
  

 

 

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  

 

    

 

  

De vaccinatieteller toont aan dat 85% van de volledige populatie in ELZ Schelde-Leie hun 

basisvaccinatie kreeg (twee prikken) en 84,74 % van de 18-plussers in ELZ Schelde-Leie 

hun boosterprik ontving. (cijfers dd 8/2/22) 

 

Alle 12 tot 17-jarigen kunnen nu ook hun boosterprik krijgen in vaccinatiecentrum Schelde 

en Leie. Er worden geen uitnodigingen verstuurd, maar je kan een afspraak maken via het 

callcenter (09 381 95 30). Opgelet: minstens één van beide ouders moet een informed 

consent ondertekenen. Deze vind je terug op: www.laatjevaccineren.be/booster-12-17-jaar. 

 

Vanaf deze week krijgen ook de personen met ernstige immuniteitsproblemen hun 

boostervaccin. Personen met een verminderde immuniteit kunnen minder beschermd zijn na 

hun basisvaccinatie met één of twee dosissen. Daarom kregen zij in september 2021 al een 

extra prik, die kan worden beschouwd als een deel van hun basisvaccinatie. Het is 

aanbevolen om ten vroegste na drie maanden na de laatste basisvaccinatie deze booster toe 

te dienen. 

 

Wie nog geen booster of basisvaccinatie kreeg, kan nog steeds contact opnemen met het 

callcenter (09/381.95.30) voor een afspraak. 

 

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=58384cd5d5&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=a80291ddaf&e=07efc8c721


 

 

 

Vaccinaties bij kinderen 

  

Op woensdag 12 januari opende vaccinatiepunt Brielstraat de deuren in het RAC-gebouw. 

Kinderen uit Deinze, Zulte, Sint-Martens-Latem, De Pinte en Nazareth van 5 tot 11 jaar 

kunnen er hun gratis vaccinatie krijgen in een kindvriendelijke omgeving. Er kwamen 

ondertussen 2153 (30,58%) kinderen langs voor hun eerste prik en 1216 (17,27%) voor hun 

tweede prik. Meer informatie over vaccinatie bij kinderen kan je hier terugvinden. (cijfers dd 

8/2/22) 

  

 

  

 

  

 

Lokaal nieuws  

 

 

 

‘Eerstelijnszone Schelde-Leie zit op schema’ 

is van start gegaan! 

  

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=c44c08fd86&e=07efc8c721


 

Promoot jij het belang van een kwalitatief medicatieschema mee in onze eerstelijnszone? 

De komende zes maanden voeren we campagne in Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-

Martens-Latem en Zulte om de kennis en het gebruik van een kwalitatief medicatieschema 

te verhogen bij burgers die minstens drie soorten geneesmiddelen nemen. 

  

In Eerstelijnszone Schelde-Leie werken we samen aan gezondheid! Deel jij de info over het 

medicatieschema ook in jouw praktijk of (werk)omgeving?   

Meer informatie, campagnemateriaal (promovideo, poster, flyer en banner) en onze 

persmomenten kan je op onze websitepagina terugvinden.  

 

 

 

 

 

 

‘Het Dementiekompas – uw zorg- en welzijnsgids bij 

personen met dementie’  

 

Welke zorgverleners met expertise in dementie bevinden zich in onze regio? 

Bij wie kan ik terecht voor informatie omtrent dementie in Eerstelijnszone Schelde Leie? 

Waar zijn deze zorg- en welzijnsprofessionals gevestigd in onze regio? 

  

Eerstelijnszone Schelde Leie tracht een antwoord te bieden op deze vragen met de 

ontwikkeling van het dementiekompas: een zorg- en welzijnsgids voor professionals, 

personen met dementie en hun omgeving. Zorg- en welzijnsactoren kunnen op die manier 

vlotter de weg vinden naar het bestaande aanbod in dementiezorg in onze eerstelijnszone. 

Een correcte en efficiënte doorverwijzing is van groot belang om de juiste zorg op maat te 

kunnen bieden.  

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=58bd6ee7bf&e=07efc8c721


 

Benieuwd naar het dementiekompas? Schrijf je dan snel voor ons webinar op 7 maart 

2022  ‘Het dementiekompas: uw zorg- en welzijnsgids bij personen met dementie’ (13-14u) 

en bekijk het dementiekompas in primeur. Lees hier meer. 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

Eerstelijnszone Schelde-Leie en Kom op tegen Kanker organiseren ook in 2022 praatcafés 

en koffiemomenten voor mensen met kanker en hun naasten. Het eerstvolgende praatcafé 

staat gepland op dinsdag 8 maart, met als thema "Vroegtijdige zorgplanning, een goed 

idee?". 

