●

Inzamel-en verdeelactie persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM)
Campagne ‘Bescherm onze helden van de zorg’:
-

●

Oproep inzameling materiaal + zelfgemaakte mondmaskers met inzamelpunten in de 8
gemeenten van ELZ Scheldekracht
Bevraging acute noden van alle eerstelijnsactoren in de regio (incl. WZC)
Verdeelpunten materiaal in Wichelen en Destelbergen
Goedgekeurde projectaanvraag Koning Boudewijnstichting (10.000€)
8 gemeentes bundelen de krachten voor groepsaankoop PBM + verdeling door
Scheldekracht o.b.v. acute noden
Actueel overzicht van mogelijke (betrouwbare/correcte) leveranciers van PBM die
worden doorgegeven aan individuele aanvragers, maar waarbij ook
beroepsverenigingen/-kringen proactief worden aangeschreven met de vraag om zich te
verenigingen om groepsaankopen mogelijk te maken
Communicatie ‘rationeel gebruik mondmaskers’
Verdeling van ‘pakketten ‘PBM mei’

ELZ Scheldekracht strijdt – samen met de WZC – tegen Corona
Lees hier meer
ELZ Scheldekracht neemt reeds 4 weken op rij telefonisch contact op met de woonzorgcentra
(WZC) om te bevragen hoe het daar gaat. Zo konden we een actuele stand van zaken
opmaken, met ook een overzicht van alle noden op vlak van testing, personeelsbezetting,
beschermingsmateriaal, psycho-sociale ondersteuning, ...van de WZC in de regio. Vervolgens
zijn we als ELZ aan de slag gegaan om alle vragen en noden maximaal te matchen aan het
beschikbare aanbod, maar hebben we ook een aantal nieuwe samenwerkingen opgestart,
zoals:
- Samenwerking met de Gentse ziekenhuizen voor extra ondersteuning voor de WZC in
regio Scheldekracht op vlak van extra testmateriaal, personeel, educatie,
beschermingsmateriaal, psycho-sociaal, …
- Samenwerking tussen de 5 huisartsenkringen in de regio door de opstart van een
‘mobiele huisartsenequipe’
- Inzet van onze Eerstelijnspsycholoog voor 65-plussers, Lisa De Milde, door GRATIS
ondersteuning te bieden aan 65-plussers en hun omgeving ook in corona-tijden!
- Samenwerking tussen de GGZ-netwerken – opstart ‘Zuurstoflijn voor Zorgverleners’
- Samenwerking met een leverancier van diergeneeskundig materiaal i.f.v. ondersteuning
van zuurstofapparaten
- Opstart cohortrondes thuisverpleging en gezinszorg (meer info hieronder)
Momenteel worden ook reeds de nodige contacten gelegd om tegemoet te komen aan een
aantal nieuw gesignaleerde noden qua psycho-sociale ondersteuning, nood op vlak van
schorten, …
Deze proactieve belronde werd ondertussen ook opgepikt door de overheid, waarna nu aan
elke ELZ/algemeen coördinator van de schakelzorgcentra wordt gevraagd om deze
proactieve belronde op te nemen t.a.v. de voorzieningen in de regio. In Scheldekracht zullen

1

we ook opstarten met belrondes naar o.a. VAPH-voorzieningen, … in de regio.
●

Opvolging COVID-19 Eerste Lijn Barometer
Lees hier meer
De COVID-19 Eerste Lijn Barometer is een monitoringsysteem om de belasting van
zorgverleners (huisartsen, cra’s in WZC, triageposten, apothekers, vroedvrouwen,
thuisverpleegkundigen, diensten gezinszorg) in de eerste lijn in kaart te brengen. Deze
bevraging maakt het mogelijk om knelpunten in de eerstelijnszorgverlening vroeger te
detecteren en hieraan gerichte acties te kunnen koppelen. ELZ Scheldekracht neemt hier de
rol op van lokale coördinator. ELZ Scheldekracht ontvangt 2x per week een overzicht van alle
noden die werden aangekaart in de regio en gaat hier actief mee aan de slag. ELZ
Scheldekracht contacteert alle actoren/beroepsverenigingen die bepaalde noden signaleren
en gaat samen zoeken naar concrete oplossingen op individueel of algemener niveau.

●

Opstart triagecentra
Aan de huisartsenkringen in de regio werd de opdracht gegeven voor de uitbouw van
triagecentra. Concreet zijn er centra opstart in Laarne, Lochristi en Jan Palfijn (Gent) voor
inwoners in onze ELZ. Als ELZ Scheldekracht hebben we getracht om het aanbod te
verzekeren voor alle inwoners in de 8 gemeenten van ELZ Scheldekracht. Ook voor het
vervolgverhaal (light-versie?) proberen we tot overleg en afstemming te komen tussen de 5
huisartsenkringen, waarbij we streven naar gezamenlijke afspraken voor de ganse regio.

