
 

  

 

 

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. 

  

 

    

Algemene vergadering  

  

  

 

 

  



 

Neemt u graag deel aan onze algemene vergadering? Schrijf u dan hier in.  

  

 

 

 

Vaccinaties 

 

Update cijfers vaccinaties ELZ Schelde en Leie   

  

De vaccinatiecentra draaien intussen bijna op volle toeren en het aantal geleverde vaccins 

blijft toenemen de komende weken. We kunnen spreken van een veilig én snel 

vaccinatieproces: de vaccinatoren zetten nu vlot 1 prik per 2 minuten in beide centra.   

 

Via de vaccinatieteller kan je de cijfers dagelijks op de voet volgen en een update lezen over 

de vaccinatie cijfers van mei. 

 

Alvast bedankt aan alle burgers die zich lieten vaccineren en aan alle medewerkers van het 

vaccinatiecentrum, we komen elke dag wat dichter bij de 70 procent vaccinatiegraad dankzij 

jullie! 

  

  

 

  

 

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=8f579951eb&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=d7c9f6e0ca&e=07efc8c721


 

Benieuwd wanneer je aan de beurt bent voor je coronavaccinatie? 

Wat met het plannen van vakantie, werk en het verder volgen van 

de coronamaatregelen? 

  

Via deze tool kan je op basis van jouw leeftijd opzoeken wanneer je ongeveer jouw 

uitnodiging en jouw eerste en tweede dosis van het vaccin mag verwachten. De richtdatum 

is op weekniveau en een inschatting afhankelijk van de uiteindelijke toewijzing van het aantal 

vaccins. Hou rekening met een mogelijk verschil van 1 week vroeger of 1 week later voor 

jouw effectieve uitnodiging en vaccinatiedata. 

 

Wat met het plannen van vakantie, werk en het verder volgen van de coronamaatregelen? 

Lees meer op onze website. 

 

Kreeg je nog geen uitnodiging en behoort u tot de huidige doelgroep? Neem dan eerst een 

kijkje op ‘Mijn Burgerprofiel’. Kan u daar geen uitnodiging terugvinden? Neem dan verder 

contact op met het vaccinatiecentrum. 

 

 

 

Cijfers van Hoop: elke dag een stap dichter naar een 

vrij en gezond Vlaanderen 

  

Op 7 mei lanceerde de Vlaamse overheid de motivatiecampagne ‘Cijfers van Hoop’. De 

bedoeling is om de Vlaming een hart onder de riem te steken op een ogenblik dat de 

coronacijfers – en niet in het minst de vaccinatiecijfers – hoop geven, maar we tegelijk nog 

altijd aan de bevolking vragen een aantal veiligheidsmaatregelen strikt te volgen. Cijfers 

blijven ook maar cijfers totdat ze een emotionele lading krijgen. Daarom wordt in deze 

campagne het aantal gevaccineerde Vlamingen per uur, dag, week of in totaal omgezet naar 

de totaalcapaciteit van een concertzaal, een voetbalstadion of een evenement. Lees 

hier meer over de campagne. 

  

 

 

AstraZeneca – verkorting intervaltijd 1e en 2e vaccin 
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De ministers van Volksgezondheid hebben op de interministeriële conferentie en op advies 

van de Taskforce Vaccinatie beslist om de tijd tussen een eerste en tweede vaccinatie met 

het AstraZeneca-vaccin in te korten naar 8 weken (in plaats van 12 weken). 

 

Deze aanpassing zal toegepast worden bij de personen die hun 1ste dosis AZ-vaccin krijgen 

vanaf de week van 24 mei. Op die manier zou bijna iedereen (18+) tegen midden augustus 

volledig gevaccineerd kunnen zijn, onder voorbehoud van aanpassingen in de 

leverschema’s. Daarnaast moet het kortere tijdsinterval mensen nog meer motiveren om in 

te gaan op hun uitnodiging voor vaccinatie en zowel hun eerste als tweede dosis niet uit te 

stellen of te weigeren. Bij zwangere vrouwen wordt een eerste dosis met AstraZeneca 

gevolgd door een tweede dosis met AstraZeneca. In het geval van een eerste prik bij 

zwangeren wordt voor Pfizer of Moderna gekozen.  

  

-> Lees meer 

 

 

 

  

Help mee om de meest kwetsbaren in onze zone te 

bereiken voor vaccinatie 

   

Heb je weet van kwetsbare groepen of moeilijk te bereiken doelgroepen in deze 

vaccinatiecampagne? 

Signaleer het aan onze populatiemanager Christoph Cnockaert (0494/205781). Als 

professionele zorg of welzijnswerker ben je een sleutelfiguur in het sensibiliseren van 

kwetsbare groepen. Samenwerking is de sleutel om een vaccinatiegraad van 70 procent te 

behalen. 

 

Benieuwd naar de rol van onze populatiemanager? Neem hier een kijkje. 