 

Tijdens deze bijeenkomsten krijg je informatie en is er tijd en ruimte voor vragen en 

uitwisseling van ervaringen. Je kan er makkelijk contact leggen met elkaar en zo lotgenoten 

ontmoeten. Deze koffiemomenten en praatcafés gaan door in LDC Zeventiendorpen, Deinze. 

Deelname is volledig gratis. 

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=18eb7e3ebf&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=427e631ea8&e=07efc8c721


 

Benieuwd naar het programma van dit voorjaar? Meer informatie kan je terugvinden in de 

folder. Neem ook een kijkje op de website van Villa Zomernest, een open huis in Sint-Martens-

Latem voor personen met kanker en hun naasten. 

 

 

 

 

 

Zorgen voor morgen – 

Zorgzame buurten in ELZ Schelde Leie  

Minister Beke wil van Vlaanderen een Zorgzame Buurt maken en lanceert 114 projecten. Een 

Zorgzame Buurt is een buurt waar mensen comfortabel thuis of in hun vertrouwde buurt 

kunnen blijven wonen en er de nodige hulp of ondersteuning krijgen van buren, zorgverleners 

of anderen. 

 

Ook in onze eerstelijnszone werden er twee projecten goedgekeurd. We wensen de bezielers 

van deze projecten veel succes om van deze buurten een zorgzame buurt te maken. Meer 

informatie over de projecten: 

 

’t Schoolke van Landuyt als schakel in de zorgzame buurt – indiener: gemeente Nazareth 

Mantelzorger: hoe gaat het nu met jou? – indiener: OCMW Deinze 

 

  

 

REGIONAAL 

 

 

 

 

Provincie in cijfers  

Ben je op zoek naar kerncijfers, kant-en-klare rapporten en gedetailleerde cijfers over één of 

meerdere gebieden in Vlaanderen? Dan kan provincie.in.cijfers.be een antwoord bieden op 

jouw vraag. Deze website is een samenwerking tussen de diensten data en analyse van de 

vijf Vlaamse provincies. Je kan hier verscheidene cijfers terugvinden over de bevolking, 

wonen, armoede, klimaat, zorg en veel meer. Er zijn ook filmpjes voorhanden die je wegwijs 

maken in je zoektocht.    

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=46a8d1cb48&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=46a8d1cb48&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=4007863cde&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=85a6f34f45&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=b71617c26a&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=38c964c313&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=076eafe10c&e=07efc8c721


 

 

 

 

Vreemdgaan-Wisselleren 

Werp een blik in het (on)bekende! Wil je graag kennismaken met een andere werking of 

meedraaien in een (on)bekende organisatie? Dat kan: bekijk het ruime intersectorale aanbod 

voor jouw provincie. Kies drie favoriete vacatures om te gaan wisselleren tussen maart en 

juni 2022. Schrijf je zeker in voor 13 maart  2022. Meer info kan je vinden op 

www.vreemdgaan-wisselleren.be.     

 

 

 

 

 

KOAPP-jongerengroep – met kriebel op reis 

Ken jij Kinderen van Ouders met Psychische Problemen (KOPP) of Kinderen van Ouders 

met een AfhankelijkheidsProbleem (KOAP)?  Wil je met hen en/of de ouders aan de slag om 

de problemen bespreekbaar te maken en de veerkracht van die kinderen/jongeren te 

vergroten? Ben je op zoek naar nuttig materiaal en methodieken om je hierbij te 

ondersteunen? Ontleen dan gratis de met Kriebel op reis koffer. 

 

 

 

 

 

Stress bij eerstelijnsprofessionals voorkomen en 

verlichten 

De nieuwe projectoproep van het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning 

Boudewijnstichting, heeft als doel om stress bij eerstelijnswerkers te voorkomen en 

verlichten. De oproep ondersteunt concrete, praktijkgerichte projecten die het verschil 

kunnen maken. Projecten moeten online ingediend worden tegen uiterlijk 1 maart 2022. Lees 

hier meer. 

