
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beste partner van de eerstelijnszone regio Tielt, 
 
 
Graag nodigen wij jou uit naar het eerste veranderforum van de eerstelijnszone Regio Tielt op donderdag 25 oktober om 20u 
te Izegem. Onderstaand vind je het programma, de praktische informatie en inschrijvingslink. 
Tijdens het veranderforum kan je kennismaken met de leden van het veranderteam, die aan de slag zijn gegaan met jullie input 
van op de kick-off. Deze resultaten zullen wij aan jullie voorleggen. Ook kiezen we op het veranderforum de definitieve naam 
voor de eerstelijnszone. Het veranderteam stelt volgende naam voor: “ELZ RITS: ELZ Regio Izegem Tielt Samen.” Benieuwd naar 
de symboliek van deze naam? Kom dan zeker naar het forum. 
Tot slot zetten we jullie opnieuw aan het werk met een gesprek over de verwachtingen van het forum en een oefening rond de 
waarden van onze ELZ. Jouw aanwezigheid en input zijn voor ons van groot belang. 
 

Hopelijk tot dan! 
 
Gedreven groet 
 

Het veranderteam van ELZ Regio Tielt: Anne Aerts, Bart Beernaert, Jan Braekevelt, Sara Defreyne, Veronique Degraeve, Sarah 
Laplasse, Maureen Pascal, Inge Rots, Delphine Theuninck, Jean-Paul Van Severen, Samia Van Vooren, Filip Vermeulen, Jo 
Vettenburg, Liesbeth Vroman  
 

 

25/10 - VERANDERFORUM 1 
EERSTELIJNSZONE REGIO TIELT 



PROGRAMMA 
 

▪ Stand van zaken van de reorganisatie op Vlaams niveau 

▪ Voorstelling veranderteam 

▪ Bespreking voorstel naam: ELZ RITS (ELZ Regio Izegem Tielt Samen) 

▪ Voorstelling resultaten dwang- en drangoefening kick-off 

▪ Verwachtingen / doel van het forum 

▪ Oefening 3: waarden van onze ELZ 

▪ Varia 

DATUM & TIJDSTIP 
Donderdag 25 oktober 2018  

20u -22u15 
 

LOCATIE 

Stadhuis Izegem 

zaal Meilief 

Korenmarkt 10, 8870 Izegem  
 

 

INSCHRIJVEN 
Gelieve in te schrijven vóór 23 

oktober: klik hier. 

 

NIEUWSBRIEF 
Ontvang je graag de nieuwsbrief van ELZ Regio Tielt? Geef jouw emailadres dan door via onderstaande gegevens. Zo blijf je op 
de hoogte van al het laatste nieuws van onze eerstelijnszone. 

MEER INFO? 
https://www.zorg-en-gezondheid.be/hervorming-van-de-eerstelijnszorg-in-vlaanderen 

https://www.eerstelijnszone.be/tielt 
 

Anne Aerts  info@sel-mwvl.be  051/204 074 
Sara Defreyne  info@lmn-cwv.be  051/208 207 
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