
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief ELZ Schelde Leie  
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. 

  

 

    

Vaccinaties 

 

Opening vaccinatiecentra ELZ Schelde en Leie   

week van 22 februari ’21 

  

Deze week konden de deuren van de vaccinatiecentra in Deinze en Nazareth, na het vele 

harde werk achter de schermen en een leerrijke dry run vorige week, eindelijk opengaan. 

 

We starten met de frontlinie eerstelijnszorgprofessionals (zie onder voor meer informatie) en 

de medewerkers van de vaccinatiecentra. 

 

Waar vind je meer informatie over het vaccinatiecentrum?  Bij wie kan je terecht met welke 

vragen?  We maakten voor u een duidelijk overzicht met belangrijke gegevens over de 

vaccinatiecentra in ELZ Schelde en Leie en contactgegevens voor beide 

vaccinatiecentra.  Bekijk zeker ook de introductiefilmpjes over de vaccinatiecentra.    

  

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=f6868206ae&e=07efc8c721


 

  

 

 

 

Bedankt aan alle (para)medische vrijwilligers die zich 

reeds registreerden en/of nog willen registreren! 

 

  

Heel wat enthousiaste vrijwilligers hebben zich geregistreerd voor onze vaccinatiecentra, 

waarvoor hartelijk dank. 

 

De organisatie van het (para)medisch personeel (medical check-up, vaccinator, vaccin-

voorbereider, farmaceutisch expert en toezichthoudend arts) gebeurt vanuit onze 

eerstelijnszone, de organisatie van het niet-medische personeel wordt opgenomen door de 

betrokken lokale besturen. 

 

Alle (para)medische kandidaten die zich aangemeld hebben via het centrale 

inschrijvingsformulier werden reeds gecontacteerd door Book'u.  Heeft u ondanks uw 

aanmelding geen link van Book'u ontvangen of wilt u zich graag nog aanmelden als nieuwe 

kandidaat?  Dat kan eenvoudig via de linken op onze website. 

  

 

 

Prioritaire zorgverstrekkers eerste lijn 

  

Na de woonzorgcentra komt het personeel van de ziekenhuizen en de zorgprofessionals uit 

de eerste lijn aan de beurt. 

 

Om te bepalen wie exact aan de beurt komt, werd een lijst opgesteld door het Agentschap 

Zorg en Gezondheid.  Deze lijst bevat de prioritaire zorgberoepen die in de eerste fase 

worden gevaccineerd (vanaf 15/02).  Controleer eenvoudig of u al op de lijst staat via de ‘sta 

ik op de lijst’ tool. 

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=a5dc40813d&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=c1c21e003a&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=d3212345f7&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=d3212345f7&e=07efc8c721


 

Meer informatie over het volledige proces voor zorgverstrekkers kan u hier terugvinden.  De 

exacte timing is afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins.  

 

  

 

 

  

Herbekijk het webinar ‘communiceren en 

sensibiliseren over Covid-19 maatregelen en 

vaccinaties’ 

   

 

Logo gezond+ organiseerde in samenwerking met enkele eerstelijnszones een gratis 

webinar omtrent ‘communiceren en sensibiliseren over covid-19 maatregelen en vaccinaties’ 

voor alle lokale besturen, zorg- en welzijnsactoren en andere geïnteresseerden. 

   

 

 

De sprekers waren onder meer Maarten Vansteenkiste (UGent) en Leen Van Brussel 

(Vlaams instituut gezond leven).  (Her)bekijk de video-opname via deze link.  

 

  

   

 

  

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=69a6562f9b&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=a31927b541&e=07efc8c721


 

  

 

 

 

Varia 

 

Wat is een eerstelijnszone? 

  

Wat is een eerstelijnszone? Wat is een zorgraad? Een vraag die we regelmatig 

voorgeschoteld krijgen en zeker nu met onze cruciale rol in de vaccinatiestrategie. 

 

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en 

hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste 

lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. 

 

Vivel maakte een verhelderende animatievideo met de essentie. Delen? Graag!  

  

                               

 

  

 

 

Bewegen op verwijzing – toelage ‘participatie en 

sociale activering’ voor OCMW-gebruikers 

  

Goed nieuws voor de BOV-coaches en participanten!  De persoonlijke bijdragen van 

Bewegen Op Verwijzing komen in aanmerking voor de toelage ‘Participatie en Sociale 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=65d768535d&e=07efc8c721


 

Activering’ voor OCMW-gebruikers.    

                     

 

 

Dat maakt dat er voor deze deelnemers een financiële barrière weg kan vallen.  Hun 

persoonlijke bijdrage kan immers door deze toelage terugbetaald worden.  De concrete 

regeling dient per lokaal bestuur afgestemd te worden. 

 

Meer informatie kan u terugvinden in dit nieuwsbericht.  

  

  

 

 

  

 

 

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? 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=c35187a143&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=697e41637d&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=697e41637d&e=07efc8c721
mailto:info@elzscheldeleie.be


 

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

info@elzscheldeleie.be 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

   

     

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=7f0b2d57ef&e=07efc8c721
mailto:info@elzscheldeleie.be
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=db1e042b77&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=c76d3478a0&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=d97c41eebb&e=07efc8c721

