
 

 

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

  

 

  

 

NIEUWSBRIEF nr. 28 - juli '21 

 

 

Inhoud:  

• Voor de burger: Gezond de zomer in! 

• Voor de zorgaanbieder: gratis Nudgingtoolbox 

• Empact in de kijker: Terugblik dag van de mantelzorg + vooruitblik jaarprogramma 

• Kalender 

• Nu ook op LinkedIn! 

  

Gezond de zomer in! 

 

Eindelijk, zomer! Genieten van welverdiende rust, een frisse duik in het zwembad 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=39f517c357&e=8cb78825ce


 

en qualitytime met een bubbel die weer wat groter mag. Toch wat zomerse zorgen 

aan het bezwete hoofd? We delen met jou graag 11x zomerzorgen mét gezonde 

oplossing. En zo zomerden we nog lang, gezond en gelukkig … 

 

Ontdek de 11 zomertips  

 

 

 

Nudgingtoolbox 

Wist je dat je je collega’s, 

cliënten/patiënten en bezoekers 30% 

meer kan doen drinken als je water in 

brede glazen aanbiedt? En dat je met 

voetzoolstickers mensen sneller tot bij 

gezonde voedingskeuzes krijgt? 

Kleine aanpassingen in de communicatie 

of in de omgeving waar mensen zich 

bevinden, kunnen het gedrag van mensen 

onbewust naar de gezonde richting 

sturen. 

Ism het Logo biedt empact een gratis 

toolbox met bijhorende materialen 

hierrond: klik hier voor meer info. 

 

 

 

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=735c74cd27&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=659559c7bb&e=8cb78825ce


 

Terugblik dag van de mantelzorg + vooruitblik jaarprogramma 

 

Dag van de mantelzorg, het startschot van een jaar vol mantelzorg! 

Benieuwd hoe de dag van de Mantelzorg verliep op 23 juni? 

En wat doet empact nu concreet het komende jaar hiermee? 

Klik 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:  

• 23 aug: opleidingstraject BelRAI© 

• 27 aug: opleidingstraject BelRAI© 

• 30 aug: opleidingstraject BelRAI© 

• 8 sept: Informatiesessie Parkinson 

• 9 sept: opleidingstraject BelRAI© 

• ... 

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! 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=d69a3bdc84&e=8cb78825ce
mailto:empact@wvlzorgt.be?subject=event%20voor%20de%20empact%20kalender
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=48382f5df4&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=741e118120&e=8cb78825ce


 

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief kan hier.  

 

 

  

 

 

  

 

 

Volg jij ons al? 

 
Klik hier voor Linked In 

Klik hier voor Facebook 

 

 

   

  

 

 

Share  
 

 

 

 

Tweet  
 

 

 

 

Deel  
 

 

    

 

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. 
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