
 

 

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

  

 

  

 

NIEUWSBRIEF nr. 38 - juni '22 

 

 

Inhoud:  

• Vacatures! 

• Voor de burger:   

o Smeerweer 

• Voor de zorgverlener:   

o oproep standen trefdag 

o inspiratiegids geestelijke gezondheid 

o nieuwe versie BelRAI 

o organiseer een gratis kookworkshop 

o volg een gratis vorming "zorg voor voeding" 

• empact in de kijker:   

o Mantelzorg 

• Kalender 

 

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=c14250f059&e=8cb78825ce


 

VACATURES 

 

 

-->         Ben je geboeid door actuele thema’s    <-- 

-->         binnen gezondheidszorg en welzijn?    <-- 

-->      Naast onze eigen vacature (klik hier)     <-- 

-->  heeft ook de eerstelijnszone westhoek    <-- 

-->   een vacature openstaan: klik hier voor    <-- 

-->   de vacature projectmedewerker (38u)     <-- 

  

 

 
Promoot UV-beschermend gedrag 

Huidkanker neemt fors toe in België. Meer dan 90% van de gevallen is te wijten aan 

overmatige blootstelling aan UV-stralen. Om de stijgende cijfers terug te dringen, 

lanceert Zorg en Gezondheid de Smeerweer-campagne. Die focust zich op het 

promoten van UV-beschermend gedrag bij de burger. Lees meer  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Oproep standen trefdag psychische 

kwetsbaarheid   

Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) organiseert 

op dinsdag 11 oktober een trefdag in het thema van 

psychische kwetsbaarheid. Voor deze trefdag zijn 

ze op zoek naar sociale organisaties in de 

Eerstelijnszone Midden WVL en RITS om zich voor 

te stellen. Meer info vind je hier. 

 

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=063c5a0b03&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=f9d2d8a33f&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=604574f647&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=3aeec65a08&e=8cb78825ce


 

 

 
Inspiratiegids geestelijke gezondheid staat online 

Voortaan wordt gedurende 2 jaar met hetzelfde thema gewerkt. Dit en komend jaar is 

dit kracht.  

Organiseer je dit jaar iets dat heel erg in de smaak viel, of doe je een ervaring op die 

je graag deelt: laat het weten. Meer info   

 

  

 

 

 

 

 

 

Nieuwe release van BelRAI in 

januari 2023   

Versie 2.2.0 vervangt de huidige 

versie 2.1.2 en brengt een reeks 

wijzigingen aan in de instrumenten, 

maar ook in de functies die door de 

webapplicatie worden aangeboden. 

Meer info lees je hier 

 

 

 

 

Vraag vòòr 15 juli een gratis spreker aan 

voor gezonde kookworkshops op maat 

van mensen met voedingsproblemen 

door 1 of meerdere chronische 

aandoeningen! Klik hier voor meer info 

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=9f2df02e61&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=cae938c4ae&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=c4c96bc476&e=8cb78825ce


 

 

Vraag vòòr 15 juli een gratis intreactieve 

vorming aan voor voor zorgprofessionals 

die instaan voor het inplannen, kopen en 

bereiden van gezonde voeding voor 

cliënten met een chronische aandoening! 

Klik hier voor meer info 
 

 

 

Dé dag waarop we mantelzorgers in de bloemetjes zetten en we hen de erkenning 

en appreciatie geven die ze (elke dag van het jaar) verdienen. 

Er is bovendien ook nieuw mantelzorgplan gelanceerd door de Vlaamse regering. 

Lees hier meer 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=41cca796b7&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=41cca796b7&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=6c42c420d3&e=8cb78825ce


 

 

 

  

 

Kalender 

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

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=24db15efae&e=8cb78825ce


 

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:  

• 21 juni: zorgpunt Oekraïnse ontheemden (Tielt / Roeselare) 

• 22 juni: Kom op adem - gratis evenement voor de mantelzorgers 

• 23 juni: Dag van de mantelzorg 

• 28 juni: zorgpunt Oekraïnse ontheemden  

• 28 juni: online multidisciplinaire vorming intrafamiliaal geweld 

• 30 juni: zorgpunt Oekraïnse ontheemden (Poperinge) 

• ... 

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 

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

hier. 

   

Copyright © 2022, empact, All rights reserved. 
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