 

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=1d38a66d41&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=7ad901e32a&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=7ad901e32a&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=d535779155&e=07efc8c721


 

 

 

Nieuwsbrief hervorming eerstelijnszorg 

 

Er staan verschillende hervormingen in de eerstelijnszorg op stapel: zorgraden, palliatieve 

zorg, digitaal zorg- en ondersteuningsplan, enz. Het Agentschap Zorg en Gezondheid wenst 

een ruim doelpubliek goed te informeren over de vorderingen via hun nieuwsbrief. Schrijf je in 

op de nieuwsbrief en blijf zo op de hoogte van de laatste nieuws met betrekking tot de 

hervormingen. 

 

 

 

 

 

Help mee de (na)zorg voor kankerpatiënten te 

verbeteren 

Kom op tegen Kanker zet zich in voor een betere transmurale zorg, letterlijk ‘zorg door de 

muren heen’. Idealiter sluit de kankerzorg in het ziekenhuis naadloos aan op de zorg in de 

thuisomgeving en omgekeerd. Met een vragenlijst kan de kwaliteit van transmurale 

samenwerking en zorg in een bepaalde regio worden bekeken om nadien verbeteracties op 

te zetten. 

 

De Universiteit Antwerpen o.l.v. Prof. dr. Guido Van Hal, wil samen met Kom op tegen 

Kanker, de wetenschappelijke geldigheid of ‘validiteit’ van deze vragenlijst nagaan zodat 

deze in de toekomst in heel Vlaanderen kan worden gebruikt. Dit doen we door deze 

vragenlijst uit te testen bij patiënten en zorgverleners in het ziekenhuis en in de thuiszorg. 

 

U kan de vragenlijst online invullen tot 31 maart 2022 via onderstaande link: 

Voor patiënten: https://www.uwantwoord.be/toz-patienten/                  

Voor zorgverleners: https://www.uwantwoord.be/toz-zorgverleners/ 

 

 

 

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=cfad6d650a&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=cfad6d650a&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=e73471f978&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=fd57dd09b4&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=29d4e14f9f&e=07efc8c721


 

Mantelzorgondersteuning  

Benieuwd naar het aanbod van de zes mantelzorgverenigingen en de laatste nieuwtjes? 

Neem dan snel een kijkje op hun nieuwsbrief. 

 

  

 

Agenda  

 

 

 

Webinars in de kijker 

  

Webinar ‘Het Dementiekompas – uw zorg- en welzijnsgids bij personen met 

dementie’ - 7/03/2022 

 

In dit webinar laten we u kennis maken met het gloednieuwe dementiekompas. In welke 

situaties kan dit gebruikt worden en wat is de meerwaarde? Dr. Van Deun (neuroloog, AZ 

STV Deinze en AZ Maria Middelares) licht het belang toe van een efficiënte samenwerking, 

correcte doorverwijzing en vroegdetectie bij personen met dementie. Daarnaast komt Anouck 

de Bruijn (Coördinator Orion ism PGN, Dementie Expert) getuigen over hoe het 

dementiekompas een antwoord kan bieden op de lange weg die men soms aflegt om de 

juiste zorg op maat te krijgen. Er is nadien ruimte voor interactie en feedback. 

 

Voor wie? Alle geïnteresseerde zorg- en welzijnsactoren uit ELZ Schelde-Leie (expertise in 

dementie niet vereist) 

Wanneer? Maandag 7 maart, 13-14u 

Inschrijven is verplicht en kan via deze link (tem 2/03). De link voor het webinar wordt u 

nadien bezorgd. Er zal een opname worden voorzien. 

 

Webinar 'Ziekte van Meunière' - 22/02/2022 

 

Op dinsdag 22 februari organiseert AHOSA vzw een webinar over ‘De ziekte van 

Meunière (19u30-20u30). Dr. Eline Marin, NKO arts verbonden aan AZ Maria Middelares te 

Gent geeft uitleg over de ziekte en symptomen, het mogelijke verloop en de verschillende 

behandelingsmodaliteiten. Dit webinar wordt live ondertiteld door een schrijftolk en is daarom 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=74dbedac27&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=297761f0c5&e=07efc8c721


 

toegankelijk voor dove/slechthorende personen. Een link naar het evenement vinden jullie 

hier, deel gerust. 

  

 

 

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.  

 

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=445bc19bfa&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=07b6186808&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=07b6186808&e=07efc8c721
mailto:info@elzscheldeleie.be
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=fe9ac6bd0b&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=d8c07abd4a&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=c9d6bef225&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=95e980b943&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=12886685dc&e=07efc8c721

