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Toekomstbestendig beleid voor de Vlaamse woonzorgcentra Zorgnet-Icuro tevreden met langetermijnperspectief
De Vlaamse regering keurde op 1 december 2017 de conceptnota goed die de grote bakens uitzet
voor de residentiële ouderenzorg in Vlaanderen van de komende jaren. Zorgnet-Icuro vindt het
positief dat Vlaanderen voor het eerst de ambities voor de ouderenzorg formuleert in een
langetermijnperspectief tot 2025. De bijkomende personeelsinzet voor bewoners met een hoge
zorgzwaarte is cruciaal. Minister Vandeurzen bevestigt dat dit een prioriteit wordt in de komende
jaren.
Lees meer ...

H. Hartziekenhuis Mol behaalt NIAZ-kwaliteitslabel
Het H. Hartziekenhuis Mol heeft met glans het NIAZ-label voor kwaliteitsvolle zorg behaald. Het
internationale kwaliteitslabel betekent dat het ziekenhuis kan aantonen dat het op herhaaldelijke
wijze een hoog niveau van kwalitatieve zorg levert én over een werkcultuur beschikt die gericht is op
continue verbetering. Het is een signaal dat patiënten, verwijzers, partners en overheden kunnen
rekenen op een kwaliteitsvol en veilig georganiseerd ziekenhuis.
Lees meer ...

RevArte behaalt NIAZ-kwaliteitslabel
Revalidatieziekenhuis RevArte heeft als eerste categoraal ziekenhuis in de Benelux de NIAZQmentum accreditatie zonder voorwaarden behaald. Het internationale kwaliteitslabel toont aan dat
RevArte voor zijn patiënten, samenwerkingspartners en overheden een hoog niveau van
kwaliteitsvolle en veilige innovatieve revalidatiezorg levert en over een goed georganiseerde
organisatie beschikt die gericht is op continue verbetering.
Lees meer ...

13de jaarlijkse editie Studiedag OPZ Geel - Balanceren tussen
autonomie en verbondenheid
Op de studiedag van OPZ Geel op 7 december komt ook prof. dr. Yvonne Denier, stafmedewerker
ethiek bij Zorgnet-Icuro, spreken. Zij behandelt het thema Wabi Sabi: ethische reflecties over de
kunst van imperfectie, tegenstellingen en spanningsvelden in de hulpverlening.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda
•

Studievoormiddag: kwaliteit van leven in woonzorgcentra (19/12, Brussel)

•

Mondgezondheid bij zorgafhankelijke ouderen (diverse data, Leuven)

•

Symposium Kwaliteit en Patiëntveiligheid (6/3, Brussel)
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