
  

 

 

Nieuwsflash ELZ Schelde Leie  
Campagne Sneltesten 

De Zorgraad van de Eerstelijnszone Schelde-Leie wenst iedereen te informeren die actief is binnen het 

werkingsgebied van onze Eerstelijnszone.  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. 

  

 

    

Campagne sneltesten voor zorgverstrekkers met een hoogrisicocontact in 

ELZ Schelde & Leie: huisartsen, tandartsen, kinesitherapeuten en 

thuisverpleegkundigen 

  

Eerstelijnszone Schelde & Leie en de lokale besturen sloegen de handen in elkaar in de strijd 

tegen Covid-19 met een campagne rond sneltesten.  

 

De bronopsporing in onze zone toont aan dat de grootste verspreiding van het virus, naast 

de gezinssituatie en het werk, gebeurt via hoogrisicocontacten met zorgverstrekkers en dit 

voornamelijk bij tandartsen, huisartsen, kinesitherapeuten en thuisverpleegkundigen. 

 

Vandaar werd er besloten om ondersteuning te bieden door het gratis ter beschikking stellen 

van sneltesten voor deze zorgverstrekkers werkzaam in onze eerstelijnszone en dit rekening 

houdend met de criteria van Sciensano. Op die manier kunnen we samen bijdragen aan de 

veiligheid van zorgverstrekkers en patiënten.   

 

De personen die hiervoor in aanmerking komen, zijn gecontacteerd per mail.  Indien u geen 

mail ontving en wel in aanmerking komt of indien u verdere vragen heeft, contacteer ons 

gerust. 



 

 

De persberichten voor deze campagne kan u hier bekijken:  AVS    Nieuwsblad    HLN 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen jullie vanuit de ELZ Schelde & Leie gezellige feestdagen 

en een mooi, hoopvol begin van 2021! 

  

 

 

 

 

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! 

  

    

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=36c7e70123&e=07efc8c721
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