
 

 

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

  

 

  

 

NIEUWSBRIEF nr. 29 - sept '21 

 

 

Inhoud:  

• Vacature: gezocht: actiecoördinator 

• Voor de burger:   

o Nieuwtjes mantelzorgondersteuning 

o Elektronisch medicatievoorschrift 

• Voor de zorgaanbieder:   

o Opleiding therapietrouw voor apothekers 

o Vaccinatietwijflaars? Hoe als zorgverlener hiermee omgaan 

• Empact in de kijker: Opleidingen BelRAI voor ELZ Midden WVL 

• Kalender 

• Nu ook op LinkedIn! 

 

 

 

 

Vacature  

Wij hebben een openstaande 

vacature voor een nieuwe 

actiecoördinator! 

Jobtime bespreekbaar. 

Klik hier voor meer info 

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=3c05db2f8b&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=15f9e8d42a&e=8cb78825ce


 

 

Nieuwtjes mantelzorgondersteuning 

 

De 6 erkende mantelzorgverenigingen groepeerden de laatste nieuwtjes in het 

aanbod voor mantelzorgers. 

- mantelzorgverlof uitgebreid van 1 naar 3 maand 

- online trainingen voor mantelzorgers 

- mantelzorgpodcast 

- mantelzorgtelefoon 

- ontmoetingsmomenten 

en nog veel meer, kun je HIER ontdekken  

   

 

 

 

Geen papieren voorschrift meer? Wat nu?  

Vanaf 15 september kun je zonder 

papieren voorschrift je medicatie afhalen 

bij de apotheker. Het volstaat om een 

elektronisch voorschrift op je smartphone 

te tonen, maar het kan ook via jouw e-ID.   

Meer info  

 

 

  

Vaccinatietwijfelaars? Hoe hiermee omgaan als zorgverlener 

 

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=0900cc21cf&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=609f2d1726&e=8cb78825ce


 

 

Deze maand worden de eerste prikken afgerond. De laatste kans voor twijfelaars om 

toch nog hun prik te halen. Maar hoe ga je het gesprek aan met deze mensen?  

Klik hier voor meer info  

 

 

 

Opleiding therapietrouw voor apothekers 

Wat is therapietrouw? Hoe meet je dit? 

Hoe ga je in gesprek met je patiënt rond 

therapietrouw? 

Heel wat nuttige en praktische informatie 

om de chronische patiënt optimaal te 

ondersteunen komt aan bod in deze 

interessante opleiding. 

Schrijf je als apotheker dus snel in!  

Klik hier voor meer info 

 

 

 

 

Opleidingen BelRAI voor ELZ Midden WVL  

ELZ Midden WVL & empact slaan de handen in elkaar om jou een opleidingstraject 

BelRAI aan te bieden. 

Op het programma staan praktische workshops afgewisseld met extra oefeningen en 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=d7736b20c3&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=11d7b67318&e=8cb78825ce


 

concrete casuïstiek. De opleidingen worden gegeven door een gecertificeerd BelRAI 

trainer, na de opleiding wordt een erkend certificaat voorzien 

Klik hier voor meer info  

 

 

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 september: Opleidingstraject BelRAI© - intervisie actiecoaches 

• 1 - 10 oktober: 10 daagse van de geestelijke gezondheid 

• 2 oktober: Infosessie bewegen bij kanker i.s.m. de neutrale ziekenfondsen 

• 7 oktober: Opleidingstraject BelRAI© - intervisie actiecoaches 

• 13 oktober: Infosessie bewegen bij kanker i.s.m.onafhankelijk ziekenfonds 

• 15 oktober: Infromatiesessie: BelRAI© instrumenten lezen en begrijpen 

• 21 oktober: Terugkomdag na BelRAI© opleiding 

• 21 oktober: Netwerkmoment voor professionelen over mantelzorg 

• 22 oktober: Webinar integrale zorgcoördinatie 

• ... 

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

 

Volg jij ons al? 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=141311b327&e=8cb78825ce
mailto:empact@wvlzorgt.be?subject=event%20voor%20de%20empact%20kalender
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=3c76b34286&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=952ac7354a&e=8cb78825ce


 

 
Klik hier voor Linked In 

Klik hier voor Facebook 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

Share  
 

 

 

 

Tweet  
 

 

 

 

Deel  
 

 

 

 

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 © 2021, empact, All rights reserved. 
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