
  

 

 

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  

 

    

Vaccinatiepunt Brielstraat (5 jaar tot 11 jaar) 

  

De vaccinatiecampagne werd terug versneld om zo alle 18 plussers voor eind januari een 

afspraak te kunnen geven. Daarnaast opent het vaccinatiepunt Brielstraat op woensdag 12 

januari in het RAC-gebouw (rijksadministratief centrum), Brielstraat 25, 9800 Deinze. Kinderen uit 

Deinze, Zulte, Sint-Martens-Latem, De Pinte en Nazareth van 5 tot 11 jaar zullen er hun gratis 

vaccinatie krijgen. Net als bij de andere leeftijdsgroepen wordt er een uitnodigingsbrief 

verstuurd met de nodige informatie.  

 

Meer info via onderstaande linken: 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=019fd664eb&e=07efc8c721


 

Hoe veilig is het vaccin voor kinderen? 

Waar bevindt zich het nieuwe vaccinatiepunt? 

Hoe maak ik een afspraak voor het vaccinatiepunt? 

Wat breng ik mee op de dag van vaccinatie? 

 

 

 

 

 

Vaccinatiegraad ELZ Schelde Leie - 5/01/2022 

 

 

  

 

 

 

 

Factcheck ‘gezondheid en wetenschap’ – betrouwbare 

medische info op mensenmaat 

  

Zijn mondmaskers schadelijk voor kinderen? Is Covid-19-vaccinatie belangrijk tijdens de 

zwangerschap? Hoe nuttig is vaccinatie bij kinderen? Op de website ‘Gezondheid en 

wetenschap’ kan u wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op dergelijke vragen 

terugvinden. Deze website heeft als doel patiënten en burgers te informeren met betrouwbare 

gezondheidsinformatie op mensenmaat. 

 

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=e543d07e74&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=9814b6a5ff&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=ef53276b28&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=6f9a3f3312&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=c55c4cd097&e=07efc8c721


 

 

Lokaal nieuws  

 

 

 

 

‘Eerstelijnszone Schelde-Leie zit op schema’ – 

start campagne week 17 januari 

  

‘Eerstelijnszone Schelde & Leie zit op schema’, een slogan die jullie het komend half jaar 

regelmatig gaan zien. In de week van 17 januari 2022 start onze ELZ met dit gekende project 

rond het gebruik en de kennis van het medicatieschema bij elke burger. Uniek is dat we 

starten in 5 steden of gemeenten tegelijkertijd: Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-

Latem en Zulte. Zitten we op schema? De actie zal 6 maanden lopen en nadien worden 

geëvalueerd. 

 

Verspreiden jullie onze communicatie mee gedurende de campagne? 

 

Meer informatie kan u op onze website terugvinden. 

 

 

 

 

Maak de diëtist zichtbaar in eerstelijnszone Schelde-

Leie via kringwerking 

  

Een diëtistenkring zorgt voor een netwerkstructuur tussen diëtisten en vergroot de 

professionaliteit. Het verhoogt de zichtbaarheid van het beroep en vergemakkelijkt het 

contact met de zorgraad. Dit zijn enkele van de vele voordelen die kringwerking kan bieden. 

Wil je graag aan de start staan van een lokale diëtistenkring? Neem contact op via 

kringcoordinator@vbvd.be. Zowel vbvd-leden als niet-vbvd-leden zijn welkom. 

  

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=7cb9d35cdc&e=07efc8c721
mailto:kringcoordinator@vbvd.be


 

 

 

 

 

 

Schrijf mee aan het succesverhaal van 

ergotherapeuten in de eerstelijnszorg 

Als eerstelijnsergotherapeut, zowel als zelfstandige of in dienstverband, ben je een 

belangrijke schakel in het leven van personen met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON). 

Hand in hand met de hervormingen van de eerstelijnszorg, werden ergotherapeutenkringen 

op provinciaal niveau opgericht. In opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en 

Gezondheid breiden we deze kringen verder uit naar het niveau van de eerstelijnszones. Om 

ergotherapie in de eerste lijn meer in de kijker te zetten, is het belangrijk om jezelf kenbaar 

te maken. Dat kan via kringen.edith@ergotherapie.be. Meer informatie kan je terugvinden in 

deze oproep. 

  

mailto:kringen.edith@ergotherapie.be
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=20b987406e&e=07efc8c721


 

 

 

  

 

REGIONAAL 

 

 

 

 

Nieuwe conventie GGZ – vacatures en infomoment    

In het kader van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid en het protocolakkoord betreffende 

de versterking van de psychologische zorg in de eerste lijn zoeken de Oost-Vlaamse 

netwerken geestelijke gezondheid (RADAR, Het PAKT en GG ADS) een administratief 

medewerker, een projectmedewerker en 5 lokale coördinatoren. Dit team zal de uitrol verder 

coördineren in samenwerking met de netwerken, de eerstelijnszones en diverse andere 

partners.  

