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Ding mee naar de Health & Care awards: zorgmedewerkers
en zorgteams centraal
De tweede editie van HEALTH&CARE, de grootste vakbeurs voor de zorgsector, vindt plaats van
dinsdag 24 tot en met donderdag 26 april 2018 in Flanders Expo Gent. HEALTH&CARE 2018 is het
kennisplatform voor de sector waar 6000 zorgprofessionals en 320 standhouders elkaar ontmoeten
en inspireren.
Lees meer ...

Lancering PREZO Woonzorg keurmerk
Zorgnet-Icuro en Perspekt nodigen je op 14 februari uit op de officiële lancering van het PREZO
Woonzorg keurmerk. Op het programma staan een aantal boeiende toelichtingen en de eerste
keurmerken worden er overhandigd.
Lees meer ...

Dries Mertens reikt Witte Schoen uit in WZC De Wingerd
Voetballer Dries Mertens heeft in woonzorgcentrum De Wingerd de allereerste Witte Schoen
uitgereikt. Die ging naar zijn voormalige buurvrouw en verpleegkundige Rita Passchijn. Bekijk de
televisiereportage op ROB-tv.
Lees meer ...

AZ Diest behaalt JCI-kwaliteitslabel

Proficiat aan het hele team van AZ Diest voor hun dagelijkse zorgen!
Lees meer ...

Blog: Dementie verbindt en duldt geen egoïsme
Deze opinie van Jurn Verschraegen en Anne-Mei The verscheen eerder op de website van De
Morgen. Jurn Verschraegen is directeur van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Anne-Mei
The is hoogleraar Langdurige Zorg aan de Universiteit van Amsterdam en auteur van het boek
Dagelijks leven met dementie (2017).
Lees meer ...

Aantal orgaandonoren in België blijft toenemen
Het aantal landgenoten dat na overlijden minstens één orgaan heeft gedoneerd bedroeg vorig jaar
348. Dat is 8,4% meer dan in 2016. Daarnaast waren er 99 Belgen de een orgaan afstonden bij
leven. Het aantal transplantaties in ons land bedroeg vorig jaar 1.041, tegenover 1.016 in 2016. Met
die cijfers behoort België tot de beste leerlingen van het netwerk Eurotransplant.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda
•

Langer en beter werken in uw organisatie? Verso zet u op weg! (31/1, Brussel)

•

Inspiratie-avond: De vraag naar zingeving in de economie vandaag (27/2, Hooglede-Gits)

•

Innovatie managementtechnieken voor technische/facilitaire diensten zorgorganisaties (8/3,
Gent)
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