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Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven behaalt NIAZQmentum label
Het Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven heeft het internationale NIAZ-Qmentum label behaald.
De accreditatie volgt na een uitgebreide audit die plaatsvond van 3 tot 6 oktober 2017. Een team
van externe auditoren geeft het ziekenhuis een uitmuntend rapport: het ziekenhuis voldoet aan maar
liefst 98,4 procent van de kwaliteitsnormen.
Lees meer ...

AZ Sint-Lucas behaalt NIAZ-Qmentum kwaliteitslabel
Van 18 tot 22 september werd AZ Sint-Lucas bezocht door een team van 8 externe auditoren voor
een uiterst grondige doorlichting. Aan de hand van meer dan 2000 criteria beoordeelden zij de
kwaliteit en patiëntveiligheid in het ziekenhuis.
Lees meer ...

AZ Klina behaalt JCI-kwaliteitslabel
Algemeen ziekenhuis Klina kreeg dit weekend de formele bevestiging voor het behalen van zijn
accreditatie door de Joint Commission International (JCI). Vier auditoren lichtten gedurende een
week het ziekenhuis door aan de hand van meer dan 350 standaarden met 1200 meetbare
elementen.
Lees meer ...

Mantelzorg met kleur: Hoe zorgtaken van mensen met een
migratieachtergrond verlichten
Mensen met een migratieachtergrond doen niet meer aan mantelzorg dan de doorsnee Vlaming.
Maar er zijn wel degelijk verschillen: andere beweegredenen of de verschillende positie van de
mantelzorger zelf, maar ook specifieke drempels met de formele gezondheidszorg,
communicatieproblemen... Vertrekkend vanuit concrete getuigenissen, aangevuld met good
practices, analyseert Anne Dedry de mantelzorgpraktijk bij mensen met een migratieachtergrond.
Lees meer ...

20 jaar Verso: ‘De sociale onderneming: een conceptueel
kompas’
Op 15 november vierde Verso, de intersectorale werkgeversorganisatie voor de Vlaamse social
profit, haar 20-jarig bestaan, waar politici, academici en sociale ondernemers hun licht laten schijnen
op de uitdagingen voor sociale ondernemingen. De meer dan 200 genodigden ontvangen in primeur
ook de nieuwe publicatie ‘De sociale onderneming: een conceptueel kompas’. Met deze publicatie
wil Verso de sociale onderneming op de kaart zetten als ondernemingsmodel dat het best uitgerust
is om maatschappelijke dienstverlening te organiseren.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda
•

Symposium: Asielzoekers en vluchtelingen met ernstige psychiatrische problematiek (29/11,
Leuven)

•

Tweedelige workshop 'Oud en Eenzaam' Vonk3 Thomas More (vanaf 30/11, Geel)

•

CORTEXS slotconferentie (1/12, Mechelen)
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