
 

 

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

  

 

  

 

NIEUWSBRIEF nr. 36 - april '22 

 

 

Inhoud:  

• Vacature! 

• Voor de burger:   

o Parkinsonpaspoort digitaal beschikbaar 

o Hulp voor jou 

o Volg je ons al op Facebook? 

• Voor de zorgverlener:   

o Gezond begint in de mond, ook voor personen in (kans)armoede 

o Opstart therapietrouw (voor de apothekers) 

o Project Cavasa (voor de apothekers) 

• empact in de kijker:   

o Verankering bewegen bij kanker 

• Kalender 

  

 

 

Vacature! 

 

Wil jij werken in een organisatie die streeft naar een 

betere gezondheid van de burger?  Heb je kaas 

gegeten van organiseren, netwerken, 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=c493da17b4&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=bb7157ab62&e=8cb78825ce


 

 

  

 

 

administratieve taken, gedragsverandering …? En 

wil je graag deel uitmaken van een leuk team? 

Empact en Logo Midden-West-Vlaanderen, zoeken 

deze duizendpoot om het empact-team te 

versterken. 

 

Is je interesse gewekt of ken je iemand die geknipt 

is voor de job: Lees de vacature hier na  

 

 

 

 

 

Parkinsonpaspoort nu ook digitaal 

beschikbaar 

 

Empact, het Parkinson dagziekenhuis en 

AZ Delta ontwikkelden samen het 

Parkinsonpaspoort.  

Het Parkinsonpaspoort bevat informatie 

over het zorgteam, je medicatie & 

behandeling, hoe anderen je het best 

benaderen/ helpen bij een blokkade, etc. 

 

Klik hier om via onze webiste het 

paspoort digitaal op te vragen. 

   

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=a40cc15d9d&e=8cb78825ce
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De nood aan psychosociale ondersteuning is vandaag groter dan ooit. 

Met www.hulpvoorjou.be wil Eerstelijnszone Westhoek een overzicht bieden van organisaties 

en diensten die in onze regio inzetten op mentaal welzijn. 

De website richt zich in de eerste plaats naar zorgverleners die mensen met een zorgvraag 

of problematiek via een beperkt aantal muisklikken tot bij de juiste hulpverlening kunnen 

brengen. 

Maar ook voor de burger die zelf op zoek is naar antwoorden of hulp kan dit een wegwijzer 

zijn. 

  

 

Volg jij ons al? 

 
Klik hier voor Linked In 

Klik hier voor Facebook 

 

 

Gezond begint in de mond, ook voor 

personen in kansarmoede. 

 

  

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=2d01b5ff54&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=fdd6fc2a49&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=b39415921b&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=d7c1b5a4bb&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=9458b1d316&e=8cb78825ce


 

Blokkeer alvast 2 juni van 20u-21u30 in je 

agenda. Gezonde Mond organiseert de 

webinar ‘Gezond begint in de mond, ook 

voor personen in kansarmoede’ waarbij ze 

dieper zullen ingaan op de 

mondgezondheid bij kansarme personen, 

de knelpunten en een overzicht geven van 

verschillende acties om de 

mondgezondheid van personen in 

kansarmoede te verbeteren. 

 

 
 

 

 

Opstart therapietrouw (voor de apothekers) 

 

Een groot aantal onderzoeken heeft aangetoond dat de mate van therapietrouw bij 

patiënten met een chronische aandoening onvoldoende is. Met de actie 'Gesprek 

Therapietrouw’ ga je als apotheker het gesprek aan met de patiënt om na te gaan of 

er inderdaad therapietrouwproblemen zijn en wat hiervan de oorzaak is. 

Meer info  

 

 

 

Project CAVAsa voor de apothekers 

Project  CAVAsa is een acroniem voor CAW (centrum 

algemeen welzijnswerk) en VAN (vlaams 

apothekersnetwerk) samen. Je hoort er ook ‘ça va?’ in en 

daar draait het in feite allemaal om. Het project 

onderzoekt de behoeften van de huisapotheker om 

burgers met psychosociale welzijnsvragen voortaan ook 

verder te kunnen helpen of toe te leiden naar gepaste 

hulp. 

Meer info 
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Na 4 succesvolle infosessies rond bewegen bij kanker besloten we met empact om 

een organisatie te zoeken die dit concept kon overnemen in hun actieprogramma. We 

namen contact op met Kom Op Tegen Kanker (KOTK) en ze waren enthousiast over 

ons idee. KOTK heeft beslist om ‘bewegen bij kanker’ als een vaste waarde op te 

nemen in het programma dat ze aanbieden. 

 

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? 

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

 

Komende activiteiten:  

• 3 mei: opleidingstraject BelRAI© 

mailto:mieke.vanheule@yperman.net?subject=event%20voor%20de%20empact%20kalender
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=91c8384d11&e=8cb78825ce


 

• 3 mei: mantelzorger met een vrij of zelfstandig beroep? Laat van je horen! 

• 10 mei: opleidingstraject BelRAI© 

• 31 mei: opleidingstraject BelRAI© 

• 2 juni: Gezond begint in de mond 

• 14 juni: opleidingstraject  BelRAI© 

• 23 juni: Dag van de mantelzorg 

• ... 

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.  

 

 

 

Deel  
 

 

 

 

Share  
 

 

 

 

Tweet  
 

 

 

 

Stuur door  
 

 

    

 

  

 

 

  

  

 

NIEUWSBRIEF  GEMIST? 

Klik hier om een vorige nieuwsbrief nogmaals te bekijken:  

 

Mailadres: 

empact@wvlzorgt.be 

 

Website: 

www.empactzorgt.be 
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