
 

 

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

  

 

  

 

NIEUWSBRIEF nr. 26 - mei '21 

 

 

Inhoud:  

• Voor de burger: Dag van de mantelzorg 

• Voor de zorgaanbieder:   

o Meerwaarde empact 

o Wist-je-dat 

• Empact in de kijker: Groene enveloppe 

• Kalender 

 

 

 

 

Dag van de mantelzorg: 23 juni 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=47c76a222c&e=8cb78825ce


 

Wil jij ook de mantelzorgers die dagelijks instaan voor de zorg van hun dierbaren eens in de 

kijker/bloemetjes zetten? 

Lees meer over onze actie 

  

 

 

 

Meerwaarde empact 

Ja, ik doe mee met empact! Waarom eigenlijk? 

empact is samenwerking 

empact is communicatie, zowel tussen mij en mijn patiënt, maar 

empact is ook communicatie tussen mij en andere zorgpartners 

empact zijn acties met specifieke meerwaarde voor mij 

Meer (concrete) info vind je onder andere hier terug 

 

 

 

 

 

Wist je dat.... 
  

 

 

 

 

Wist je trouwens dat vorige week de 

allereerste certificaten BelRAI© van het 

FOD uitgedeeld werden aan 42 personen? 

Via empact volgden 36 van hen het 

opleidingstraject BelRAI© 

screener/HC/LTCF en 8 het verkorte 

opleidingstraject BelRAI© screener. 

Gefeliciteerd aan allen!  

 

  

 

Wist je dat... 

Momenteel de BelRAI© toepassingen 

niet beschikbaar zijn? 

Wij houden jullie via nieuwsitems op onze 

website op de hoogte: 

www.empactzorgt.be  

 

 

Wist je dat... 

wij ook studentes helpen met hun 

masterproef? 

Ben jij zorgverlener of BelRAI© gebruiker 

vanuit de sector personen met een 

handicap (PmH)?  

Lees dan zeker verder!! 

 

 

   

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=d66961ffc4&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=3ff60b6e08&e=8cb78825ce
http://www.empactzorgt.be/
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=6ed97e6495&e=8cb78825ce


 

 

Groene enveloppe  

Vanaf juni starten we met de actie de ‘Groene Enveloppe’, dit is een actie die zich focust op betere 

medicatie overdracht tussen het ziekenhuis en de (huis)apotheker! We doen dit in samenwerking 

met het Sint Andries Ziekenhuis in Tielt. Klik hier voor meer info omtrent de groene enveloppe. 

 

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:  

• 27/5: Opleidingstraject BelRAI©: terugkomdag 

• 27/5: Sibe en doelgerichte zorg met Zorg-Esperanto als stafkaart 

• 31/5: Online ontmoetingsmoment mantelzorgondersteuning 

• 2/6: Online ontmoetingsmoment mantelzorgondersteuning 

• 8/6: Terugkomdag na opleiding BelRAI© 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=9cbebdef15&e=8cb78825ce
mailto:empact@wvlzorgt.be?subject=event%20voor%20de%20empact%20kalender
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=6656a095ff&e=8cb78825ce


 

• 10/6: Sibe en doelgerichte zorg met Zorg-Esperanto als stafkaart 

• 10/6: Online ontmoetingsmoment mantelzorgondersteuning 

• 14/6: Online ontmoetingsmoment mantelzorgondersteuning 

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

• 17/6: Opleidingstraject BelRAI©: intervisie actiecoaches 

• 18/6: Werkgroep integrale zorgcoördinatie 

• 21/6: Online ontmoetingsmoment mantelzorgondersteuning 

• 23/6: 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.  

 

 

  

 

 

  

 

 

Volg jij ons al op facebook? 

 
klik hier. 
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