
 

 

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

  

 

  

 

NIEUWSBRIEF nr. 27 - juni '21 

 

 

Inhoud:  

• 23 juni: dag van de mantelzorger 

• Voor de burger: Infosessie Parkinson 

• Voor de zorgaanbieder: wist-je-datjes 

• Empact in de kijker: FAQ vaccinatie + QVacs 

• Kalender 

 

  

 

Dag van de mantelzorger - 23 juni 2021 

Wil jij ook de mantelzorgers, die dagelijks instaan voor de zorg voor hun dierbaren 

eens in de kijker of bloemetjes zetten? Stip dan de dag van de mantelzorger aan in 

je agenda: woensdag 23 juni! 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=e903115f39&e=8cb78825ce


 

Benieuwd naar onze actie? Neem een kijkje op de website en facebookpagina voor 

meer informatie en/of promomateriaal. 

 

  

 

Infosessie Parkinson 

In samenwerking met het 

dagziekenhuis Parkinson, AZ Delta 

Roeselare, organiseert empact een 

infosessie rond proactief werken en 

doelgerichte zorg voor mensen met 

de ziekte van Parkinson. Samen 

met Stefaan Vandekinderen, 

therapeutisch coördinator in het 

dagziekenhuis Parkinson en het 

interdisciplinair team werd de sessie 

volledig uitgewerkt. Lees meer 

hierover 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat... 

  

 

... mantelzorgers goud waard zijn? 

23 juni: dag  van de mantelzorg 

Ook jij kan #WVLmanteltmee 

uitdragen! 

Meer info 

Hou de komende dagen zeker WTV 

in het oog en luister op 23 juni over 

de middag naar radio 2 :)  

 

 

.. er 30 inschrijvingen waren bij 

'bewegen bij kanker'. Gesprekken 

lopen met andere 

gezondheidsfondsen om deze te 

herhalen. 

 

Meer info over deze actie: klik hier 

 

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=41ee0685ec&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=46eb61348a&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=8afd4caa7b&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=8afd4caa7b&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=d6aff858ce&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=382190934d&e=8cb78825ce


 

 

Vanaf 1 juli zorgt het certificaat 

corona ervoor dat we weer vrij door 

de EU kunnen reizen! 

Meer info 

 

 

.. er communicatietips zijn voor 

zorgverleners wat betreft COVID-19-

vaccinatie. 

Je vindt ze hier 

 

  

 

...je een gratis toolbox gezond eten: 

het nut van nudging voor je 

organisatie kan bestellen bij het 

Logo 

Meer info 

 

 

... de diensten thuiszorg/ gezinszorg 

sinds 1 juni gestart zijn met de 

BelRAI screener. Volgend jaar volgt 

voor hen het Sociaal Supplement. 

Meer info 

 

  

 

...vanaf 1 juli de groene enveloppe 

van start gaat in St Andries 

Ziekenhuis. 

Meer info 

 

 

... ELZ Midden WVL en empact de 

handen in elkaar slaan om jou een 

opleidingstraject BelRAI© aan te 

bieden in het najaar? 

Meer hierover volgt binnenkort!  

 

 

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=97551a6c4b&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=ea5f300c27&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=db38164be5&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=d075d39ac7&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=4f79ae583d&e=8cb78825ce


 

Vaccinatie: FAQ & QVACS  

Uit onderzoek van U Antwerpen, U Hasselt en KUL blijkt dat de vaccinatiebereidheid 

in West-Vlaanderen achterop bengelt. Daarom geven wij graag een 

gespreksleidraad voor zorgverleners; klik hier 

 

Warme oproep QVAX: Dit is een reservelijst voor last minute vaccinaties. Daarnaast 

werken de vaccinatiecentra van Ieper en Poperinge ook met een "snel oproepbare 

reservelijst" voor vaccins die onmiddellijk geprikt moeten worden aan het einde van 

de prikdag. Hoe je je voor beide lijsten kan inschrijven lees je hier 

 

Zit je met enkele vragen rond de vaccinatie? Raadpleeg het vaccinatiecentrum in je 

buurt of surf eens naar laatjevaccineren.be 

 

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:  

• 17/6: opleidingstraject BelRAI 

• 17/6: Sibe en doelgerichte zorg met Zorg-Esperanto als stafkaart 

• 18/6: werkgroep integrale zorgcoördinatie 

• 21/6: online ontmoetingsmoment mantelzorgondersteuning 

• 23/6: dag van de mantelzorg 

• 24/6:  Sibe en doelgerichte zorg met Zorg-Esperanto als stafkaart 

• 1 juli:  Sibe en doelgerichte zorg met Zorg-Esperanto als stafkaart 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=b5c2c43196&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=05e855c804&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=c49424c280&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=cd164670ac&e=8cb78825ce
mailto:empact@wvlzorgt.be?subject=event%20voor%20de%20empact%20kalender
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=0346375e3f&e=8cb78825ce


 

• 6 juli: Terugkomdag na opleiding BelRAI© 

• 14 juli: Terugkomdag na opleiding BelRAI© 

• ... 

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.  

 

 

  

 

 

  

 

 

Volg jij ons al op facebook? 

 
klik hier. 

 

 

   

  

 

 

Share  
 

 

 

 

Tweet  
 

 

 

 

Deel  
 

 

    

 

 

  

   

 

 

 
 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=d746abf2c9&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=48f41604bb&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=9cf2ae92d2&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=9b89dca39d&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=d9a1aa7dfc&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=ac47ac5962&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=993bb0c123&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=2091602c5c&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=b3b5a5a987&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=3b6ed50971&e=8cb78825ce

