
  

 

 

Nieuwsflash 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. 

 

    

 

Het medicatieschema: een belangrijk hulpmiddel in het 

vaccinatiecentrum   

  

Het medicatieschema is een belangrijk hulpmiddel bij de medische anamnese in het 

vaccinatiecentrum voor bepaalde doelgroepen (oa. huidige doelgroep van 65-plussers). We 

merken in een eerste evaluatie dat velen dit niet (bij)hebben. Jullie kunnen hier als 

sleutelfiguur in de zorg mee een ondersteunende rol in spelen. Mogen we jullie vragen om 

jullie patiënten en/of cliënten te motiveren om hun medicatieschema mee te brengen naar 

het vaccinatiecentrum. Op die manier wordt de efficiëntie van het vaccinatieproces 

geoptimaliseerd. 

 

Alvast bedankt om hier aandacht aan te schenken en samen op naar de 70 procent 

vaccinatiegraad!   

  

 

 

Risicopatiënten richten zich best tot hun huisarts 

Ga na of er onder uw patiënten personen zijn die behoren tot de groep van risicopatiënten en 

daardoor in aanmerking komen voor vroegere vaccinatie. 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=cc92e76bc5&e=07efc8c721


 

De lijsten met risicopatiënten worden opgesteld door de huisartsen (en mutualiteiten). Het 

opladen van deze lijsten kan ten vroegste vanaf 2 april. Vanaf 5 april kunnen patiënten 

hun ziekenfonds contacteren om te informeren of ze op de lijst van risicopatiënten staan.  

Daarnaast wordt ook de mogelijkheid voorzien dat patiënten via MyHealthviewer kunnen 

nakijken of ze op de lijst met risicopatiënten staan. Sommige patiënten zullen echter uit de 

boot vallen doordat zij niet met al hun aandoeningen gekend staan bij hun huisarts (via het 

globaal medisch dossier). Motiveer ook uw patiënten, achterban, familie en/of vrienden om 

hun huisarts te contacteren indien zij in aanmerking zouden komen. 

  

 

 

 

AstraZeneca: gunstig advies Hoge Gezondheidsraad en 

European Medicines Agency (EMA) 

  

De laatste weken zijn er heel wat vraagtekens ontstaan over het AstraZeneca-vaccin (AZ). 

Er zijn momenteel geen aanwijzingen van een causaal verband tussen vaccinatie met AZ 

en bloedklonters. 

 

De positie van de Taskforce Vaccinatie en van de EMA is dat de voordelen van het AZ -

vaccin tegen Covid-19 groter blijven dan de risico's. De Taskforce stelt dat het AZ-vaccin 

een veilig en effectief vaccin is voor alle mensen van 18 jaar en ouder. Het vermindert het 

risico op ziekenhuisopname met 94%. 

 

De Task Force Vaccinatie zal de lopende vaccinatiecampagne voortzetten met dezelfde 

wetenschappelijke en medische waakzaamheid. Ze roept de gevaccineerden en hun artsen 

op om ongewenste bijwerkingen van alle vaccins te blijven melden. 

 

Wij zetten alvast enthousiast de vaccinatiecampagne verder! 

 

Persmededeling van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en het Regeringscommissariaat Corona 

Nota Taskforce vaccinatie 

  

 

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=956b61fadd&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=1ba6f50800&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=fb5d569c96&e=07efc8c721


Vaccinatiecentra Deinze-Zulte (Brielpoort) & Nazareth 

(Sporthal) zoeken extra medische handen voor de 

maanden april-mei-juni en juli 

  

Wil je graag een steentje bijdragen en kom je in aanmerking voor onderstaande profielen? 

Laat het ons weten! 

  

Medische anamnese  

U overloopt de medische historiek van burgers. 

U bent contactvaardig, sociaal en u heeft actuele medische kennis. 

U bent verpleegkundige, vroedkundige (<2018), arts (of 1ste/2de master geneeskunde), 

apotheker, tandarts of dierenarts. 

  

Vaccin-voorbereiders  

U bereidt in een klein team de te plaatsen vaccins voor. 

U bent zeer nauwkeurig en systematisch. 

U bent apotheker, verpleegkundige, (tand)arts (of 1ste/2de master geneeskunde). 

Eventueel: apothekersassistenten - bachelor farmaceutische en biologische 

laboratoriumtechnologie - laboranten - .. met ervaring. 

  

Vaccinatoren  

U plaatst vaccins bij burgers en registreert deze in een IT-toepassing. 

U heeft praktijkervaring bij het plaatsen van vaccins. 

U werkt nauwkeurig en systematisch volgens voorgeschreven procedures. 

U bent verpleegkundige, vroedkundige (<2018) of arts (of 1ste/2de master geneeskunde). 

 

Registreren kan op het HR platform BookU via onderstaande link: 

  

Vaccinatiecentrum Deinze 

Vaccinatiecentrum Nazareth 

  

Indien u vragen heeft over uw registratie in BookU, contacteer ons via 

info@elzscheldeleie.be 

 

Hartelijk dank voor uw gewaardeerde inzet!  

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=1df006341c&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=d89a1589b6&e=07efc8c721
mailto:info@elzscheldeleie.be


 

 

  

 

 

 

Volg ELZ Schelde Leie ook op Facebook en LinkedIn! 

 

 

 

 

Facebook  
 

 

 

 

LinkedIn  
 

 

    

 

 

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

 

 

 

 

Heeft u zelf een initiatief of kent u een initiatief dat je zinvol lijkt om te delen met de 

eerstelijnszone? Deel het met ons via  info@elzscheldeleie.be.  

 Blijft u graag verder op de hoogte via onze nieuwsbrieven? 

Schrijf u dan in via deze link. 
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