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Kantoren open via vrije raadpleging of op afspraak
Sinds oktober is er in onze kantoren opnieuw vrije raadpleging
in de voormiddag tussen 10 en 13 uur (in Mechelen, Lier,
Kortrijk, Gent en Mol al vanaf 9 uur). In de namiddag blijven we
enkel op afspraak bereikbaar en dit tussen 14 en 17 uur. Kantoren
die maar een halve dag open zijn, vallen ofwel in de voormiddag in
het systeem van de vrije raadpleging, ofwel in de namiddag in het
afspraaksysteem. Wil je een kantoor dat 24 uur op 24 open is?
Ook dat kan! Ontdek ons handig online loket op www.vnz.be en
meld je eenvoudig aan.

Digitalisering elektronisch voorschrift geneesmiddelen
Al enkele jaren werd er voor geneesmiddelen een bewijs van
elektronisch voorschrift (BEV) meegegeven met de patiënt. Dit
BEV gaf de patiënt vervolgens af aan de apotheker om
geneesmiddelen te verkrijgen. Sinds 15 september moet de
voorschrijver geen papieren bewijs meer afleveren. De patiënt
heeft dan ook geen papieren voorschrift meer nodig om naar de
apotheek te gaan. De apotheker heeft voortaan immers toegang
tot de digitale voorschriften op basis van de identiteitskaart of
het rijksregisternummer van de patiënt. Dit is voorlopig nog niet
verplicht en zal enkel worden gebruikt met akkoord van de patiënt.

Symposium Vlaams Artsenverbond
Op zaterdag 16 oktober organiseert het Vlaams Artsenverbond
een wetenschappelijk symposium onder de titel ‘Na corona
eindelijk een zelfstandig Vlaamse gezondheidszorg’? Tijdens
dit symposium in het Herman Teirlinckauditorium in Brussel
(Havenlaan 2) zullen Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens,
Raf De Rycke van Broeders van Liefde, Philippe Vandekerckhove
van Rode Kruis-Vlaanderen én Jürgen Constandt als algemeen
directeur van het VNZ het woord nemen. Inschrijven is nog steeds
mogelijk. Meer info op www.vlaamsartsenverbond.org of via
volgende link.

‘Red Sandra’
Eind oktober komt de nieuwe film ‘Red Sandra’ van Jan Verheyen
en zijn vrouw Lien Willaert uit. De film vertelt het waargebeurde
verhaal van de familie Massart, een verhaal dat 10 jaar geleden
de media en de publieke opinie fel beroerde. William en Olga
krijgen onverwacht de diagnose dat hun enige dochtertje Sandra
lijdt aan MLD, een zeldzame spierziekte. Ze heeft nog ongeveer
een jaar te leven. De wereld van het gezin stort in elkaar maar
hoop blijft leven. Maak je graag kans op één van de tien
duotickets voor deze film met o.m. Sven De Ridder en Viviane De
Muynck? Stuur dan de naam van de spierziekte MDL op naar
nieuwsbrief@vnz.be. Zin in een proevertje? Ontdek hier de trailer.

Gezond Binnen!
We brengen zo’n 85 % van onze tijd binnen door. Op zich is dat
geen probleem, maar dat wordt het wél als je weet dat de lucht
binnen vaak méér vervuild is dan die van buiten. Onderzoek
bevestigt dit. Vocht en schimmel, onvoldoende verluchten en/of
ventileren, tabaksrook of asbest hebben een grote invloed op onze
gezondheid. Vooral hart- en vaatziekten, astma en allergie wegen
hierbij het zwaarst door op de ziektelast. Een gezonde
binnenlucht is cruciaal voor een goede gezondheid en een
gezonde thuis. Ook jij kan de kwaliteit van de lucht in je huis
aanzienlijk verbeteren! Tips vind je op: Gezondheid en milieu:
www.vnz.be, www.gezondleven.be, www.nooitbinnenroken.be,
www.zonderisgezonder.be, www.bouwgezond.be en
www.stookslim.be.

Zin in een late zonvakantie?
Oktober is de rustigste maand om op vakantie te gaan! Het
zwembad is voor jou alleen en er zijn geen wachtrijen aan het
buffet… Boek een vliegvakantie bij onze partner Sunweb met 3 %
ledenkorting. Boek nu en vertrek vóór 31 oktober 2021! Hoe?
Eenvoudig via www.sunweb.be en je ontvangt onmiddellijk 3 %
korting met onze actiecode SUNWEBNZVAKANTIES. Droom jij al
van de herfst- en kerstvakantie? In onze vakantiedomeinen
Dennenheuvel en Hoge Duin geniet je nu ook 30 % ledenkorting
op je kamerprijs. Ontdek onze promoties op
www.dennenheuvel.be of www.hogeduin.be

VNZ gaat naar LalaPop
Op zondag 31 oktober vindt met de steun van het VNZ de tweede
editie plaats van LalaPop. Deze vzw heeft als doel om het
Nederlandstalig lied te promoten én een podium te bieden aan
jong Nederlandstalig talent. Het zal de kenners van dit genre niet
verbazen dat er ook een samenwerking is met de vzw Nekka. Op
het podium staan groepen als Ertebrekers, Mama’s Jasje, de
Nijghse Vrouwen en Meander. Meer info vind je op
www.lalapop.be. Er worden drie duotickets verloot onder de
deelnemers aan de prijsvraag waar LalaPop de afkorting van is.
Stuur je antwoord naar nieuwsbrief@vnz.be.

