
 

 

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

  

 

  

 

NIEUWSBRIEF nr. 34 - feb'22 

 

 

Inhoud:  

• Voor de burger: noodkaart 

• Voor de zorgverlener: Geluk zit in een klein complimentje 

• empact in de kijker: oproep casemanagement 

• Kalender 

• Gezocht: Volwassenen met een chronische / levensbedreigende aandoening die 

thuisbezoek krijgen van een vrijwilliger, en hun mantelzorgers 

 

   

 

 

 

 

Noodkaart 

Empact en het Netwerk Kwadraat zetten 

gezamenlijk in op de verdere verspreiding van de 

noodkaart. 

Benieuwd hoe deze noodkaart eruit ziet, hoe je 

deze concreet kan gebruiken en waar je deze kan 

bestellen? 

Klik hier om de samenvattende infofiche te bekijken! 

 

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=bdee992f7f&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=3e6dd0b6d6&e=8cb78825ce


 

 

 

Complimentenactie ‘Geluk zit in een klein 

complimentje’ 

Met deze actie wil Logo Midden-West-Vlaanderen 

iedereen aanmoedigen om extra waardering te tonen aan 

collega's, zorgverleners, leerlingen, familie of vrienden. 

Laten we samen met complimentjes strooien. 

>>> Lees meer. 

  

 

 

 

Neem jij als zorgverlener dikwijls de taak als casemanager op tijdens je reguliere job? 

Dan ben jij de geknipte persoon voor ons! Wij zoeken zorgverleners die mits 

vergoeding hun expertise rond casemanagement willen delen met ons. Meer hierover? 

Klik hier. 

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=caf858d11a&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=89526e8741&e=8cb78825ce


 

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:  

• Februari: Tournée Minerale! 

• 22 februari: opleidingstraject BelRAI© 

• 24 februari: Eerstelijns Psychologische Zorg Kwadraat: samenwerking 

organisaties 

• MAART: dikkedarmkanker-maand 

• 1 maart: complimentendag 

• 10 maart: goed-gevoel plan 

• 14 maart: opleiding "expert valpreventie bij ouderen"... 

• 15 maart: opleidingstraject BelRAI© 

• 22 maart: opleidingstraject BelRAI© 

• 22 maart: training sociale vaardigheden 

• 24 maart: Eerstelijnsforum Midden WVL 

• 25 maart: wegwijs in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 

• 29 maart: opleidingstraject BelRAI© 

• 19 april: opleidingstraject BelRAI© 

• ... 

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

mailto:empact@wvlzorgt.be?subject=event%20voor%20de%20empact%20kalender
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=52df6ec52f&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=9585ff6aa0&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=281958b34a&e=8cb78825ce


  

 

Volg jij ons al? 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=f5d7813b9b&e=8cb78825ce


 

 
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.  

 

 

 

Share  
 

 

 

 

Tweet  
 

 

 

 

Deel  
 

 

 

 

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 © 2021, empact, All rights reserved. 
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