
  

 

 

Nieuwsflash ELZ Schelde Leie - 9 maart '22 
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. 

 

 

 

 

Eerstelijnszone Schelde en Leie stelt voor: 

 

 

  

   

Welke zorgverleners met expertise in dementie bevinden zich in onze regio? Bij wie kan ik 

terecht voor informatie omtrent dementie in Eerstelijnszone Schelde en Leie? Waar zijn deze 

zorg- en welzijnsprofessionals gevestigd in onze regio? 

  

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

gloednieuwe dementiekompas: een zorg- en welzijnsgids voor professionals, personen met 

dementie en hun omgeving. Het kompas geeft een overzicht van zorg- en welzijnsactoren 

met expertise in dementie in onze eerstelijnszone. 

  

Het aantal personen met dementie in onze eerstelijnszone zal naar schatting met 49,4% 

toenemen in 2035 ten opzichte van 2018 (cfr risicomodel van Alzheimer Europe, 2018). Net 



 

daarom wil eerstelijnszone Schelde en Leie werk maken van betere ondersteuning en zorg 

voor personen met dementie. Een eerste realisatie is de lancering van het dementiekompas. 

  

Benieuwd naar het dementiekompas? Scan de QR-code of neem een kijkje op onze 

website. Daar kan je meer informatie en campagnemateriaal terugvinden. Verspreiden jullie 

mee? 

  

 

  

Het dementiekompas is een dynamisch verhaal. Wens je graag op de lijst te staan of nog 

iemand toe te voegen die werkzaam is rond dementiezorg in eerstelijnszone Schelde en 

Leie? Registreer je dan hier.   

 

Op 7 maart lanceerden we het dementiekompas aan de hand van een webinar. Je kan het 

webinar hier herbekijken. 

  

Een project van Eerstelijnszone Schelde en Leie. Dementievriendelijk Schelde en Leie 

omvat Deinze, De Pinte, Nazareth, Sint-Martens-Latem en Zulte.  

  

 

 

 

 

Volg ELZ Schelde Leie ook op Facebook en LinkedIn! 

 

 

 

 

Facebook  
 

 

 

 

LinkedIn  
 

 

    

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=abc20d98fa&e=07efc8c721
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https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=6f854280b4&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=6f854280b4&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=b1dd6dd09d&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=f27d7c4c87&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=739b11fcba&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=28f3d59278&e=07efc8c721


 

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

 

 

 

 

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

eerstelijnszone? Deel het met ons via  info@elzscheldeleie.be.  

 Blijft u graag verder op de hoogte via onze nieuwsbrieven? 

Schrijf u dan in via deze link. 

  

    

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=b489f9db33&e=07efc8c721
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