 

Op zoek naar communicatietips om patiënten en/of cliënten beter te bereiken? Bekijk dan 

zeker deze gespreksleidraad. 
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Varia 

 

Denk mee aan de palliatieve zorg van de toekomst 

  

Teken jij graag mee aan de krijtlijnen van de toekomstige palliatieve zorg? Heb jij ervaring 

met palliatieve zorg? Of heb je ideeën over hoe palliatieve zorg er in de toekomst moet 

uitzien? Dan is het COMPAS-project op zoek naar jou! Het COMPAS-project gaat over 

integratie van palliatieve zorg en is een samenwerking tussen universiteit Gent, Universitair 

ziekenhuis Gent en Kom op tegen Kanker. Het COMPAS-project is op zoek naar patiënten, 

naasten, mantelzorgers, zorgverleners, vrijwilligers, onderzoeksmedewerkers, 

beleidsmedewerkers en geïnteresseerden die vanuit hun ervaring mee kunnen denken over 

wat belangrijke hefbomen zijn voor die toekomstige palliatieve zorg. Interesse? Vul dan deze 

vragenlijst in. 

  

 

 

Innovatief project verleent psychologische 

ondersteuning via deZorgSamen.be 

  

De coronacrisis heeft een grote impact op ons allemaal. Wanneer je voor iemand zorgt als 

zorg- of welzijnspartner is de druk vaak groot. Maar wanneer is de druk te hoog? Wanneer 

doe je best beroep op professionele hulp? De zorgscreener op www.dezorgsamen.be geeft 

je een signaal wanneer het nuttig kan zijn om een gesprek te hebben met een professionele 

hulpverlener. Bovendien kan je je gegevens achterlaten waarna je binnen de drie werkdagen 

wordt gecontacteerd door een collega-hulpverlener. Op 12 mei vindt er een webinar plaats 

(20u) over tools om je veerkracht te vergroten en goed voor jezelf te zorgen: want zorgen 

voor anderen begint bij zorgen voor jezelf. 
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RCGG Deinze-Eeklo-Gent en CGG Eclips 

samengesmolten tot CGG Adentro 

  

Als kernpartners binnen het bredere netwerk van de geestelijke gezondheidszorg hebben het 

Regionaal Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Deinze-Eeklo-Gent (RCGG) en CGG 

Eclips beslist om vanaf 31 maart de krachten te bundelen en samen te versmelten tot het 

nieuwe Centrum Geestelijke Gezondheidszorg ADENTRO. ADENTRO wil kwaliteitsvolle 

en toegankelijke ambulante, gespecialiseerde hulp bieden voor mensen van 0 tot 99 jaar, 

evenals diens context ondersteunen. Verder wil ADENTRO individuele zorgtrajecten 

versterken door goed samen te werken met de flankerende zorgactoren. Ze blijven als 

maatschappelijk geëngageerd centrum bijzondere aandacht hebben voor de sociaal 

kwetsbaren in onze regio. 

 

 



 

 

Vacature – beweegcoach gezocht in gemeente Zulte 

  

Het project ‘Bewegen op Verwijzing’ in Eerstelijnszone Schelde en Leie zoekt een 

beweegcoach voor gemeente Zulte die op zelfstandige basis aan de slag kan. Als 

beweegcoach (BOV-coach) is het jouw taak om mensen te motiveren om dagelijks meer te 

gaan bewegen. Je begeleidt mensen die doorverwezen zijn door hun huisarts of specialist. 

Je gaat niet samen met de deelnemer bewegen maar je stelt samen een persoonlijk 

beweegplan op, rekening houdend met de input van de arts, de situatie, mogelijkheden en 

verwachtingen van de deelnemer.  Denk je dat dit iets voor jou is en wil je weten of je profiel 

voldoet aan de criteria? Bekijk dan vlug onze vacature en bezorg je cv voor 30 juni 2021. 

 

 

  

 

 

 

Kom op tegen kanker – online praatcafé 

  

Kom op tegen kanker wil mensen met kanker en hun naasten blijven ondersteunen en tonen 

dat ze er niet alleen voor staan, ook in digitale coronatijden. Daarom lanceert KOTK 

maandelijks een online praatcafé rond diverse thema’s. De agenda voor de komende 

maanden kan u hier vinden. 

  

Op dinsdag 8 juni (14-16u) organiseren KOTK en ELZ Schelde en Leie een natuurwandeling 

in de Brielmeersen voor mensen met kanker en hun naasten. Info en inschrijven kan 

via zeventiendorpen@deinze.be of 09/387.82.80. 
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E-learnings in de kijker – veilige communicatie en 

gebruik van gezondheidsgegevens 

  

Kan ik veilig onderzoeksresultaten van de patiënt naar een collega-zorgverlener sturen? En 

hoe veilig is het om mijn patiëntendossiers op Dropbox te bewaren? De e-learning ‘veilig 

communiceren in de zorg’ licht kort de Europese regelgeving rond de bescherming van 

persoonsgegevens (GDPR) toe en de impact die deze heeft op de gezondheidszorg.  

 

De patiënt heeft meer en meer toegang tot zijn medische gegevens via online portalen. Via 

de e-Learning ‘de patiënt en zijn gezondheidsgegevens’  ontdek je waar ze vandaan 

komen, welke info ze bevatten en welke medische gegevens voor zorgverleners en 

patiënten juist beschikbaar zijn.  

  

 

 

 

Je kan eerstelijnszone Schelde en Leie nu ook terugvinden op 

Facebook en LinkedIn, help ons digitaal netwerk te verruimen.  

 

 

 

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

 

 

 

 

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.  

Dan nemen wij dit mee op! 

 Blijft u graag verder op de hoogte via onze nieuwsbrieven? 

Schrijf u dan in via deze link! 
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Our mailing address is: 

info@elzscheldeleie.be 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
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