
 

 

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

  

 

  

 

NIEUWSBRIEF nr. 42 - oktober '22 

 

 

Inhoud:  

• Voor de burger:   

o Gezondheidscheques 

• Voor de zorgverlener:   

o BelRAI - train the trainer opleiding 

o BelRAI - terugkomdag BelRAI screener + sociaal supplement 

• empact in de kijker:   

o Inspiratiedag "Meer oog voor de mantelzorger" 

• Kalender 

 

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=0cd2a4031c&e=8cb78825ce


 

 

 

Wist je dat 

- je via de gezondheidscheque een financieel duwtje in de rug kan krijgen (max €45) om je 

te laten begeleiden naar een gezonde leefstijl. 

- sinds de start (eind maart) 109 mensen gezondheidscheques indienden. 

- 36% zocht begeleiding om gezonder te eten, 50% om meer te bewegen en 14% om zich 

mentaal beter te voelen. 

- de gezondheidscheque nog tot 31/12/2022 kan worden ingediend.  

Wist je dat we ook vereenvoudigd materiaal hebben, zodat jij (of je cliënt) de 

gezondheidscheque beter begrijpt? 

Meer info? Klik hier!  

 

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=0c07a418ce&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=618ca09b7d&e=8cb78825ce


 

1. Wil jij zorgverleners of vormen of coachen over de BelRAI? 

2. Wil jij jouw organisatie ondersteunen bij de BelRAI implementatie? 

2 keer ja? Dan is de BelRAI train-the-trainer opleiding het antwoord op jouw 

vragen! Momenteel worden train-the-trainer opleidingen georganiseerd voor de 

BelRAI LTCF (residentiële ouderenzorg). Meer info? Klik hier! 

 

 

 

Op 15 december gaat er opnieuw een terugkomdag door voor de BelRAI screener. 

Daarnaast wordt er in de namiddag dieper ingegaan op het sociaal supplement. 

Meer hierover vind je op onze kalender via deze (rechtstreekse) link 

Ook is er nog een plaatsje vrij voor de terugkomdag van 28 november rond BelRAI LTCF!  

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=aca1f75fac&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=cea9d539c5&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=662c0af683&e=8cb78825ce


 

 

Laat je dinsdag 22 november 2022 vanaf 12u inspireren om je engagement en dat 

van je organisatie voor de manterzorgers duurzaam te versterken. Je mag je 

verwachten aan een wervelend aanbod van vernieuwende ideeën, verfrissende good 

practices en smakelijke netwerkmomenten. De uitnodiging, het volledige programma 

en alle info vind je 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? 

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

 

Komende activiteiten:  

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=d4d549d24e&e=8cb78825ce
mailto:mieke.vanheule@yperman.net?subject=event%20voor%20de%20empact%20kalender
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=bba899c4d5&e=8cb78825ce


 

• 15 november: infosessie 'vroegtijdige zorgplanning' 

• 15 november: inleefsessie 'beleef autisme' 

• 22 november inspiratiedag mantelzorg 

• 22 november: infosessie 'de ziekte van Parkinson' 

• 28 november: BelRAI terugkomdag na opleiding - intervisie BelRAI LTFC 

• 1 december: BelRAI terugkomdag na opleiding: intervisie BelRAI HC 

• 5 december: Cursus 'diabetes type 2: gezond aan de slag' 

• 15 december: BelRAI terugkomdag na opleiding: intervisie BelRAI screener + 

module sociaal supplement 

• ... 

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. 
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