
 

  

   



 

 

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

 

 

Extra prikmoment Johnson & Johnson voor nog niet 

uitgenodigde burgers 

Ben jij 18+ en ben je nog niet langs de gewone weg uitgenodigd voor een 

vaccinatie, dan willen wij jou bij de start van de zomer alsnog de kans geven 

om met één prik Johnson & Johnson veilig de zomer in te gaan! 

 

Registreer je vandaag nog via QVAX.be! 

Ontdek de extra prikmomenten 

 

 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=09969edf4b&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=eacfba1b0b&e=a8ae912c66


 

Tweede afspraak AstraZeneca verplaatsen naar 8 

weken 

Iedereen die nog in het 12 weken schema zit van AstraZeneca, kan de tweede 

prik vervroegen naar 8 weken. 

Hoe jouw afspraak vervroegen? 

 

 

 

Vaccinatieteller ELZ Dender 

 

 

  

 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=8cf268e452&e=a8ae912c66


 

Helpende handen gezocht 

De komende 3 maanden kunnen we nog heel wat verpleegkundigen en 

medisch geschoolde medewerkers gebruiken in onze vaccinatiecentra. U 

kan zelf uw beschikbaarheden doorgeven (week/weekend, overdag/avond) en 

bepaalt dus zelf hoe vaak en wanneer u zich wil engageren. 

 

Interesse of meer info? Stuur snel een mailtje naar planning@elzdender.be 

 

 

 

Coronavaccinatie bij jongeren 

Wil je snel gevaccineerd worden? Dan is het nu het moment om je te 

registreren via QVAX. Dit kan reeds vanaf je 16de verjaardag! 

 

De overheid heeft afgelopen week nu ook het licht op groen gezet voor de 

vaccinatie met het Pfizer-vaccin van jongeren van 12 tot en met 15 jaar met 

onderliggende aandoeningen. 

Lees meer 

 

 

 

Reizen, testen en certificaten – Situatie vanaf 1 juli 

2021 

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben in het 

Overlegcomité de regels vastgelegd om deze zomer vrij en veilig te reizen. 

Ontdek meer informatie over het COVID-19 certificaat & reizen vanaf 1 juli. 

Lees meer 

  

 

 

mailto:planning@elzdender.be
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=0905a9696e&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=f7669dc3c1&e=a8ae912c66


Meer info over de vaccinatiecampagne  
 

 

 

 

Herbekijk: Webinar 'Patient Empowerment' 

Op donderdag 24 juni 2021 organiseerden we het webinar 'Patient 

Empowerment'. Gastspreker Prof. Edgard Eeckman gaf meer uitleg over het 

proces dat leidt tot een gelijkwaardige relatie tussen de zorgvrager en de 

zorgverstrekker. 

Herbekijk het webinar 

 

 

 

Herbekijk: Vorming ELZ Dender 'Buurtzorg als 

bondgenoot van Mantelzorg' 

Op donderdag 10 juni 2021 organiseerde Eerstelijnszone Dender een derde 

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

van Mantelzorg' centraal.  

Herbekijk de vorming 

 

 

 

Projectoproep Zorgzame Buurten 

Het departement WVG lanceert een projectoproep gericht op welzijns- en 

zorgorganisaties. Wil je een project indienen? Verwittig dan zeker 

de Werkgroep Buurtzorg. 

Lees meer 

 

 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=ae37edffd8&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=2612a917b6&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=c6716c5458&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=0ff36b8a63&e=a8ae912c66


 

 

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

in petto.  

 

 

#mijnvaxgedacht 

Je bent jonger dan 26 en je wilt graag je gedacht kwijt over coronavaccinaties? 

Neem deel aan het onderzoek! 

 

 

 

Begrijp je dokter 

Ontdek het nieuwe project van S-Plus en Viva-SVV dat mensen wil helpen bij 

een gesprek met hun dokter. 

Lees meer 

 

 

De invloed van bewegen op corona én vaccinatie 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=1295dda43c&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=9e93fab908&e=a8ae912c66


 

Heeft men minder kans op infectieziekten, zoals Covid-19, als men meer 

beweegt? Wat is het effect van bewegen op vaccinatie? 

Lees meer 

 

 

 

Warmedagen.be 

Zeer warme dagen zijn niet zonder gevaar. De warmte kan 

gezondheidsproblemen veroorzaken. Ontdek tal van materialen en 

inspiratie voor thuis- en mantelzorg! 

Lees meer 

 

 

 

Aandachtspunten in het Groeipakket 

Graag brengen we je op de hoogte van enkele aandachtspunten voor het 

Groeipakket. 

Lees meer 

 

 

 

Gezond begint in je mond! 

Het Vlaams Instituut Mondgezondheid lanceert het campagnebeeld ‘Gezond 

begint in je mond’ om de mondgezondheid bij kwetsbare ouderen onder de 

aandacht te brengen. 

Lees meer 

 

 

De Familiereflex 

https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=1c615f58c3&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=954562e6af&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=89799275f4&e=a8ae912c66
https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=a78675d556&e=a8ae912c66


 

Wat is de Familiereflex? Welke partijen zijn betrokken? 

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! 
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https://eerstelijnszone.us4.list-manage.com/track/click?u=3cac5ad1165bf846a9481d21a&id=b4a8135b55&e=a8ae912c66
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