
 

  

   



 

 

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

 

 

Vorming ELZ Dender 'Buurtzorg als bondgenoot van 

Mantelzorg' 

Op donderdag 10 juni 2021 organiseert Eerstelijnszone Dender een derde 

vorming over Buurtzorg. Dit keer staat het thema 'Buurtzorg als bondgenoot 

van Mantelzorg' centraal.  

Lees meer 

 

 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=e62d890c00&e=a8ae912c66


 

Vaccinatieteller ELZ Dender 

 

 

  

 

 

Tweede dosis AstraZeneca al na 8 weken 

Er werd beslist om de tijd tussen een eerste en tweede prik met het 

AstraZeneca-vaccin in te korten naar 8 weken.  

Lees meer 

 

 

Coronavaccinatie tijdens zwangerschap 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=932d6137e5&e=a8ae912c66


 

Zwangere vrouwen kunnen zich prioritair laten vaccineren tegen COVID-

19. Dat geldt niet alleen meer voor vrouwen met onderliggende ziekten, maar 

ook voor gezonde zwangere vrouwen. 

Lees meer 

 

 

 

Een motiverend gesprek over vaccinatie 

Een groot deel van de bevolking laat zich vrijwillig vaccineren. Een ander deel 

twijfelt. We hebben de hulp van alle zorg- en welzijnsprofessionals nodig om 

mensen te sensibiliseren en hen de juiste informatie te bezorgen, zodat ook zij 

gemotiveerd zijn om zich te laten vaccineren. 

Lees meer 

 

 

 

Logo Dender vzw en Eerstelijnszone Dender lanceren 

‘verteltassen’ 

Logo Dender vzw ontwikkelde in samenwerking met Eerstelijnszones Dender, 

Dender-Zuid en Regio Aalst een vernieuwende methodiek om moeilijk te 

bereiken doelgroepen te informeren over en motiveren tot vaccinatie tegen het 

coronavirus. 

Lees meer 

 

 

Vaccinatie en vakantie 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=52eb65349d&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=33ef48a0e1&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=49e332a095&e=a8ae912c66


 

Hou bij het plannen van een vakantie of reis naar het buitenland rekening met je 

afspraken voor vaccinaties. Je bent best volledig gevaccineerd voor je op 

vakantie of reis vertrekt. 

Lees meer 

 

 

 

Vaccinatie van Belgen in het buitenland en van 

buitenlanders die verblijven in België 

Er zijn veel vragen van niet-Belgen die in België verblijven en/of werken en 

van Belgen die in het buitenland gedomicilieerd zijn om een vaccin in België te 

verkrijgen. 

Lees meer 

 

  

 

 

Meer info over de vaccinatiecampagne  
 

 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=1e56cce2e2&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=e4932fa1be&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=21ed73a11f&e=a8ae912c66


 

 

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

in petto.  

 

 

Start verbindingsteam Krachtgericht Waas en Dender 

Het verbindingsteam van Krachtgericht Waas & Dender is een gratis 

mobiele dienst voor kinderen en jongeren (0-25 jaar), ouders en hun netwerk. 

Hoe gaat men te werk? 

Lees meer 

 

 

 

Dag van de Mantelzorg - 23 juni 

Op woensdag 23 juni 2021 is het 'Dag van de Mantelzorg'. De zes erkende 

Vlaamse mantelzorgverenigingen ontwikkelden hiervoor een digitaal 

communicatiepakket. Maakt u of uw organisatie graag gebruik van het 

communicatiepakket? Stuur dan een mailtje naar info@elzdender.be! 

  

 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=616cbd4607&e=a8ae912c66
mailto:info@elzdender.be


 

 

Vehamedgaatopreis.be 

Moet je een coronatest laten afnemen omdat je op reis gaat naar het 

buitenland, naar een festival, evenement of op kamp gaat? Je kan hiervoor zelf 

een afspraak maken. 

Lees meer 

 

 

 

Wees niet gek. Doe de tekencheck! 

