
 

 

"Individually, we are one drop. Together, we are an ocean." 

  

 

  

 

NIEUWSBRIEF april 2020 

 

 

 

Verspreid deze nieuwsbrief verder naar iedereen, binnen 

en buiten jouw organisatie, die op de hoogte wil blijven 

van geïntegreerde zorg! 

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief kan hier.  

 

 

Inhoud:  

• CORONA: Zorg voor jezelf en voor elkaar in deze bewogen tijden! 

• Informatie voor de zorgaanbieder 

• Informatie opleidingen 

• Informatie voor de burger 

• Oproep: word jij onze nieuwe collega? 

• Website 

 

https://selmwvl.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=02989d89bd&e=8cb78825ce
https://selmwvl.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=3257c300cb&e=8cb78825ce


 

 

CORONA: Zorg voor jezelf en voor elkaar in 

deze bewogen tijden! 
Gezien de impact  van het coronavirus en het maatschappelijk belang, is deze 

nieuwsbrief hoofdzakelijk gewijd aan dit thema. 

Vanuit Empact! willen wij een hart onder de riem steken voor iedereen die 

zijn/haar bijdrage levert in de strijd om de corona-pandemie het hoofd te 

bieden.  

Daarnaast willen we ook een helpende hand aanreiken voor zowel burger als 

zorgaanbieder door jullie op verschillende vlakken te informeren en te 

steunen. Daarom hebben we een oplijsting gemaakt van alle nuttige info.  Hoe 

je deze snel kan oproepen, lees je verder in deze nieuwsbrief. 

Gezien er vanuit de  federale overheid maatregelen zijn uitgevaardigd om 

besmetting met het virus te voorkomen, heeft dit een impact op reeds 

geplande activiteiten - vormingen - werkgroepen die vanuit Empact! worden 

georganiseerd. Meer info over deze wijzigingen kan je lezen onder het luik ' 

informatie opleidingen'. 



 

 

Informatie voor de zorgaanbieder 

Allereerst willen we  vanuit Empact! ons respect betuigen aan  jullie, de 

zorgaanbieders. 

Daarom hebben wij  de richtlijnen die voor jou van belang zijn, alle nuttige info 

en links overzichtelijk gebundeld.  Deze kan je terugvinden via deze link naar 

onze website. 

Neem regelmatig een kijkje, wij passen onze website dagelijks aan. 

https://selmwvl.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=75164a84ea&e=8cb78825ce


 

Informatie opleidingen 

De federale overheid heeft  op  12 maart  maatregelen gecommuniceerd  om 

de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.  Ondertussen zijn de 

uitgevaardigde  maatregelen van kracht tot en met  19 april. 

Om zowel de zorgverlenende als de kwetsbare groepen zo goed als mogelijk 

te beschermen hebben wij besloten om alle samenkomsten/opleidingen te 

annuleren tot en met 17 mei.   Bekijk voor een laatste update onze kalender 

op de website. 

 Wij volgen de adviezen vanuit de federale overheid en het agentschap zorg 

en gezondheid hierbij op de voet en informeren u mochten er zich wijzigingen 

in advies of maatregelen opdringen die een impact hebben op onze werking.   

 Mocht u reeds ingeschreven zijn voor een opleiding of werkgroep, dan zal de 

organisator u nog contacteren met verdere praktische informatie omtrent 

nieuwe data.  Deze data zullen tevens via de website worden 

gecommuniceerd. Heb je nog verdere vragen omtrent 

• de  werkgroep integrale zorgcoördinatie: klik op deze link 

• de workshop OPAT en home-TPN: contacteer Kim Denturck 

https://selmwvl.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=935068ecf7&e=8cb78825ce
https://selmwvl.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=18b815160c&e=8cb78825ce
https://selmwvl.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=85300e26c7&e=8cb78825ce
mailto:Kim.Denturck@azdelta.be


 

