
  

   

 



 

Wie doet wat, waar, hoe en waarom binnen ELZ Dender.  Je leest het hier ...  

 

 

Opstart nieuwe lokale reservelijst 

Eerstelijnszone Dender lanceert een nieuwe, eigen reservelijst. Elke inwoner 

die nog één of twee prikken nodig heeft, kan zich hierop registreren! 

Ga naar de reservelijst! 

 

 

 

Sneltest in apotheek 

Om de testcentra en de artsen tijdens de zomerperiode te ondersteunen, is 

het vanaf nu mogelijk om een snelle antigeentest te laten uitvoeren in 

verschillende apotheken. 

Ontdek de apotheken 

 

 

 

Vaccinatie van 12-15-jarigen 

Alle 12-15-jarigen hebben al een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor 2 

prikken Pfizer in één van onze vaccinatiecentra.  

• Het grootste verschil met de vaccinatie van 16- tot 18-jarigen is dat men 

een toestemming van ouder(s) of voogd nodig heeft om gevaccineerd 

te worden.  

• In het geval van een pleegzorgsituatie is de procedure voor de 

vaccinatie van een 12-15-jarige ook iets anders. 

Lees meer 

 

 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=70e9976ba6&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=2e57474773&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=fb33dacf09&e=a8ae912c66


 

De vaccinatiedata van je kind bekijken via 

MyHealthViewer 

E-mailadressen en gsm-nummers van 12- tot 15-jarigen zijn veel minder 

bekend. Toch is er een manier om online sneller de vaccinatiedata van je kind 

op te zoeken: via myhealthviewer.be. 

Lees meer 

 

 

 

Pfizer: 2de prik na 21 dagen 

Vanaf 13 juli wordt er uitgenodigd worden voor Pfizer met de 2e dosis op 3 

weken (21 dagen). 

Lees meer 

 

 

 

Opgelet voor phishingmails! 

Opgelet! Er doen momenteel phishingmails de ronde die melden dat er 

"urgente document(en) in uw 'My e-Box in verband met uw COVID-certificaat" 

ter beschikking staan. Met een frauduleuze link proberen deze mails persoons- 

en bankgegevens van de ontvanger los te krijgen. 

Lees meer 

  

 

 

Meer info over de vaccinatiecampagne  
 

 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=aab15a6d94&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=61c61d4b30&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=ffa79e3e9f&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=d798dc5d1f&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=986e68969f&e=a8ae912c66


 

 

Buurtzorg, da's een hele boterham! 

Buurtcomité’s en actieve burgers die in hun omgeving bezig zijn rond 

burenhulp en het samenbrengen van mensen, dragen evengoed een steentje 

bij tot kwaliteitsvol leven in een warme thuisomgeving. Die inzet is 

broodnodig!  

 

ELZ Dender roept wijkcomité’s en actieve buren dan ook op om zich te 

melden via info@elzdender.be 

Lees meer 

 

 

 

Gemeente-Stadsmonitor 

Nieuwsgierig hoe het gesteld is met de 6 gemeenten van onze Eerstelijnszone? 

Lees meer 

 

 

Agendapunten Zorgraad 24/6 

• Projectoproep Zorgzame Buurten 

• Signalentool 

• Algemene Vergadering 

• Werkdag 31/8 

• Oproep afvaardiging Hospital Outbreak Support Team 

• Bevraging vanuit WG Communicatie 

• Uitbreiding van de 

mobiele teams voor de doelgroep ouderen 

mailto:info@elzdender.be
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=233ca3e6b3&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=3ab9f35d1f&e=a8ae912c66


 

Lees het verslag hier 

 

 

 

 

Ook de vele partner(organisatie)s van ELZ Dender hebben heel wat voor jou 

in petto.  

 

 

Slachtoffers overstromingen kunnen terecht bij CAW 

voor slachtofferhulp 

Slachtoffers van de overstromingen en hun naasten kunnen voor 

slachtofferhulp terecht bij het CAW. Ze kunnen contact opnemen via het 

nummer 0800 13 500 of via www.caw.be/chat, en worden verder geholpen door 

professionele hulpverleners. 

Lees meer 

 

 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=c736afd659&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=d816dbb50e&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=6f0098fe77&e=a8ae912c66


 

Centra Geestelijke Gezondheidszorg samen op één 

website 

In Vlaanderen zijn er 19 CGG. Voortaan zijn ze allemaal terug te vinden onder 

één digitaal dak. 

Lees meer 

 

 

 

Mantelzorgverlof verlengd naar 3 maanden 

De Federale regering besliste om het mantelzorgverlof uit te breiden 

naar drie maanden per zorgbehoevende. Zo krijgen mantelzorgers meer tijd, 

vrijheid en flexibiliteit om te zorgen. 

Lees meer 

 

 

 

Aan de slag met jouw gezondheidssamenvatting 

De gezondheidssamenvatting is de beknopte elektronische samenvatting van 

je actuele gezondheidstoestand, aangemaakt door je huisarts die jouw Globaal 

Medisch Dossier beheert. 

Lees meer 

 

 

 

PFAS-info voor zorgverstrekkers 

Wat zijn PFOS en PFAS? Hoe verspreiden ze zich? En hoe ongerust moeten we 

erover zijn? 

Lees meer 

 

 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=a4eda8064d&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=b027f2bc53&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=d229d8a4fb&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=dd17c0e123&e=a8ae912c66


 

Lage rugpijn? Geen scan zonder plan! 

Lage rugpijn is heel vervelend, maar verdwijnt meestal spontaan na enkele 

dagen of weken. Meestal is een radiologisch onderzoek niet aangewezen en 

heeft het geen invloed op het verdere verloop 

Lees meer 

 

 

 

Inschrijven voor Dag van de Zorg 2022 

Na twee uitgestelde edities zet men zorg en welzijn opnieuw in de kijker met een 

opendeurdag op zondag 20 maart 2022. 

Schrijf je organisatie in! 

 

 

 

Gezocht: Sociale en groene initiatieven die mens en 

omgeving verbinden 

Kan jouw project, of dat van je vzw, je (jeugd)vereniging, je school, een hefboom 

gebruiken? Geselecteerde projecten houden eerst een 

crowdfundingcampagne via de website van Streekfonds Oost-Vlaanderen. Het 

opgehaalde budget wordt verdubbeld door #Streekmotor23 met maximum 

€5.000. 

Lees meer 

 

 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=cb359650df&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=1d8255be75&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=0dfad105e4&e=a8ae912c66


  

   

 