●

Voorbereiding schakelzorgcentra
Lees hier meer
De Vlaamse overheid gaf de opdracht om tijdelijke schakelzorgcentra op regionaal niveau te
organiseren. Dankzij de nauwe samenwerking tussen de ziekenhuizen, de zorgpartners van
de Eerstelijnszones Scheldekracht en Dender en de lokale besturen is het
schakelzorgcentrum voor onze regio klaar voor opening. Er zijn twee locaties: Ter Sig in
Lebbeke voor personen met een coronabesmetting en het hotel Otus in Wetteren voor
personen zonder coronabesmetting. De locaties voor een schakelzorgcentrum moeten
voldoen aan heel wat strenge vereisten. Beide locaties werden goedgekeurd door de
Vlaamse overheid.
Vanuit de Zorgraad van ELZ Scheldekracht werden 5 personen afgevaardigd naar de
stuurgroep (Kristof Galle, Ulrike Desmet, Hans Onselaere, Kristof Neirynck en Joachim
Truijens) en ook achter de schermen neemt ELZ Scheldekracht een bijzonder actieve rol op!
Kristof Neirynck werd daarenboven aangeduid als coördinator van de medische cluster van
de schakelzorgcentra in de regio.
Intussen werd aan de eerstelijnszones ook de opdracht gegeven om de bijkomende rol als
vraag- en aanbodcoördinator voor voorzieningen op te nemen. Meer info hierover is te
vinden in onze nieuwsflash van midden mei.
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●

Actueel eerstelijnsaanbod tijdens de covid-periode
- Kring Thuisverpleging Scheldekracht kwam tot stand op initiatief / met ondersteuning
van ELZ Scheldekracht. De énige kring die de krachten bundelt tussen de zelfstandigen en
de diensten voor Thuisverpleging (WGK, I-mens, …)). In deze uitzonderlijke tijden nam
ELZ Scheldekracht dan ook het initiatief met de Kring om een ‘covid-19 patiëntenronde’
op te starten.
- Ondertussen werd deze insteek ook opgepikt door de overheid en zijn er provinciale
cohortrondes opgestart voor Thuisverpleging en de Diensten Gezinszorg. Meer info
vinden jullie hier. Om te voorkomen dat zorgmedewerkers massaal uitvallen en dat
ondanks alle voorzorgsmaatregelen personen die thuiszorg/verpleging nodig hebben,
besmet worden door zorgmedewerkers die in contact zijn geweest met (vermoedelijk)
besmette patiënten. Een vaste exclusieve equipe verzorgenden en verpleegkundigen
staan in voor de zorg en ondersteuning aan huis bij besmette personen (of door de
huisarts als vermoedelijk besmet beschouwd worden).
- Opmaak en bekendmaking actueel overzicht van podologen actief in de regio
- Opmaak en bekendmaking actueel overzicht van het huidige aanbod Geestelijke
Gezondheidszorg in de regio + initiatief om nog verdere stappen te zetten qua
samenwerking
- …

●

Structureel overleg Cluster Lokale besturen en Huizen van het Kind (geïnitieerd door 3
vertegenwoordigers van de ZR (Anneleen Rimbaut, Nathalie Van Landeghem, Katrijn
Mertens)
o Ondersteuning Logo Gezond
o …

●

ELZ Scheldekracht zet zijn helden van de zorg op de kaart!
Ook ELZ Scheldekracht blijft botsen op het feit dat er geen totaaloverzicht bestaat van de
contactgegevens van alle eerstelijnsactoren. Als eerstelijnszone richten we ons immers naar
'onze helden van de zorg', meerbepaald naar álle eerstelijnsactoren actief in de regio. De
communicatie / bekendmaking van alle initiatieven vormt dan ook een grote opdracht voor
de ELZ. “Deze COVID-19 periode doet ons - nog meer - beseffen dat samenwerking
noodzakelijk is om alles zo efficiënt mogelijk te (blijven) organiseren. Maar ongetwijfeld vindt
niet iedereen de weg naar ons en naar elkaar. Vandaar ook de opstart van de campagne ELZ
Scheldekracht zet zijn helden van de zorg op de kaart!” Met de oproep aan elke huisarts,
apotheker, kinesist, psycholoog, diëtist, podoloog, apotheker, tandarts, vroedvrouw,
ergotherapeut, maatschappelijk werker, verzorgende, … of betrokkene op de eerste lijn om
zich aan te melden bij ELZ Scheldekracht.

en dat allemaal overgoten met een gezonde dosis Scheldekracht!
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