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Televisiereportage: Crisis in kleine en grote zorgorganisaties
Op 5 oktober organiseerden we samen met crisisadviesbureau PM het symposium “Crisis in kleine
en grote zorgorganisaties”. 250 mensen met verschillende functies in de zorgsector kwamen
luisteren naar hoe je je als kleine of grote voorziening kan voorbereiden op een crisis en hoe je een
crisis het best aanpakt. Zowel experten als mensen uit het werkveld deelden hun kennis en
ervaringen en belichtten de verschillende zijden van de “gouden driehoek”. Lees er alles over in het
boek "Crisisbeheer in zorgorganisaties".
Lees meer ...

Woonzorgcentra: pleidooi voor transparante kwaliteit
Vorige week bood Pano heel Vlaanderen een inkijk in “het leven zoals het is” in de commerciële
woonzorgcentra. Zorgnet-Icuro, de Vlaamse koepel van de woonzorgcentra zonder winstoogmerk,
formuleert bij de bijwijlen schokkende reportage de volgende bedenkingen.
Lees meer ...

Blog: Het leven zoals het is… een Brusselse toerist in WZC
De Wingerd
Medio augustus ervaarde Klaartje Theunis ouderenzorg vanop de werkvloer, zodat ze (nog) beter in
Brussel de zaken kan verdedigen die wezenlijk zijn voor de woonzorgcentra en om te zien of wat wij
adviseren ook de facto werkbaar is. Lees haar verslag van een boeiende tweedaagse in WZC De
Wingerd.
Lees meer ...

Evenwichtig sociaal akkoord voor de federale private
gezondheidszorg
Het laatste sociaal akkoord dateert al van vele jaren geleden, maar nu is het eindelijk zover. Er ligt
een ontwerp voor van nieuw sociaal akkoord voor de federale private gezondheidszorg. Op 25
oktober 2017 zal het aan alle partijen ter ondertekening worden voorgelegd. Het akkoord vormt het
resultaat van een vruchtbaar sociaal overleg en biedt – zoals het een goed akkoord betaamt – voor
alle partijen wat wils.
Lees meer ...

Nieuwe Vlaamse richtlijn valpreventie bij thuiswonende
ouderen online
Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) streeft ernaar om recente
wetenschappelijke evidentie aan te bieden aan het Vlaamse werkveld. Tijd dus voor een update van
de richtlijn uit 2010: ‘Valpreventie bij thuiswonende ouderen: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’.
Lees meer ...

“Bescherm Yvette, hou griep uit je team"
Met de winter in aantocht staat ook het griepseizoen weer voor de deur. Net zoals vorig jaar focust
de griepvaccinatiecampagne van het Agentschap Zorg en Gezondheid zich op zorgverleners en
personeelsleden in de zorgsector: zij lopen niet alleen een groot risico om zelf griep te krijgen, maar
ook om patiënten of bewoners te besmetten. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners zich laten
vaccineren en griep uit hun team houden. Want zij werken met risicopersonen die een grotere kans
hebben op griepcomplicaties. Zoals Yvette, het nieuwe boegbeeld van de campagne.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda
•

Symposium"Geïntegreerde samenwerking in de zorgeconomie" (9/11, Brugge)

•

ZORG2030 (24/11, Vilvoorde)

•

Future of nursing: improving health, driving change (30/11-1/12, Brussel)

•

MachtOnmacht (6/12, Duffel)

•

AGRESSIE? SPEEL EROP IN! – Dé Finale (14/12, Leuven)
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