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Winnaars Health & Care awards bekend
Op de Health & Care beurs werden woensdagavond awards uitgereikt in 7 categorieën. In elke
categorie was er een juryprijs en een publieksprijs. Zorgnet-Icuro wenst alle winnaars van harte
proficiat!
Lees meer ...

Grootste Vlaamse delegatie ooit op het Internationaal Forum
Q&S in Amsterdam
Van 2 tot en met 4 mei 2018 verzamelen opnieuw meer dan 3000 professionals uit 70 verschillende
landen voor het jaarlijkse internationale forum over kwaliteit en patiëntveiligheid. Dit jaar gaan we
vanuit Vlaanderen met de grootste delegatie ooit. Niet minder dan 43 professionals uit algemene- en
psychiatrische ziekenhuizen zakken hiervoor af naar Amsterdam.
Lees meer ...

KCE publiceert studie over financiering hoogvariabele zorg
Voor de hervorming van de Belgische ziekenhuisfinanciering voorziet minister van Volksgezondheid
De Block een indeling van de ziekenhuisverblijven in drie clusters op basis van zorgvariabiliteit. Voor
elke cluster wordt een andere financiering voorzien. De minister vroeg het Federaal Kenniscentrum
voor de Gezondheidszorg (KCE) om na te gaan welke lessen kunnen worden getrokken uit de
manier waarop andere landen hoogvariabele zorg financieren.
Lees meer ...

Week van de Valpreventie moedigt ouderen aan om veilig te
bewegen
Tijdens de ‘Week van de Valpreventie’ van 23 tot en met 29 april staat de valproblematiek in de
kijker. Een val op oudere leeftijd is snel gebeurd: in Vlaanderen overkomt het 35 procent van de 65plussers minstens één keer per jaar. Een deel van de remedie is in beweging blijven. En net daar
ontbreekt het aan in Vlaanderen: de gemiddelde Vlaamse 65-plusser zit meer dan 9,5 uur per dag
stil. Op een veilige manier bewegen is dan ook de boodschap van de zevende editie van de ‘Week
van de Valpreventie’.
Lees meer ...

Zorgmagazine voor bewoners van een woonzorgcentrum en
hun familieleden
Elk jaar brengt OKRA een Zorgmagazine uit voor bewoners van een woonzorgcentrum en hun
familieleden. Het magazine zit boordevol praktische tips en warme zorgverhalen. Dit jaar schenkt
OKRA bijzondere aandacht aan de zorgmedewerkers in de woonzorgcentra.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda
•

Talent gezocht voor de social profit - Verso stelt studie voor (Brussel, 16 mei)

•

Avondsymposium Rijgeschiktheid: De rol van de arts en de rol van het CARA (Bilzen, 24
mei)

•

Studienamiddag: Woede en haat (Brugge, 7 juni)

•

Driedaagse cursus: Inleiding in het ziekenhuismanagement (Brussel, 11-13 oktober)
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