
 

 

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

  

 

  

 

NIEUWSBRIEF nr. 25 - april'21 

 

 

Inhoud:  

• Nieuwe actiecoördinator 

• Voor de burger: Meerwaarde empact 

• Voor de zorgaanbieder:  

o Nieuwe BelRAI opleidingen! 

o FAQ multidisciplinair overleg 

• Empact in de kijker: bewegen bij kanker 

• Kalender 

 

 

 

 

Actiecoördinator bewegen  

 

Lien Degryse is sinds maart lid van het empact-team als 

'actiecoördinator bewegen'. Zij combineert deze functie als 

coördinator voor vrijwilligerswerk en begeleid werk in Mariënstede 

te Dadizele. 

 

Wil je graag meer weten over Lien? Klik hier 

 

Lien, we wensen je van harte welkom! 

 

   

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=26da33cff4&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=92053b6eb0&e=8cb78825ce


 

 

Meerwaarde empact 

Ja, Ik doe mee met empact! Waarom eigenlijk…?   

empact is samenwerking 

empact is communicatie, zowel tussen mij en mijn zorgpartners, maar 

empact is ook communicatie tussen mijn verschillende zorgpartners 

empact zijn acties met specifieke meerwaarde voor mij en mijn naasten 

Meer (concrete) info vind je onder andere hier terug 

 

 

 

      

 

  

   

 

Nieuwe BelRAI© opleidingen 

Binnenkort start empact met een nieuwe reeks:  

• de basisopleiding; BelRAI© Afname en 

Scoring, 

• de vervolgopleiding: BelRAI© resultaten 

en implementatie in multidisciplinair 

overleg (MO) 

Klik hier voor data en meer info. 

Contacteer ons bij interesse om zelf deze 

opleiding te volgen of zelfs te organiseren.  

  

 

FAQ multidisciplinair overleg 

 

Heb ook jij heel wat vragen rond 

multidisciplinair overleg en de 

veranderingen hierrond?  

In samenwerking met het Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid stelde 

empact  een document op met 

veelgestelde vragen (FAQ). 

Lees meer  

 

 

 

 

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=a513fdb81f&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=1f2e8a8f92&e=8cb78825ce
mailto:loes.empact@wvlzorgt.be?subject=Interesse%20BelRAI%C2%A9%20opleidingen&body=Vanuit%20de%20nieuwsbrief%20april%20'21%20las%20ik%20het%20stukje%20%22nieuwe%20BelRAI%C2%A9%20opleidingen%22.%20Zelf%20heb%20ik%20interesse%20om%20deze%20opleiding%20te%20volgen%20%2F%20te%20organiseren.%0AMijn%20contactgegevens%3A%0A(zelf%20in%20te%20vullen)
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=33591720c6&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=439a167206&e=8cb78825ce


 

 

Bewegen bij kanker 

Uit onderzoek blijkt dat bewegen een heel belangrijke rol kan spelen bij kanker. Daarom organiseert 

empact in samenwerking met oncologisch bewegingscoach Ulla Lust, LMplus en Bond Moyson  een 

infosessie rond bewegen bij kanker. 

Op welke manier kan bewegen een invloed hebben op je leven en hoe ga je best zelf aan de slag? 

Onder andere deze zaken komen aan bod tijdens de sessie. Klik hier voor meer info  

 

Kalender 

Organiseer jij een event binnen het thema geïntegreerde zorg bij personen met een chronische 

aandoening? Wil je een groter bereik behalen door dit te delen op onze kalender? 

Geeft het ons hier door en wij plaatsen het graag op de empact kalender. 

 

Komende activiteiten:  

• 27/4: Online ontmoetingsmoment mantelzorgondersteuning 

• 27/4: Basisopleiding BelRAI© screener i.f.v. indicatiestelling 

• 29/4: Online ontmoetingsmoment mantelzorgondersteuning 

• 29/4: Sibe en doelgerichte zorg met Zorg-Esperanto als stafkaart - train the trainer 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=bcd505ba9c&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=d585b0e4f8&e=8cb78825ce
mailto:empact@wvlzorgt.be?subject=event%20voor%20de%20empact%20kalender
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=73ff7b8dc5&e=8cb78825ce


 

• 3/5: Online ontmoetingsmoment mantelzorgondersteuning 

• 4/5: Opleidingstraject BelRAI© 

• 6/5: Terugkomdag na opleiding- thema Parkinson 

• 7/5: Werkgroep integrale zorgcoördinatie  

• 10/5: Online ontmoetingsmoment mantelzorgondersteuning 

• 11/5: Opleidingstraject BelRAI©  

• 17/5: Online ontmoetingsmoment mantelzorgondersteuning 

• 19/5: Opleidingstraject BelRAI© - terugkomdag 

• 19/5: Online ontmoetingsmoment mantelzorgondersteuning 

• ... 

Dit en nog veel meer terug te vinden in de kalender van empact!  

 

 

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.  

 

 

  

 

 

  

 

 
 

 
 
 

 

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=880d8aff79&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=86847191b2&e=8cb78825ce

