
 

 

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

  

 

  

 

NIEUWSBRIEF nr. 23 - maart '21 

 

 

Inhoud:  

• Voor de burger: Huisapotheker - opstart Tielt 

• Voor de zorgaanbieder: Bevestigen uitnodiging vaccinatie 

• Empact in de kijker: Interview BelRAI opleidingen 

• Kalender 

 

 

 

COVID vaccinatie 

Verlang je ook om af te spreken met je vrienden, (groot)ouders, (klein)kinderen, …? Dan weet je dat 

vaccinatie een belangrijke stap is richting ‘normaal leven’. Over het wie, waar, wanneer, hoe, … zal 

binnenkort een specifieke nieuwsbrief vanuit empact volgen. Meer informatie kun je nu al terugvinden 

op laatjevaccineren.be 

  

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=9c35f38e2a&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=a246ed284a&e=8cb78825ce


 

 

        

Actie huisapotheker opgestart in Tielt 

Wist je dat een huisapotheker zorgt voor persoonlijke begeleiding bij het innemen van je 

chronische medicatie? Zeker als je verschillende geneesmiddelen per dag inneemt kan dit een 

meerwaarde zijn. Vanuit empact zijn we nu ook in de regio Tielt gestart met deze actie, vraag er 

zeker naar bij je apotheek! 

Klik hier voor meer informatie  

 

 

 

 

Bevestigen uitnodiging vaccinatie 

Als je aan de beurt bent voor de gratis prik tegen 

corona, dan krijg je ongeveer 2 weken op 

voorhand een persoonlijke uitnodiging. De 

afspraak ligt echter maar vast na jouw 

bevestiging! Ook als je niet ingaat op deze 

afspraak moet je dit 

verplaatsen/weigeren. Hoe je de afspraak 

bevestigt, verplaatst of weigert lees je hier 

 

   
 

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=9c041cd95d&e=8cb78825ce
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Ervaringen met BelRAI 
Voor deze ‘empact in de kijker’ hebben we een interview met een verpleegkundige die de 

volledige BelRAI opleiding achter de rug heeft en die momenteel aan de slag is met de 

BelRAI instrumenten in het Parkinson dagziekenhuis. Ze deelt graag haar ervaringen met 

ons! 

Lees het volledige interview hier 

 

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:  

• 15/3: Online ontmoeting mantelzorgondersteuning: goede (financiële) afspraken maken 

goede vrienden 

• 16/3: Terugkommoment zorg voor zorgenden - ELZ Midden Wvl 

• 16/3: BelRAI resultaten & implementatie MDO (terugkomdag ELZ Midden WVL) 

• 18/3: Online ontmoeting mantelzorgondersteuning: wegwijs in tegemoetkomingen en 

voorzieningen 

• 18/3: Terugkommoment zorg voor zorgenden - ELZ Westhoek 

• 18/3: Terugkommoment zorg voor zorgenden - ELZ Rits 

• 19/3: Online ontmoeting mantelzorgondersteuning: Yoga voor mantelzorgers 

• 19/3: Terugkommoment zorg voor zorgenden - ELZ Menen 

• 19/3: Terugkommoment zorg voor zorgenden - ELZ Waregem 

• 22/3: Online ontmoeting mantelzorgondersteuning: Hoe combineer jij je job met mantelzorg? 

• 22/3: 19/3: Online ontmoeting mantelzorgondersteuning: workshop: de moed vinden om vol 

te houden 

• 23/3: BelRAI afname en scoring 

• 25/3: BelRAI resultaten & implementatie MDO (terugkomdag ELZ Midden WVL) 

• 25/3: Terugkommoment zorg voor zorgenden - ELZ Kortrijk 

• 25/3: Online ontmoeting mantelzorgondersteuning: getuigenis: Wie vraagt Hilde hoe het 

gaat? 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=fb0b076a29&e=8cb78825ce
mailto:empact@wvlzorgt.be?subject=event%20voor%20de%20empact%20kalender
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=0f244ff3c0&e=8cb78825ce


 

• 25/3: Online ontmoeting mantelzorgondersteuning: infosessie: heo zorg je voor jezelf als 

mantelzorger? 

• 26/3: Werkgroep integrale zorgcoördinatie - fase 2 

• 29/3:  BelRAI resultaten & implementatie in MO 

• 30/3: Terugkomdag BelRAI afname en scoring 

• 30/3: Online ontmoeting mantelzorgondersteuning: 'mantelzorg in coronatijden: haal het beste 

uit elke dag' 

• 1/4: Online ontmoeting mantelzorgondersteuning: Workschop 'klein geluk voor de 

mantelzorger' 

• 1/4: Online ontmoeting mantelzorgondersteuning:: Loslaten, anders leren omgaan met 

piekeren 

• 1/4: Online ontmoeting mantelzorgondersteuning: Zorgenmeisje (voor ouders van kinderen 

met een handicap/beperking/chronische ziekte) 

• ... 

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. 
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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. 
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