
 

 

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

  

 

  

 

NIEUWSBRIEF nr. 37 - mei '22 

 

 

Inhoud:  

• Vacature! 

• Voor de burger:   

o Volg je ons al op Facebook? 

o Groene enveloppe 

o Tools zorgcontinuïteit 

o Gezondheidscheques (filmpjes) 

• Voor de zorgverlener:   

o Gezondheidscheques (filmpjes) 

o Dag van de mantelzorg: campagnemateriaal 

o Medicatiereconciliatie (voor de apothekers) 

o Doelgerichte zorg 

• empact in de kijker:   

o Kookworkshops voor mensen met voedingsproblemen en vormingen voor 

zorgprofessionals 

• Kalender 

  

 

 

Vacature! 

Wil jij werken in een organisatie die streeft naar een 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=85821ef86b&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=24c47c8162&e=8cb78825ce


 

 

  

 

 

betere gezondheid van de burger?  Heb je kaas 

gegeten van organiseren, netwerken, 

administratieve taken, gedragsverandering …? En 

wil je graag deel uitmaken van een leuk team? 

Empact en Logo Midden-West-Vlaanderen, zoeken 

deze duizendpoot om het empact-team te 

versterken. 

Is je interesse gewekt of ken je iemand die geknipt 

is voor de job: Lees de vacature hier na  

 

  

 

Volg jij ons al? 

 
Klik hier voor Linked In 

Klik hier voor Facebook 

 

 

 

 

 

Groene enveloppe 

Wanneer je opgenomen bent geweest in 

het ziekenhuis, heb je bij ontslag 

hoogstwaarschijnlijk een "Groene 

Enveloppe" (die eigenlijk wit is) 

meegekregen met het opschrift: Geef deze 

enveloppe aan je (huis)apotheker. 

Meer info over deze actie vind je hier 

   

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=e85d983806&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=ea860f9887&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=f02c0e065b&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=8d6269aa2d&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=ce18d1e6bf&e=8cb78825ce


 

 

 
Tools zorgcontinuïteit 

Sinds januari 2022 zijn verschillende tools rond zorgcontinuïteit beschikbaar via de 

eerstelijnszones. Het zijn praktische tools waar je onmiddellijk mee aan de slag kan 

gaan. 

 Klik hier voor meer informatie!  

 

 

 

 

In onze nieuwsbrief van maart hadden we het reeds over de gezondheidscheques. 

Klik hier om via een korte video (1 minuut) meer info erover te vinden 

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=35bc1f41c9&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=a23c39ce6b&e=8cb78825ce


 

 

 

 

 

Binnenkort, op 23 juni, zetten we de 

mantelzorgers opnieuw even in de 

schijnwerpers naar aanleiding van de 

Dag van de mantelzorg. 

Met de campagne ‘Mantelzorg van A 

tot Z’ willen we de vele verschillende 

aspecten van mantelzorg in de kijker 

zetten. 

Neem zeker een kijkje op de 

website www.wvlzorgt.be voor alle 

beschikbare digitale materialen. 

 

 

 

Medicatiereconciliatie (voor de apothekers) 

Het medicatiereconciliatiegesprek is een gesprek waarbij het meest accurate 

medicatieschema van een patiënt wordt geïdentificeerd en opgesteld. Als apotheker in de 

eerstelijnszones Midden West-Vlaanderen, Rits en Westhoek kan hiervoor, dankzij empact, 

een honorarium aangerekend worden. Meer info vind je hier. 

  

 

Doelgerichte zorg  

Doelgerichte zorg verlegt de aanpak van ziekte-en probleemgerichte zorg naar zorg 

die vertrekt van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) en welke 

levensdoelen belangrijk zijn, wat er voor hem/haar écht toe doet in het leven. Het geeft 

de cliënt inzicht in zijn of haar situatie en stimuleert betekenisvolle communicatie met 

zorgverleners. 

Wil jij als hulpverlener één van de tools uittesten die doelgerichte zorg stimuleert 

(Doelzoeker, Samenspraak, CLEVER, Zorg Esperanto, etc.)? Aarzel dan niet en 

contacteer ons via loes.empact@wvlzorgt.be 

 

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=89671a0a21&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=d306f395d3&e=8cb78825ce
mailto:loes.empact@wvlzorgt.be?subject=Doelgerichte%20zorg&body=Ik%20wil%20tools%20uittesten%20die%20doelgerichte%20zorg%20stimuleren!


 

 

Kookworkshops voor mensen met voedingsproblemen en vormingen voor 

zorgprofessionals. 

Ouderen en/of mensen met een chronische ziekte, ervaren al vaker slikproblemen, 

geur- en smaakverlies, gewrichtsproblemen … En dit werkt ondervoeding in de 

hand. Zet mee in op de strijd tegen ondervoeding en organiseer vanuit jouw organisatie 

een kookworkshop voor chronisch zieken, ouderen en hun mantelzorgers, gericht op 

één voedingsprobleem. 

Voor kookworkshops en vormingen in 2022 is de spreker gratis. Dit gratis aanbod is 

een samenwerking vanuit Familiezorg West-Vlaanderen, empact en Logo Midden-

West-Vlaanderen. 

Lees hier meer over dit GRATIS aanbod! 

 

Kalender 

Organiseer jij een event binnen het thema geïntegreerde zorg bij personen met een 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=0187a47e34&e=8cb78825ce


 

chronische aandoening? Wil je een groter bereik behalen door dit te delen op onze 

kalender? 

Geef het ons hier door en wij plaatsen het graag op de empact kalender. 

 

Komende activiteiten:  

• 2 juni: Gezond begint in de mond -> laatste inschrijvingsdag! 

• 14 juni: opleidingstraject  BelRAI© 

• 23 juni: 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.  

 

 

 

Deel  
 

 

 

 

Share  
 

 

 

 

Tweet  
 

 

 

 

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 © 2022, empact, All rights reserved. 
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