 

Tijdens een breed infomoment op maandag 17 januari (12u30-14u) lichten de netwerken 

GGZ in Oost-Vlaanderen graag toe vanuit welke visie er gewerkt en gedacht wordt en wat 

de eerstvolgende stappen in de implementatie van deze conventie zijn. Deelname is gratis, 

maar inschrijven is verplicht. Meer informatie kan je hier terugvinden. 

 

 

 

 

Projectoproep gezondheidsvaardige organisaties – 

Fonds Dr. Daniël De Coninck 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=2380f15902&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=2380f15902&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=68adee0dca&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=cba990e59e&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=a7bed779fc&e=07efc8c721


 

Fonds Dr. Daniël De Coninck kiest ervoor om eerstelijnsorganisaties te ondersteunen die 

zich willen ontwikkelen tot een gezondheidsvaardige organisatie. De ondersteuning gaat naar 

voorstellen van organisaties die actief en creatief aan de slag gaan met minstens één van 

hun drie uitdagingen. 

 

Meer info? Klik hier. Indienen kan tot 24/02/2022. 

 

  

 

VARIA 

 

 

 

 

EHBA- Eerste hulp bij afkortingen 

Kom je in het zorg- en welzijnslandschap soms afkortingen tegen die je wenkbrauwen doen 

fronsen? VIVEL maakte een handig overzicht en helpt je op weg met de Eerste Hulp Bij 

Afkortingen. 

 

 

 

 

Zorgsamen Zorgscreener – veerkracht voor iedereen in 

zorg en welzijn 

Omwille van de hoge druk die de coronacrisis blijft leggen op iedereen die werkt in zorg en 

welzijn, zet de Zorgsamen graag het aanbod van de Zorgscreener nog eens in de kijker. De 

coronacrisis heeft een heftige impact op de veerkracht van iedereen die in zorg en welzijn 

werkt of mantelzorger is. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij je eigen veerkracht. De 

Zorgscreener helpt je om je veerkracht een boost te geven, geeft je tips om goed voor jezelf 

te zorgen en elkaar te ondersteunen. 

  

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=d83a47dc65&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=9bcf2c5ff4&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=9bcf2c5ff4&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=be26e7ddd7&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=914e450090&e=07efc8c721


 

 

 

 

 

 

 

Mondmaskers – een struikelblok voor dove en 

slechthorende personen 

  

AHOSA vzw deelt enkele tips mee om goed te kunnen communiceren met dove en 

slechthorende personen in coronatijden.  Op de website is er een speciale coronapagina 

online gezet met meer informatie rond communicatie. 

  

Tip 1: Praten met iemand die slechthorend/doof is? Op 1 november 2020 is er een 

ministerieel besluit in het Belgisch staatsblad gepubliceerd  dat zegt dat je je mondmasker 

even mag afdoen als je met iemand praat die doof of slechthorend is. Je moet daarbij wel 

de 1,5 meter afstand respecteren. 

Tip 2: Slechthorend? Maak jezelf kenbaar! 

Tip 3: Zelfs zonder mondmasker blijft een gesprek voor een slechthorende/dove persoon 

moeilijk. Lees hier enkele belangrijke vuistregels en meer informatie. 

  

 

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=c33b45e6d1&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=11c31655ab&e=07efc8c721


 

 

Agenda  

 

 

 

 

Webinar in de kijker: ‘Gezond begint in de mond. Ook 

voor kwetsbare ouderen' – 03/02/2022’ 

  

Op het moment dat ouderen zorgafhankelijk worden, gaat de mondgezondheid vaak ook 

achteruit. De mondgezondheid van kwetsbare ouderen is daarom jammer genoeg ook 

ontoereikend. Gezonde Mond (Vlaams Instituut Mondgezondheid) ontwikkelde een 

methodiek voor het implementeren van een preventief mondzorgbeleid in woonzorgcentra, 

nl. de Mondzorglijn. Joke Duyck, Ellen Palmers en Pauline Devos zullen in hun lezing de 

knelpunten van de mondgezondheid bij zorgafhankelijke ouderen schetsen, maar zullen 

vooral ook focussen over hoe we tot een beter preventief mondzorgbeleid voor deze mensen 

kunnen komen. 

 

Meer info en inschrijven. 

 

 

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

eerstelijnszone? Contacteer ons via info@elzscheldeleie.be.  

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=b4cb9fe8b4&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=08aa7b98fa&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=08aa7b98fa&e=07efc8c721
mailto:info@elzscheldeleie.be
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=20d9a5bfef&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=281edf2327&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=042b4c96fe&e=07efc8c721


 

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 via https://www.eerstelijnszone.be/privacyverklaring-zorgraad-elz-schelde-en-leie-vzw   

  

    

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=54bfce3f8b&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=94d038ebff&e=07efc8c721

