
 

 

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

  

 

  

 

NIEUWSBRIEF september 2020 

 

 

 

Verspreid deze nieuwsbrief verder naar iedereen, binnen 

en buiten jouw organisatie, die op de hoogte wil blijven 

van geïntegreerde zorg! 

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief kan hier.  

 

 

Inhoud :  

• Nieuwe actiecoördinator domein Huisapotheek 

• Actie huisapotheker 

• Empact in de kijker: ontvang een zorgteamkaartje via de post 

• Samenwerking met ELZ Midden WVL 

• Kalender 

 

 

Welkom, Hanne Vandenberghe! 
Hanne is sinds 2013 afgestudeerd als master farmaceutische 

wetenschappen. Na een aantal jaar ervaring in de officina-apotheek heeft 

ze de overstap gemaakt naar wetenschappelijk medewerker binnen De 

Westvlaamse Apothekersvereniging. Naast deze functie, waarbij ze vooral 

wetenschappelijke ondersteuning biedt aan collega-apothekers, werkt ze 
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sinds augustus 2020 ook als actiecoördinator ‘huisapotheek’ binnen 

empact. Deze functie is ... Lees meer.  
 

 

 

Actie huisapotheker 

Als je aan een chronische aandoening lijdt, heb je baat bij een 

persoonlijke begeleiding van je geneesmiddelengebruik, zeker als je 

verschillende geneesmiddelen per dag neemt. Daarom is het zinvol om 

een huisapotheker te kiezen, deze zorgt voor een persoonlijke 

begeleiding afgestemd op jouw noden. Lees meer. 

 

 

 

Ontvang jouw zorgteamkaartje 
 

Het zorgteamkaartje brengt jouw (zorg)team letterlijk in beeld. Het 

zorgt ervoor dat er een sneller contact is naar de leden van het 

zorgteam, dit bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname. Je kan het 

kaartje nu ook aanvragen via onze website en wij sturen het je graag 

via de post. Lees meer.  
 

 

 

ELZ Midden WVL & empact slaan de handen in elkaar om jou een opleidingstraject BelRAI aan te 

bieden. Op het programma staan praktische workshops afgewisseld met extra oefeningen en 

concrete casuïstiek. De opleidingen worden gegeven door een gecertificeerd BelRAI trainer, na de 

opleiding wordt een erkend certificaat voorzien. 

Is het volgen van de volledige opleiding niet mogelijk? Dan organiseren we ook ... Lees meer. 

 

Kalender 

Organiseer jij een event binnen het thema geïntegreerde zorg bij 

personen met een chronische aandoening? Wil je een groter bereik door 

dit te delen op onze kalender? 

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

 

Komende activiteiten:  

• 10/09/'20 - Rumbeke: Terugkomdag BelRAI Afname en scoring 
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 • 11/09/'20 - Poperinge: Workshop BelRAI Resultaten en 

implementatie MDO 

• 22/09/'20 - Kortrijk: Workshop BelRAI Resultaten en 

implementatie MDO 

• 23/09/'20 - Rumbeke: Workshop BelRAI Resultaten en 

implementatie MDO 

• 29/09/'20 - Roeselare: ELZ Midden WVL: Infosessie BelRAI  

• 01/10/'20 - Rumbeke: Workshop BelRAI Resultaten en 

implementatie MDO 

• 01/10/'20 - Izegem: Parki-Dance 

• 02/10/'20 - Rumbeke: Workshop BelRAI Resultaten en 

implementatie MDO 

• 15/10/'20 - Gent: Pyxicare: Smart Care event 2020 

• 22/10/'20 - Roeselare: ELZ Midden WVL: BelRAI Afname en 

scoring 

 

 

 

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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