
 

 

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

  

 

  

 

NIEUWSBRIEF nr. 31 - nov '21 

 

 

Inhoud:  

• Voor de burger:   

o gratis sneltest COVID bij de apotheek 

o oproep kenniscentrum 

• Voor de zorgaanbieder:   

o oproep kenniscentrum 

o opleidingen vanuit/ism empact in december 

• Empact in de kijker: groene enveloppe 

• Kalender 

 

 

 

 

 

 

Gratis sneltest COVID bij de apotheek  

Als je milde symptomen hebt, kun je via een Self 

Assessment Testing (SAT) nagaan als een Covid-test 

nodig is. Sinds woensdag 3/11 kun je via deze SAT zelf 

een CTCP-code aanmaken. Met deze code kan je een 

afspraak maken in een testpost naar keuze. 

In bepaalde situaties is de sneltest bij een apotheek zelfs 

gratis!  

Meer info vind je hier 

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=87a17fc77b&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=8d75e90466&e=8cb78825ce


 

 

 

Oproep Kenniscentrum voor patiënten  

Heb je nood aan of word je ondersteund door verschillende types zorgverleners 

of sociale hulp? Dan zijn we op zoek naar jouw mening over de huidige 

samenwerking tussen verschillende zorgverleners, welzijnswerkers en 

zorgorganisaties (geïntegreerde zorg). 

Meer info: KCE website. Uw deelname is vrijwillig; en u hoeft zich niet verplicht te 

voelen om de vragenlijst of alle vragen in te vullen 

Klik hier voor de vragenlijst 

 

  

 

 

 

 

 

Oproep Kenniscentrum: identificatie stakeholders geïntegreerde zorg  

Het KCE lanceerde een studie rond geïntegreerde zorg in ons land (Studie 2021-54). Het 

doel van deze studie is het formuleren van concrete aanbevelingen voor de federale 

overheid. Dit om het toekomstige gezondheidsbeleid uit te bouwen volgens een meer 

transversale en geïntegreerde aanpak.  

Hiervoor zijn ze op zoek naar professionals die werken in de eerste lijn (vb. huisartsen, 

sociaal werkers, kinesisten, …) maar ook professionals die werken in een ziekenhuis of 

onderzoekers of beleidsmakers.  U wordt uitgenodigd voor een online vragenlijst. Bij 

interesse, neem contact met ons op 

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=9dcd269026&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=0e9bc1fccf&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=3a97c280f2&e=8cb78825ce
mailto:empact@wvlzorgt.be?subject=interesse%20deelname%20KCE%20studie%20&body=Voornaam%20en%20naam%3A%0ABeroep%3A%0AOrganisatie%20(indien%20van%20toepassing%3A)%0AMailadres%3A


 

 

 

Opleidingen vanuit/ism empact in december  

In december kun je verschillende opleidingen volgen, (mede) georganiseerd door 

empact: 

- 7 december: lunchwebinar patiënt empowerment. 

- 15 december: bewegen bij kanker 

- 17 december: infosessie tools zorgcontinuïteit 

Meer info via onze kalender of klik hier 

 

 

 

 

Groene enveloppe 

Terwijl je huisarts automatisch een seintje krijgt bij opname/ontslag uit het 

ziekenhuis, wordt je huisapotheker niet op de hoogte gebracht. Met deze actie 

ijveren we ervoor om de apotheker beter op de hoogte te brengen van veranderingen 

in jouw medicatieschema. 

Meer info 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=b99f09ebf0&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=bb98a4bdcc&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=016e79a330&e=8cb78825ce


 

 

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:  

• 7 december: opleidingstraject BelRAI 

• 7 december: lunchwebinar 

• 13 december: opleidingstraject BelRAI 

• 15 december: infosessie bewegen bij kanker 

• 15 december: infosessie noodkaart 

• 17 december: infosessie tools zorgcontinuïteit 

• 25 januari: opleidingstraject BelRAI 

• Januari: baarmoederhalskankermaand 

• Februari: Tournée Minerale! 

• ... 

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

 
  

 

 

  

  

   

   

 

mailto:empact@wvlzorgt.be?subject=event%20voor%20de%20empact%20kalender
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=439e9865de&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=df1ad6ae6a&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=5081ce1d29&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=acab080aa8&e=8cb78825ce

