
  

 

 

Nieuwsflash ELZ Schelde-Leie | Covid-19 
De Zorgraad van de Eerstelijnszone Schelde-Leie wenst iedereen te informeren die actief is binnen het 

werkingsgebied van onze Eerstelijnszone. Hieronder vind je verschillende berichten omtrent Covid-19. Zo hopen 

we jullie te ondersteunen bij de enorme inspanningen die jullie leveren. Bij elk bericht vind je een korte 

omschrijving. Wil je meer lezen? Klik op de link in het bericht en je wordt doorverwezen naar het artikel op de 

website. 

  

 

    

 

Psychologische ondersteuning voor hulpverleners en burgers 

  

De Covid-19-pandemie heeft een grote psychosociale impact voor iedereen, zowel voor 

hulpverleners als voor andere burgers. Hier vindt u een overzicht van enkele initiatieven en 

diensten die hulp en ondersteuning kunnen bieden bij psychosociale problemen in deze 

moeilijke periode. 

  

 

 

 

Personeelsondersteuning 

  

De huidige coronasituatie heeft voor velen een negatieve invloed op het personeelsbestand. 

Vanuit de eerstelijnszone willen we dan ook ondersteuning bieden waar nodig om het vraag 

en aanbod op elkaar af te stemmen. Bekijk een overzicht van oplossingsmogelijkheden voor 

voorzieningen bij gebrek aan personeel. Indien u via deze kanalen geen oplossing vindt, 

kunnen personeelsnoden of –ondersteuning gemeld worden via onze eerstelijnszone 

(info@elzscheldeleie.be). 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=a0ec49e4bb&e=fc6f64c108
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=19006f1e8e&e=fc6f64c108
mailto:info@elzscheldeleie.be


 

 

 

   

 

 

 

 

Mantelzorgondersteuning 

  

Meer dan ooit is er in deze bizarre periode aandacht en ondersteuning nodig voor 

mantelzorgers. Ook in COVID-tijden trachten de verschillende mantelzorgverenigingen (en 

enkele partners) verbonden te blijven met de doelgroep.  We vestigen graag de aandacht 

op enkele initiatieven ter bevordering van het psychosociaal welzijn van mantelzorgers.   

  

 

 

 

 

Covid-19 in thuiszorg (cohortlijn) terug opgestart 

  

Ons land wordt opnieuw erg getroffen door het COVID-19 virus en stelt de zorgsector voor 

grote uitdagingen. Naast de ziekenhuizen, woonzorgcentra en tal van andere voorzieningen 

kent ook de thuiszorg terug een stijging van het aantal COVID-19 patiënten. Vanaf 30 

oktober 2020 wordt de cohortzorg opnieuw opgestart en moeten nieuwe (vermoedelijk) 

COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld 

worden via een provinciaal 0800-nummer (Oost-Vlaanderen: 0800 11 832). Meer informatie 

> 

  

 

 

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=715beae119&e=fc6f64c108
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=684b135ed2&e=fc6f64c108
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=684b135ed2&e=fc6f64c108


 

                                                                          

      

Kind en gezin: noodopvang voor asymptomatische kinderen 

      

Er zijn heel wat asymptomatische kinderen die omwille van een hoog-risico contact niet meer 

naar de opvang of school kunnen. Voor opvangvragen mag je contact opnemen met de 

Diensten voor Thuisopvang van Zieke Kinderen. Contactgegevens vind je op de website van 

Kind en Gezin. Hou er rekening mee dat opvang door eigen netwerk altijd de eerste optie is 

en er voorrang moet worden gegeven aan opvangvragen van ouders die in een 

zorginstelling werken.  

 

  

 

 

 

Steun onze zorgverleners en toon je engagement #daarzorgikmeevoor 

  

Hoe toon je vandaag het meest begrip voor onze zorgverleners? Hoe kan je hen écht een 

hart onder de riem steken en er mee voor zorgen dat ze niet kopje onder gaan? 

Wanneer het water tot aan de lippen komt, doet applaudisseren of witte lakens hangen 

jammer genoeg zijn werk niet meer. Je verantwoordelijkheid nemen en je aan de 

maatregelen houden, doen dat wel: enkel op die manier kunnen we er samen voor zorgen 

dat de situatie niet van kwaad naar erger gaat. 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=3b2e2527a6&e=fc6f64c108


 

 

                                                    

Wil je graag weten hoe je hen nog verder een duwtje in de rug kan geven en de boodschap 

mee kan verspreiden? Neem dan hier een kijkje > 

  

                                                 

 

 

 

 

Video’s voor de burger en patiënt omtrent veelvoorkomende vragen 

  

Om zorgverstrekkers en de burger te ondersteunen hebben Vivel (Vlaams Instituut voor de 

Eerste Lijn) en éénlijn.be vijf korte video’s gemaakt die een aantal vragen beantwoorden 

waarmee vele patiënten en cliënten te maken krijgen. 

Hoe meld ik mij aan op mijngezondheid.be? 

Waar vind ik mijn Covid-19-resultaten en andere betrouwbare informatie omtrent Covid? 

Wat is mijn Gezondheidssamenvatting? 

Waar vind ik mijn gedeeld medicatieschema en waar download ik mijn elektronische 

voorschriften?  

Al deze vragen worden op een eenvoudige wijze toegelicht in deze video’s > 

  

 

 
 

 

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=3ea8253392&e=fc6f64c108
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=66432c4cf2&e=fc6f64c108
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=85a6bd0587&e=fc6f64c108


Bekijk de kalender op onze website voor alle activiteiten, webinars 
en workshops van partners in de zorg  

 

 

 

 

Heeft u zelf ook een initiatief of weet van een initiatief dat je zinvol lijkt om te delen met de 

eerstelijnszone? Geef dit dan zeker door op info@elzscheldeleie.be.  

Dan nemen wij dit mee op! 

 Blijft u graag verder op de hoogte via onze nieuwsbrieven? 

Schrijf u dan in via deze link! 
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Our mailing address is: 

Gentpoorstraat 41 - 9800 Deinze 

info@elzscheldeleie.be 
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