
 

 

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

  

 

  

 

NIEUWSBRIEF nr. 33 - jan '22 

 

 

Inhoud:  

• Welkom Jana! 

• Voor de burger: Opleiding ItsMe en Covid Safe-app 

• Voor de zorgverlener: Tools zorgcontinuïteit 

• Voor iedereen: hoe zit het nu met de huidige test- en quarantainemaatregelen? 

• Oproep: Eerstelijnszone Midden WVL zoekt... 

• empact in de kijker: 'Verankeringsjaar" 2022 

• Kalender 

  

 

 

 

 

Welkom Jana!  

Sinds 15 december '21 versterkt 

Jana ons team als voltijds 

actiecoördinator. Dit voor de thema's 

psychisch welbevinden, gezonde 

voeding, beweging en valpreventie . 

Maar wie is Jana? Wat drijft haar? Je 

leest het allemaal hier. 

 

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=a5c4d8a598&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=65eb0dd424&e=8cb78825ce


 

 

 

 

Lessenreeks itsme en Covidsafe 

Ligo regio Brugge-Oostende-Westhoek 

biedt binnenkort een cursus over itsme en 

covidsafe aan. De cursus bestaat uit 5 

lessen van 3 uur.  

Heb je interesse of wil je deze cursus ook 

organiseren? Klik hier voor meer info 

  

 

 

Tools zorgcontinuïteit 

Uit literatuur blijkt het belang van zorgcontinuïteit steeds verder toe te nemen. Dit niet 

enkel bij transfer tussen organisaties, maar ook in de thuissituatie. Empact zet hier 

samen met de 3 eerstelijnszones uit onze regio op in. Er worden 4 tools getest die nu 

reeds beschikbaar zijn. Klik hier voor meer info. 

 

 

 

 

 

Schema huidige teststrategie 

 

Het test- en quarantainebeleid verandert 

snel. Daarom goot het Logo de nieuwe 

regels in een schema en ze zorgen er ook 

voor dat het schema ook voortdurend 

wordt aangepast naar de recentste situatie. 

Download hier het schema.  

 

 

Gezocht: belangbehartiger van personen met een zorg- en ondersteuningsnood voor de 

zorgraad van Eerstelijnszone Midden West-Vlaanderen  

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=dfb8d7518e&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=96ca1c633e&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=6a6211d866&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=cd48f8dcf3&e=8cb78825ce


 

Zit je in een patiëntenvereniging of een vereniging van gebruikers, mantelzorgers of 

vrijwilligers? Wil je je engageren om het perspectief en de beleving van personen met een 

zorg- of ondersteuningsnood een plaats te geven in de zorgraad van Eerstelijnszone 

Midden WVL? Dan ben jij misschien wel de persoon die we zoeken om de cluster 

‘personen met een zorg of ondersteuningsnood’ te vertegenwoordigen. Meer info 

 

 

 

2022: Een nieuw jaar, tevens het laatste projectjaar van empact. 

Maar we zullen zeker niet stilzitten! Dit onder andere met de verdere uitrol van de 

acties ivm medicatie, doelgerichte zorg, zorgcoördinatie en zorgcontinuïteit,… Maar 

ook de opstart van enkele nieuwe acties rond valpreventie, voeding, beweging en de 

gezondheidscheque! Hou zeker onze nieuwsbrief en Facebook in het oog voor de 

laatste updates! 

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=d39fbcb379&e=8cb78825ce


 

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:  

• Februari: Tournée Minerale! 

 

• 22 februari: opleidingstraject BelRAI© 

• 14 maart: opleiding "expert valpreventie bij ouderen"... 

• 15 maart: opleidingstraject BelRAI© 

• ... 

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

 

 

Volg jij ons al? 

 
Klik hier voor Linked In 

Klik hier voor Facebook 

 

 

mailto:empact@wvlzorgt.be?subject=event%20voor%20de%20empact%20kalender
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=7d04091e93&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=da0c263de8&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=8775742ff8&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=2cd91c5bb7&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=dee507338f&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=1dfaeb92b4&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=8337c9468c&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=3e1219280a&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=909e53ca4a&e=8cb78825ce


 

 

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  
 

 

    

 

  

 

 

  

  

 

 

  

   

 
 
 
 

 

 
 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=57ec60229b&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=a55704a8f4&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=863faaae7e&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=61a23a0ad3&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=27f316965e&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=e8e24ee013&e=8cb78825ce
http://us18.forward-to-friend.com/forward?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=70c782af7a&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=8b2c0f17da&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=db1a0d342f&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=6d3ca61097&e=8cb78825ce
http://us18.forward-to-friend.com/forward?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=70c782af7a&e=8cb78825ce

