
 

 

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

  

 

  

 

NIEUWSBRIEF nr. 22 - februari '21 

 

 

Inhoud:  

• Voor de burger: COVID vaccinatie 

• Gezocht! Actiecoaches Bol 1 

• Voor de zorgaanbieder: actie Nudging 

• Ken jij al de Doelzoeker 2.0? 

• Empact in de kijker: Opleiding Zorg voor zorgenden 

• Kalender 

 

 

 

COVID vaccinatie 

Verlang je ook om af te spreken met je vrienden, (groot)ouders, (klein)kinderen, …? Dan weet je dat 

vaccinatie een belangrijke stap is richting ‘normaal leven’. Over het wie, waar, wanneer, hoe, … zal in 

maart een specifieke nieuwsbrief vanuit empact volgen. Meer informatie kun je nu al terugvinden 

op laatjevaccineren.be 

  

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=126d57b251&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=438975f504&e=8cb78825ce


 

 

 

 

Empact zoekt actiecoaches 

Integrale zorgcoördinatie brengt de volledige situatie van de cliënt 

in kaart (noden van de cliënt, zijn omgeving, zijn zorgteam, enz.). 

Empact zoekt actiecoaches die verschillende tools en/of 

instrumenten concreet willen uittesten op het werkveld.  Lees het 

volledige bericht.  

 

 

 

        

Toolbox Nudging 

 

Wist je dat je je collega’s, cliënten/patiënten en bezoekers 30% meer kan doen drinken als je water 

in brede glazen aanbiedt? En dat je met voetzoolstickers en voorgesneden snacks mensen sneller 

tot bij gezonde voedingskeuzes krijgt? 

Klik hier voor meer informatie  

 

 

 

 

 

Doelzoeker is een instrument van het Vlaams 

Patiëntenplatform dat personen met een 

chronische aandoening laat nadenken over wat 

belangrijk is in hun leven, waar ze energie van 

krijgen,… om zo maximaal in te zetten op 

levenskwaliteit. Het geeft de cliënt inzicht in zijn 

of haar situatie en stimuleert betekenisvolle 

communicatie met zorgverleners. Zopas rolde de 

nieuwe versie van Doelzoeker van de pers 

namelijk de Doelzoeker 2.0.  Lees het volledige 

bericht 

   
 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=58a43797f5&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=58a43797f5&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=0faac10266&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=e71ab16fe5&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=1cccebf691&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=1cccebf691&e=8cb78825ce


 

 

Opleiding Zorg voor zorgenden  
De Coronacrisis heeft ons allemaal gedwongen om ons te heroriënteren.  Bovendien sta je 

door je job of de zorg voor naasten in de frontlinie, ook dit zorgt voor uitdagingen. 

In de lezing gaan we op zoek we naar tips om vol te houden. 
Meer informatie? 

  

 

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:  

• 12/02/'21: Werkgroep integrale zorgcoördinatie - Fase 2 (1/2) 

• 15/02/'21: Babbelbox voor mantelzorgers - Samana 

• 19/02/'21: Yoga voor mantelzorgers Samana 

• 22/02/'21: BelRAI terugkomdag na de opleiding 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=c6605c98bb&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=405799bf09&e=8cb78825ce
mailto:charlotte.empact@wvlzorgt.be?subject=event%20voor%20de%20empact%20kalender
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=eca8ea673d&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=bd93868afd&e=8cb78825ce


 

• 22/02/'21: Samen en toch alleen - Samana 

• 25/02/'21: Basisopleiding actiecoach integrale zorgcoördinatie 

• 25/02/'21: Workshop BelRAI Resultaten en MDO 

• 25/02/'21: Kruiden en natuurlijk ontspannen - Samana 

• 25/02/'21 Getuigenis: Wie vraagt Conny hoe het gaat? - Samana 

• 25/02 - 24/06: Sibe en doelgerichte zorg met Zorg-Esperanto - verdiepende webinars 

• 26/2/'21 BelRAI Afname en scoring 

• 1/3/'21: BelRAI resultaten & MDO 

• 4/3/'21: BelRAI Resultaten & MDO 

• 9/3/'21: BelRAI terugkomdag Afname en scoring 

• 9/3/'21 Zorg voor Zorgenden: Webinar Tine Daeseleire 

• ... 

 

 

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.  

 

 

  

 

 

  

 

 

Volg jij ons al op facebook? 

 
klik hier. 

 

 

   

  

 
  

 

 

  

   

 

https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=7a4dde0041&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=ac0fb08da4&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=cdc7e6c51d&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=678e32dc59&e=8cb78825ce
https://empactzorgt.us18.list-manage.com/track/click?u=33ecc27083d6197bfe23a5c20&id=7e3cbf1d9c&e=8cb78825ce

