
 

 

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

  

 

  

 

NIEUWSBRIEF nr. 41 - september '22 

 

 

Inhoud:  

• Voor de burger:   

o Gratis sessies: sterker worden als mantelzorger 

o 10-10-10 campagne 

• Voor de zorgverlener:   

o 10-10-10 campagne 

o Vorming 'Zorg voor voeding' 

• empact in de kijker:   

o Enkele acties in cijfers 

• Kalender 

• Vacature vanuit het netwerk geestelijke gezondheid midden-west-vlaanderen 

 

 

 

Neem jij de zorg van een familielid, kennis, vriend… op regelmatige basis op? Dan ben jij 

een mantelzorger. Dit is fantastische hulp, maar niet altijd evident. Ben je op zoek naar 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=0ed88970b9&e=8cb78825ce


 

tips of wil je andere mantelzorgers ontmoeten? Neem dan zeker deel aan onze 

gratis  3-delige sessies voor mantelzorgers. Dit kan zowel fysiek als online. Klik hier voor 

meer info.  

 

 

 

Sta op 10 oktober om 10 uur, 10 minten recht! Met deze oproep willen we iedereen 

met een zittend beroep vragen om te "wisselwerken". Dat betekent: het zitten 10 

minuten onderbreken, en in plaats daarvan rechtstaan of bewegen. Dat is gezond, 

goed voor je concentratie én je energiepeil.  

Lees meer: https://www.verv.be/news/10-10-10-campagne/  

 

 

 

Sta je in voor het inplannen, kopen en klaarmaken van gerechten voor mensen met een 

chronische ziekte zoals diabetes, overgewicht, hart- of vaatziekte …? Of heeft je cliënt 

problemen bij het koken of eten, zoals slikproblemen, geur- en smaakverlies of moeite 

om zelfstandig te eten? Dan is de gratis vorming ‘Zorg voor voeding’ iets voor jou. Meer 

info vind je hier 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=f9cb72c81a&e=8cb78825ce
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https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=9ff267ad56&e=8cb78825ce


 

 

 

Enkele acties in cijfers 

3741 : Het aantal groene enveloppes die reeds in apotheken werden ingescand. Dit 

zijn dus 3741 patiënten met een correct medicatieschema na ontslag uit het 

ziekenhuis. 

Dit jaar zijn we ook gestart met gezondheidscheques; reeds 63 personen kregen 

hierdoor een terugbetaling.  

Dit en andere cijfers, alsook extra info over de acties vind je hier terug 

 

 

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 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=a76b1b6f0e&e=8cb78825ce


 

kalender? 

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

 

Komende activiteiten:  

• 1 -10 oktober: Samen Veerkrachtig! 

• 4 oktober: Kick-off HerstelAcademie voor eerstelijnszone RITS en Midden WVL 

• 4 oktober: gratis open vorming 'Zorg voor Voeding' (Ieper) 

• 7 oktober: gratis open vorming 'Zorg voor Voeding' (Roeselare) 

• 10 oktober: Sta om 10u 10 min recht! 

• 11 oktober: Sterker worden als mantelzorger (St-Eloois-Winkel) 

• 11 oktober: Trefdag Psychische kwetsbaarheid 

• 20 oktober: psychische kwetsbaarheid bij jongvolwassenen met autisme 

• 24 oktober: BelRAI terugkomdag na opleiding - intervisie BelRAI LTFC 

• ... 

Dit en nog veel meer terug te vinden in de kalender van empact!  

 

 

 

 

 

 

Vacature -alert 

Kwadraat heeft een openstaande vacature voor 

een functie als voltijds projectmedewerker. Men 

kan solliciteren tot en met 16 oktober 2022. 

Bekijk deze en ander vacatures op hun website! 

 

 

 

 

 

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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Deel  
 

 

 

 

Share  
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Stuur door  
 

 

    

 

  

 

 

  

  

 

NIEUWSBRIEF  GEMIST? 

Klik hier om een vorige nieuwsbrief nogmaals te bekijken:  

 

Mailadres: 

empact@wvlzorgt.be 

 

Website: 

www.empactzorgt.be 
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