"Individually, we are one drop. Together, we are an ocean."
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Griepvaccin mogelijk zonder
doktersvoorschrift
Sinds vrijdag 1 oktober kan iedereen het
griepvaccin rechtstreeks bij de apotheker
ophalen zonder doktersvoorschrift.

Maar wie laat zich nu best vaccineren?
En wanneer?

Hoeveel kost het?
Je leest het hier!
Tips om nudging te triggeren
Met nudges lok je jouw cliënten, patiënten
en/of bezoekers ... stiekem richting de
gezonde voedingskeuze, zonder hen iets
op te dringen.
Weet je niet waar te beginnen? Bestel dan
nu de gratis toolbox ‘Gezond eten: het nut
van nudging’.
Je krijgt een startpakket op maat van jouw
organisatie én een handige inspiratiegids
om nudging in de praktijk toe te passen.

Webinar en infosessies
In samenwerking met ELZ Midden, ELZ Rits en ELZ Westhoek organiseren wij met
empact in het najaar 3 lunchwebinars.
De eerste Webinar gaat door op vrijdag 29 oktober van 12u-13u. Hier zullen we dieper
ingaan op hoe empact inzet op integrale zorgcoördinatie. (meer info)
De tweede Webinar gaat door op 22 november van 12u-13u. Hier zullen we dieper
ingaan op hoe empact inzet op psychosociaal welbevinden. (meer info)
De derde Webinar gaat door op 7 december van 12u-13u. Hier zullen we dieper
ingaan op hoe empact inzet op patiënt empowerment. (meer info)

Alsook de laatste sessie bewegen bij kanker in samenwerking met de CM gaat door
op dinsdag 16 november. Oncologisch bewegingscoach Ulla Lust komt jullie
vertellen op welke manier bewegen een positieve invloed kan hebben op je
ziekteproces. Deze infosessie gaat door van 19u30-21u in het CM regiokantoor in
Roeselare. Meer info

Therapietrouw
Geïntegreerde zorg voor de chronische patiënten: ook de apotheker speelt hierbij
een rol!
In samenwerking met de andere West-Vlaamse chronic care projecten organiseerde
empact enkele opleidingen rond therapietrouw voor apothekers. Er verscheen ook
een artikel in FarmaFocus (= het krantje van de West-Vlaamse
apothekersvereniging). Lees hier het volledige artikel.

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:
•

29 oktober: lunchwebinar integrale zorgcoördinatie

•

15 november: BelRAI terugkomdag

•

16 november: Opleidingstraject BelRAI screener

•

16 november: Infosessie beweben bij kanker

•

18 november: Infosessie vroegtijdige zorgplanning

•

18 november: Wegwijs in eGezondheid

•

22 november: lunchwebinar psychosociaal welbevinden

•

7 december: opleidingstraject BelRAI

•

7 december: lunchwebinar

•

...

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

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.
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