• de BelRAI opleidingen/terugkomdagen: klik op deze link of contacteer 

Charlotte Libbrecht 

 

 

Informatie voor de burger 

Ben je zelf of een familielid besmet door het virus, zoek je meer informatie over 

hoe je besmetting kan voorkomen,  wil je meer duidelijkheid omtrent de 

afgevaardigde maatregelen door de overheid,...? Een antwoord op deze vragen 

en zoveel meer, vind je terug op onze website.   Naast nuttige informatie,  vind 

je er ook handige tips en tricks om je lichaam in optimale conditie te houden 

ondanks de 'blijf in uw kot'-maatregel. Neem gerust een kijkje via deze link.  

Empact! is een project dat de zorg voor personen met een chronische 

aandoening wil optimaliseren. Door allerlei acties op te zetten, wil Empact!  een 

brug slaan tussen zorgverlenende organisaties en personen met een chronische 

aandoening en hun mantelzorgers . Op  die manier wil zij hen onder andere 

bijstaan om alle  nodige zorgen beter op elkaar af te stemmen en om als persoon 

je gezondheid zelf in handen te nemen.  Behoor jij tot deze doelgroep  en 

wens  graag meer informatie  en/of sluit je je graag bij Empact! aan, dan kan dit 

via ons contactformulier. 

https://selmwvl.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=54108f9149&e=8cb78825ce
mailto:charlotte.empact@wvlzorgt.be
https://selmwvl.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=ccaf78de60&e=8cb78825ce
https://selmwvl.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=5e7c91a433&e=8cb78825ce


 

 

OPROEP: word jij onze nieuwe collega? 

Empact! zoekt actiecoördinatoren met expertise en/of ervaring 

in huisapotheek,  participatie en betrokkenheid van personen met zorg- en 

ondersteuningsnood - patiëntenverenigingen..., participatie en betrokkenheid 

van mantelzorgers, OPAT/hartfalen, lerend netwerk - vormingen - opleidingen 

organiseren en bekend maken, communicatie: website - nieuwsbrief - 

brochures - social media,  videoconferencing... 

Wil je je huidige job aanvullen met een nieuwe uitdaging en heb je  expertise in 

één of meerdere bovenstaande domeinen, dan verwelkomen we je graag in ons 

team!  

Daarnaast zijn we ook  op zoek naar een voltijds projectcoördinator en een 

halftijdse actiecoördinator integrale zorgcoördinatie.   

Meer info over deze vacatures via deze link. 

WEBSITE empactzorgt.be 

https://selmwvl.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=d2887b6495&e=8cb78825ce


 

Al onze info is terug te vinden op onze website empactzorgt.be. We hebben 

deze gebruiksvriendelijk opgesplitst in een luik voor de burger en een luik 

voor de zorgaanbieder.  Hieronder alvast een voorsmaakje: 

 

 

  

 

 

  

 

 

Verspreid deze nieuwsbrief verder naar iedereen, binnen 

en buiten uw organisatie, die op de hoogte wil blijven 

van geïntegreerde zorg! 

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief kan hier.  

 

  

 

 
   

Mailadres: 

empact@wvlzorgt.be 

 

Website: 

www.empactzorgt.be 

 

 

Kernwerkgroep EMPACT!: 

https://selmwvl.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=23bef0d3ed&e=8cb78825ce
https://selmwvl.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=42a93524e1&e=8cb78825ce
mailto:empact@wvlzorgt.be
https://selmwvl.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=46b75e9e9e&e=8cb78825ce


 

Tomas Lambrecht, Kim Denturck, Roos Goemaere, Caroline Gheysen, Ann Van Wanzeele, 

Mieke Vanheule, Charlotte Libbrecht, Marnix Vieren 

 

Je krijgt deze nieuwsbrief omdat je hiervoor ingeschreven bent. Als je wilt dat we je naam van de verzendlijst verwijderen, klik 

hier.  

Copyright © 2020, EMPACT!, All rights reserved. 
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