covid Safe Ticket? Via deze link kan u hen eenvoudig verder 

helpen. Om een papieren certificaat aan te vragen, kan je de helpdesk 24/24 bereiken 

op het nummer 078 78 78 50.  

 

 

 

 

 

Wanneer moet ik mij laten testen op Covid-19? Hoe en waar kan je je laten testen? Krijg je 

veel dergelijke vragen van cliënten/patiënten of zie je zelf door de bomen het bos niet meer? 

Raadpleeg dan de overzichtspagina van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Hier kan je 

steeds de actuele informatie terugvinden. 

  

Lees meer 

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=1314868530&e=07efc8c721
tel:078787850
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=16edde7189&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=5e2efbc195&e=07efc8c721


 

 

VARIA 

 

 

 

 

 

Heeft jouw organisatie een aanbod in het brede zorglandschap in Vlaanderen? 

Ondersteun je kinderen, jongeren of (jong)volwassenen? Heb je zin om de deuren van je 

organisatie, werking, leefgroep, … open te stellen voor leergierige professionelen? 

Maak je vacature aan voor Vreemdgaan-Wisselleren 2020-2021 vóór 9 januari 2022. Meer 

info: www.vreemdgaan-wisselleren.be  

 

 

 

 

 

Loop je als professional vast met een kind/jongere en/of hun context op vlak van een 

specifiek thema rond psychisch welbevinden? Wil je graag meer houvast bij het werken met 

een kind of jongere (en zijn context) binnen een specifiek thema waar je zelf minder affiniteit 

mee of kennis van hebt?  

Lees meer 

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=258cc5d5c5&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=3a2c60cd1c&e=07efc8c721


 

 

Wist je dat we gemiddeld 85% van onze tijd binnenshuis doorbrengen, vooral in onze eigen 

woning? En dat lucht binnenshuis vaak meer schadelijke stoffen bevat dan buiten? Promoot 

je de vier belangrijkste vuistregels mee? Ventileer, verlucht, beperk vervuilende stoffen in 

huis en vermijd CO-vergiftiging door je verwarmingstoestel na te kijken. Agentschap Zorg 

en Gezondheid, de Vlaamse Logo’s en het Vlaams Instituut Gezond Leven maakten een 

affiche met deze vier vuistregels en meer informatie.  

Lees meer 

 

 

 

 

 

De Ouderenweek, die dit jaar georganiseerd wordt van 15 tot 21 november, staat in het 

teken van ‘Kopzorgen verdienen zorg’, een campagne die psychische problemen bij ouderen 

bespreekbaar wil maken.  

Lees meer 

  

 

Agenda  

 

 

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=68565f0094&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=f5132bd49c&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=41fad31500&e=07efc8c721


 

 

Cursus in de kijker: ‘basistraining doelgerichte zorg’ 

In deze gratis digitale cursus krijg je uitleg over doelgerichte zorg: Wat betekent dit? En 

wat betekent dit voor mij als persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, als 

mantelzorger, als zorgaanbieder? Welke tools bestaan er en hoe kan ik ze gebruiken? 

Deze cursus is opgebouwd aan de hand van kennisclips: korte videofilmpjes die telkens 

één onderdeel belichten. Na het volgen van deze basis cursus weet je wat doelgerichte 

zorg is, hoe je ermee aan de slag kan en welke tools je hiervoor kan gebruiken. 

Doelgroep: Deze cursus is opgezet voor een zeer breed publiek, de cursus is 

toegankelijk voor burgers, hulpvragers, mantelzorgers en zorgaanbieders.    

 

 

 

 

 

Dit is een platform waar webinars, e-learningmodules, opleidingen en kennisdeling voor de 

zorgraden en eerstelijnsactoren worden gebundeld: Leer- en deelplatform van VIVEL 

   

 

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

 

 

 

 

 

Volg ons ook op Facebook en LinkedIn 

 

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=c7d2932c20&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=c578cb7ca3&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=7772433fd1&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=1f1758832e&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=37cc04554d&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=37cc04554d&e=07efc8c721


 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

 

 

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

eerstelijnszone? Contacteer ons via info@elzscheldeleie.be.  

 

Blijft u graag verder op de hoogte via onze nieuwsbrieven? Schrijf u in via deze link! 

 

Eerstelijnszone Schelde en Leie verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en 

neemt daarbij uw rechten strikt in acht. Voor meer informatie en vragen hieromtrent kan u terecht 

op de website: https://www.eerstelijnszone.be/privacyverklaring-zorgraad-elz-schelde-en-leie-

vzw   

    

 

mailto:info@elzscheldeleie.be
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=d58cbe0472&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=0c62e2f8c5&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=0c62e2f8c5&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=7cf8cc3171&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=7efa95b018&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=15fb4ba419&e=07efc8c721