Van een tekenbeet kun je ziek worden, doe daarom de tekencheck! 

Lees meer 

 

 

 

Silver: nieuwe game die de jongeren inzicht geeft 

over mentaal welbevinden 

Nieuw in preventieland: de serious game 'Silver' is er! Een veelzijdige game die 

de geestelijke gezondheid van jongeren tussen 12 en 16 jaar wil versterken. 

Lees meer 

 

 

 

Ventileren, verluchten en CO2-meting 

Door te ventileren en verluchten worden microdruppels naar buiten afgevoerd 

en beperk je het aantal microdruppels in de binnenlucht, waardoor de kans op 

overdracht van het Covid-virus afneemt. 

Lees meer 

 

 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=4a82ffb81a&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=657ec0313b&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=a8dfaa0ad1&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=5103161e79&e=a8ae912c66


 

Autisme Chat 

Kreeg je zelf de diagnose autisme en zit je met vragen 

of bots je op moeilijkheden? Heb je opvoedingsvragen rondom je kind met 

autisme? Chat met Liga Autisme Vlaanderen! 

Lees meer 

 

 

 

Vrijwilligerswerk in België 

Wat omvat het vrijwilligerswerk in België? Om hoeveel personen gaat het? 

En welk profiel hebben deze vrouwen en mannen die zich vrijwillig inzetten? 

Lees meer 

 

 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=8452873253&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=b201cbe5a8&e=a8ae912c66


 

 

Vormingen, webinars, studiedagen, symposia, ... mogelijkheden genoeg om 

jouw kennis verder aan te scherpen.  

 

3/06/2021 & 7/06/2021 - Webinar ‘De vrijwilligerswet’ - 

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 

De Vrijwilligerswet is sinds 2007 volledig van kracht. Ken jij de spelregels van 

deze wetgeving?  



 

Lees meer 

 

 

 

8/06/2021 - Webinar 'Als kleine kinderen groot worden 

en ... gamen' - CGG Waas en Dender 

Door de coronacrisis spenderen jongeren meer tijd aan het gamen dan ervoor. 

Wanneer wordt het gamen problematisch? 

Lees meer 

 

 

 

8/06/2021 - Webinar COVER-team - Verstandelijke 

beperking in de geestelijke gezondheidszorg 

Het COVER-team stelt graag 'Mensen met een verstandelijke beperking in 

de Geestelijke Gezondheidszorg' voor en neemt jullie op een toegankelijke 

manier mee in hoe je therapeutisch kan werken met personen met een 

verstandelijke beperking. 

Lees meer 

 

 

 

10/06/2021 - Webinar - Aandacht voor psychische 

kwetsbaarheid in elk WZC 

Ook ouderen worden geconfronteerd met psychische kwetsbaarheid. Hoe 

kan jij dit als hulpverlener in het woonzorgcentrum opmerken en hierbij de 

gepaste ondersteuning bieden? 

Lees meer 

 

 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=b94422b6a7&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=5ab8118bce&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=c61cbf9e36&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=02b99c5c92&e=a8ae912c66


 

14-15/06/2021 - 2-delige webinarreeks 

“Ouderenmis(be)handeling” 

Op 14 en 15 juni organiseert het Vlaams Ondersteuningscentrum 

Ouderenmis(be)handeling een 2-delige webinarreeks over 

ouderenmis(be)handeling. 

Lees meer 

 

 

 

17/06/2021 - Webinar ‘Financiële en sociale 

tegemoetkomingen voor 65-plussers’ 

Ouderenvereniging Vief organiseert een webinar over de 

tegemoetkomingen waar je als 65-plusser wel eens recht op zou kunnen 

hebben. 

Lees meer 

 

 

Volg ons nu ook op LinkedIn!  
 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=f8bd77f03c&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=6649f1f299&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=52627837b5&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=7c661c9d04&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=25e1bc50de&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=85a9da20a1&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=4e8e2c2d16&e=a8ae912c66
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