
  

 

 

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. 

 

    

 

De eindmeet van de vaccinatiecampagne komt steeds dichterbij en de doelstelling van 70 

procent vaccinatiegraad werd ondertussen met glans behaald. De min 16-jarigen worden 

volop uitgenodigd en personen die niet reageerden of weigerden krijgen ook opnieuw de 

kans om zich te laten vaccineren.  Wie niet is ingegaan op zijn eerste uitnodiging tot 

vaccinatie of die zelfs uitdrukkelijk geweigerd heeft kan zich terug aanbieden op QVAX. Wie 

de vaccinatie geweigerd heeft, dient eerst zijn weigering in te trekken via QVax.   

  

Momenteel doen we er alles aan om nog zoveel mogelijk inwoners te bereiken. We merken 

bijvoorbeeld dat er nog 900 zestigplussers zijn die zich nog niet hebben laten vaccineren in 

onze zone. 

  

Help jij mee een maximale vaccinatiegraad te behalen door onderstaande informatie 

te verspreiden naar uw cliënten of patiënten? 

  

 

 

Covid-19-vaccinatie: 

een must voor ieders spontane vrijheid 

  

Dr. Johan Matthijs (voorzitter ELZ Schelde en Leie en Huisartsenkring Schelde en Leie) en 

Dr. Sofie Van den Broecke (Longarts, AZMM Gent en AZSTV Deinze) lichten in onderstaande 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=fddfcd639f&e=07efc8c721


 

filmpjes het belang van vaccinatie toe en dit zowel voor ouderen als jongeren.   

  

Hoe groot zijn de gevolgen voor jongere mensen? Waarom is vaccinatie een must 

voor uw spontante vrijheid?  

 

 
 

 

 

 

Zijn er bepaalde vaccins beter of veiliger dan andere? Moet ik mij na een 

coronabesmetting nog laten vaccineren? Vanaf wanneer ben ik beschermd ? 

 

 

 

 

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=fddfcd639f&e=07efc8c721
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https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=fe26c13b82&e=07efc8c721


 

 

Vaccinatietwijfel in je omgeving? Enkele belangrijke websites die 

collega’s, cliënten of patiënten met vaccinatietwijfel kunnen 

helpen informeren en/of motiveren:    

• Informatie op jongerenmaat: https://www.watwat.be/corona 

• Informatie over onze vaccinatiecentra en callcenters:  www.deinze.be/vaccinatie, 

www.vaccinatiecentrumnazareth.be en https://www.eerstelijnszone.be/eerstelijnszone-

schelde-en-leie 

• Alle algemene informatie over vaccinaties kan u terugvinden op 

www.laatjevaccineren.be 

• Wist je dat het campagnemateriaal vanuit AZG in 26 verschillende talen werd 

vertaald? https://www.integratie-inburgering.be/nl/corona-meertalige-info 

• Betrouwbare medische informatie – factcheck: www.gezondheidenwetenschap.be  

Ben je nog op zoek naar communicatietips om dergelijke motiverende gesprekken aan te 

gaan? Bekijk dan zeker deze gespreksleidraad. 
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Wat doet een farmaceutisch expert, HR-manager, 

populatiemanager en wie werkt er nog achter de schermen van 

het vaccinatiecentrum in Nazareth? Neem hier een kijkje 

 

 

 

 

  

 

 

 

Volg ELZ Schelde Leie ook op Facebook en LinkedIn! 

 

 

https://eerstelijnszone.us10.list-manage.com/track/click?u=a0ed11eb7b3f9d5fa698c5956&id=5c3d82c54f&e=07efc8c721


 

 

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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