
  

 

 

Nieuwsflash ELZ Schelde Leie  
Vaccinaties 

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. 

  

 

    

 

Vaccinatiecentra in ELZ Schelde en Leie  

  

De lokale besturen, eerstelijnszones en andere partners timmeren momenteel hard aan de 

oprichting van de vaccinatiecentra tegen 1 februari.  Inwoners van Deinze en Zulte zullen de 

komende weken een uitnodiging krijgen voor het vaccinatiecentrum in Deinze (Brielpoort) 

en de inwoners van De Pinte, Sint-Martens-Latem en Nazareth voor het vaccinatiecentrum 

in Nazareth (Sporthal).  Een compleet overzicht van alle meest recente informatie met 

betrekking tot de vaccinatiecentra, organisatie en volgorde van vaccineren kan u 

terugvinden op www.laatjevaccineren.be.  Wordt vervolgd..   
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https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=da39659d50&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=f68960a1be&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=683180f678&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=cef95f2a2d&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=68e598706f&e=07efc8c721


 

Oproep personeel vaccinatiecentra Deinze en 

Nazareth 

  

Onze mailbox wordt overspoeld met enthousiaste kandidaten om een handje te helpen bij 

de vaccinatiecentra, waarvoor hartelijk dank. 

 

Wilt u graag helpen of kent u iemand die geïnteresseerd is? Dan kan u zich eenvoudig 

registreren via het centrale aanmeldingsformulier voor het vaccinatiecentrum Deinze en 

het vaccinatiecentrum Nazareth. 

 

Wij wachten zelf nog op meer informatie en willen u dan ook graag vragen om nog even te 

wachten met het stellen van concrete praktische vragen. Door u aan te melden via 

bovenstaand formulier kunnen wij u contacteren indien nodig en wanneer wij over meer 

informatie beschikken. 

 

Wilt u zich graag aanbieden in een andere eerstelijnszone in Oost-Vlaanderen of kent u 

iemand? Hier krijgt u een bundeling van alle contactpunten in Oost-Vlaanderen per 

eerstelijnszone. 

  

 

 

 

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=3f3c55a2a0&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=6e141ca405&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=a4beb6bc63&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=406c23afeb&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=406c23afeb&e=07efc8c721
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