
  

 

 

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. 

  

 

    

 

Zorgverstrekker en nog niet gevaccineerd? 

  

Tot en met 17/3 kan je als zorgprofessional bij je liaison of bij je werkgever terecht met vragen 

om toegevoegd te worden aan de lijst.    

 

Procedure na 17/3:  Indien u nog niet werd gevaccineerd of nog geen oproep kreeg, vragen 

wij u met aandrang om zelf het vaccinatiecentrum te contacteren.  Zo kan bekeken worden 

op welk ogenblik u  alsnog kan gevaccineerd worden in het vaccinatiecentrum volgens uw 

domicilieadres.  

• Callcenter vaccinatiecentrum Nazareth (Nazareth, De Pinte, Sint-Martens-Latem): 

09 396 65 60 

• Callcenter vaccinatiecentrum Deinze (Deinze, Nevele, Zulte): 09 381 95 30 

  

 

 

Oproep voor enthousiaste ‘prikpartners’  

  

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=9e2d9acb87&e=07efc8c721


 

'Hoe moet ik een afspraak vastleggen? Hoe geraak ik in het centrum?' 

Veelgestelde vragen die niet voor iedereen eenvoudig te beantwoorden zijn, in het bijzonder 

voor kwetsbare burgers die minder of niet digitaal geletterd zijn. 

 

We willen hierbij graag een warme oproep doen naar jou als zorg- en welzijnsprofessional 

én naar alle burgers om in jullie buurt of vriendenkring na te gaan of mensen jullie hulp 

kunnen gebruiken. 

 

Bied je aan als “prikpartner” (cfr. oproep ELZ Meetjesland - AVS).  Indien iemand zich wil 

laten vaccineren maar hulp nodig heeft, dan hoeft hij/zij maar naar jou te bellen en kan die 

beroep doen op jouw ondersteuning.  Je aanbieden als prikpartner kan ook via Hoplr Deinze, 

Nazareth helpt en De Pinte Helpt. 

  

  

 

 

Vaccinatie 65-plussers 

  

Vanaf 22 maart starten we met de vaccinaties van de 65-plussers, te beginnen met de 

oudsten.  Deze data zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de regio, het aantal geleverde 

vaccins en het type vaccin.   

 

We merken dat een aantal bezorgdheden en vragen geregeld terugkomen vanuit deze 

doelgroep.  Als zorg- of welzijnsprofessional ben je een belangrijke schakel in dit proces en 

kan je op eenvoudige wijze deze doelgroep mee helpen ondersteunen met het verschaffen 

van onderstaande informatie.  Help deze informatie mee te verspreiden naar uw 

achterban, collega’s en vooral naar uw patiënten die 65+ zijn en met deze vragen 

kampen.  Op die manier kunnen ook zij op een eenvoudige wijze de weg naar ons 

vaccinatiecentrum vinden voor een maximale bescherming. 

  

• Hoe kan ik mijn afspraak bevestigen of aanpassen? 

• Hoe bereik ik het vaccinatiecentrum? 

• Is het vaccinatiecentrum toegankelijk voor rolstoelpatiënten? 

• Mag mijn mantelzorger mee? 

• Wat breng ik mee naar het vaccinatiecentrum? 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=7c1f569d06&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=30380e73e3&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=6f73bac8f2&e=07efc8c721


 

• In welk geval kan ik thuis gevaccineerd worden? 

  

Antwoorden vragen vaccinatie 65-plussers -> 

 

 

 

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=7f94dd8770&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=87fee1976f&e=07efc8c721
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=87fee1976f&e=07efc8c721
mailto:info@elzscheldeleie.be
https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=9f7d369cb8&e=07efc8c721

