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Actua-Zorg: Brugwonen
Aan het Sint-Gilliodtsplein in Brugge loopt op dit moment een proefproject om mensen met een
psychische kwetsbaarheid zelfstandig te laten wonen: Brugwonen. Een 14-tal bewoners hebben er
elk hun eigen huisje. Hoewel zij zeer intensief begeleiding nodig hebben, kunnen zij toch een
zelfstandig leven leiden dankzij de ondersteuning van de medewerkers die bijna permanent op het
domein aanwezig zijn.
Lees meer ...

Dé Psychiatrie: quo vadis?
We hopen dat het debat naar aanleiding van het psychiatrierapport van De Morgen openingen biedt
om het ziekenhuis van de toekomst verder vorm te geven. Die oefening kan onmogelijk gevoerd
worden zonder het betrekken van cliënten en families op alle niveaus. Ook hier pleit Zorgnet-Icuro
voor de noodzakelijke financiering en ondersteuning van familie- en patiëntenorganisaties. Die is op
vandaag veel te beperkt en onzeker.
Lees meer ...

Psychiatrie in Vlaanderen? Nordic walking zonder stokken
"Wij vinden alleszins dat niet alleen hulpverleners en cliënten, maar ook de maatschappij én de
politiek moed moeten tonen", zeggen Wim Simons, Jeroen Kleinen, Stephan De Bruyne, namens de
psychiaters van de psychiatrische ziekenhuizen St. Annendael (Diest) en St. Hiëronymus (St.
Niklaas)
Lees meer ...

De Vlaamse psychiatrie is als een doorsnee Vlaamse straat

Na 20 jaar wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Maastricht in Nederland naar de rol van
de context bij de ontwikkeling van psychiatrische symptomen, maakte prof. Inez Myin-Germeys eind
2015 een transfer naar België. Ze zette het Centrum voor Contextuele Psychiatrie op aan de KU
Leuven. Als zij naar de psychiatrie in Vlaanderen kijkt, ziet ze verschillende positieve evoluties.
Lees meer ...

Deadline inschrijving intensive course ‘Justice and Priority
Setting in Health Care’ nadert
Ben je geïnteresseerd in de thematiek van rechtvaardige keuzes in de gezondheidszorg? Schrijf dan
vandaag nog in voor de driedaagse intensive course "Justice and priority setting in health care" van
22 tot 24 maart in Leuven, met Angus Dawson als keynote speaker. De deadline voor inschrijving is
1 maart.
Lees meer ...

Oproep voor deelnemers aan de focusgroep "Kennismonitor
dementie"
Inzicht in de kennis van zorgprofessionals is onmisbaar voor het verbeteren van opleidingstrajecten
in zorgorganisaties. Daarom creëerde Ideon de Kennismonitor Dementie, een online
wetenschappelijke gevalideerde vragenlijst die de vraag, beantwoordt of verzorgenden en
verpleegkundigen over de juiste kennis beschikken om tot de meest optimale zorg voor mensen met
dementie te komen.
Lees meer ...

Oproep Week van de Valpreventie 2017
De zesde editie van de Week van de Valpreventie staat voor de deur. Met de slogan "Blijf in
beweging, doe het veilig!" roept de organisatie iedere 65-plusser op om deel te nemen. Tijdens deze
editie ligt de focus op actief bezig zijn en dat op een veilige manier.
Lees meer ...

Week van de Verpleegkunde

Ook dit jaar biedt de Week van de Verpleegkunde een uitblinkend programma voor
verpleegkundigen met twintig studiedagen, nachtcongres, vijftien Meet & Eat kokers en een
studiedag voor vroedvrouwen (VBOV vzw). Schenk jezelf een studiedag tussen 20 en 24 maart
2017 in het Kursaal van Oostende, en laat je onderdompelen in de verschillende dimensies van
jouw beroep.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda


Praattafel voor mantelzorgers (vanaf 6/3, Londerzeel)



Dementie in de thuiszorg (13/3, Brussel)



“INGEWIKKELD”, over gezond verstand in de GGZ (29/3, Antwerpen)



Workshop HRscan: een helder beeld van je medewerkersbeleid (30/3, Brussel)



Opleidingsproject voor verpleegkundigen (Project 600) (15/9, Brussel)
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