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Actua-Zorg: Week van de pijn in AZ Monica
Het pijncentrum van AZ Monica probeert een oplossing te bieden voor mensen met chronische of
acute pijn. Zo wordt binnen het ziekenhuis bijvoorbeeld gebruik gemaakt van pijnpompen om de pijn
na een operatie te bestrijden. Hiermee kan de patiënt zichzelf een pijnstiller toedienen. Maar er zijn
natuurlijk nog heel wat mogelijkheden om pijn aan te pakken. Niet alleen het AZ Monica hecht veel
belang aan pijnbestrijding. Verschillende ziekenhuizen in de provincie Antwerpen werken intensief
samen op dit vlak onder de noemer MATA.
Lees meer ...

Marc Geboers in Artsenkrant over binnen en buiten de lijntjes
kleuren
Van oudsher werken we in de gezondheidszorg graag met lijnen. Klassiek hadden we de eerste en
de tweede lijn. Daar werd in de loop van de jaren een derde lijn aan toegevoegd. Meer recent
spreken we ook over de vierde lijn (quaternaire lijn als we chique willen doen). Maar ook een nulde
lijn deed zijn intrede en in Nederland hebben we ook al een anderhalve lijn.
Lees meer ...

Zorgnet-Icuro projectleider EHBO-cursussen voor psychische
problemen
Er is een groot draagvlak om een EHBO-cursus over psychische problemen in Vlaanderen te
ontwikkelen en te introduceren. Dat blijkt uit overleg met enkele toonaangevende
partnerorganisaties geestelijke gezondheid. Het programma ‘Mental Health First Aid’ dat intussen al
in 23 landen, waaronder buurland Nederland, aangeboden wordt, zal als startpunt genomen
worden.
Lees meer ...

Kiezen is winnen - Intensieve Opleiding ‘Rechtvaardige
keuzes en prioriteiten in de gezondheidszorg’
Voor wie zich grondig wil verdiepen in de thematiek van waardegedreven keuzes in de zorg biedt de
vierdaagse intensieve opleiding Justice and Priority Setting in Health Care een ideale
onderdompeling. De centrale vraag in deze opleiding is: “Hoe kunnen we het principe van
rechtvaardigheid en gelijkheid handhaven en tegelijk goede kwaliteit van zorg blijven waarborgen in
een economisch duurzaam model?” Zowel theoretische kaders als invalshoeken uit de dagelijkse
ethische praktijk op micro-, meso- en macro-niveau komen aan bod.
Lees meer ...

Woonzorgnet-Dijleland verzamelt mooie getuigenissen
Naar aanleiding van de PANO-uitzending "Undercover in woonzorgcentra: minimale zorg, maximale
winst” van 11 oktober heeft Woonzorgnet-Dijland een brochure gemaakt waarin bewoners en
familieleden getuigen over hun ervaringen in de verschillende woonzorgcentra. Je kan de brochure
hier lezen.
Lees meer ...

Vernieuwde handhygiënecampagne tegen zorginfecties in
woonzorgcentra
Onder het motto ‘Hier dragen we goede hygiëne op handen’ lanceerde het Agentschap Zorg en
Gezondheid op 8 november de vernieuwde handhygiënecampagne ter bestrijding van zorginfecties
in de Vlaamse woonzorgcentra. Zorginstellingen worden meer en meer geconfronteerd met
multidrugresistente organismen, zodat een blijvende aandacht voor preventieve maatregelen
essentieel is.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda
•

Toekomst van de Gevangenis (21/11 en 25/11, Brussel)

•

Lezing Kennis en Maatschappij : prof. Philippe Vandekerckhove over 'Het Rode Kruis (28/11,
Leuven)

Contact

•

Opioïde pijnstillers: wat als de verslaving toeslaat? (29/11, Gent)

•

Symposium 'Ruimte voor relaties. Ethisch verantwoorde zorg in perspectief' (11/12, Brussel)

•

16de POOLL-congres: Worklabs 'Hoger Onderwijs & Arbeidswereld' 2018 (10-11/1, Leuven)
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