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Zorgnet-Icuro trekt campagne “What matters to you” op gang
Voor het eerst doet ook Vlaanderen mee met de internationale “What matters to you?”-dag op 6 juni,
een initiatief van het Institute of Healthcare Improvement (IHI). Zorgnet-Icuro trapt de campagne af
met een website en een Facebook-pagina, en roept de zorgteams in de voorzieningen op om
concrete acties op touw te zetten.
Lees meer ...

Cahier: Vlaamse sociale bescherming
In deze nieuwe publicatie presenteert Zorgnet-Icuro zijn visie op de uitrol van de persoonsvolgende
financiering binnen de Vlaamse sociale bescherming. Centrale uitgangspunten zijn: een
rechtvaardige verdeling van de publieke middelen, de vrijwaring van de keuzevrijheid voor de cliënt
en de zorgintegratie door middel van netwerkvorming tussen zorgaanbieders.
Lees meer ...

Videoreportage Actua-Zorg: Studiedag Pillen in the Cloud
Medicatiegegevens zullen in de toekomst digitaal beschikbaar zijn. Daarom organiseerde ZorgnetIcuro de studiedag Pillen in the Cloud, waar directies van woonzorgcentra, verplegers en apothekers
werden geïnformeerd over het digitaliseren en structureren van medicatie.
Lees meer ...

“Carte blanche”: pleidooi voor een ambitieus alcoholplan

In La Libre Belgique verscheen een open brief met een pleidooi voor de ontwikkeling van een
omvattend alcoholplan, zoals aanbevolen wordt door de WHO. Een tiental organisaties, waaronder
Zorgnet-Icuro, ondertekenden de oproep.
Lees meer ...

Erfgoeddag in teken van zorg: programma bekend
Op zondag 23 april is het zover. Dan zwaaien zo'n 600 erfgoedinstellingen en organisaties uit de
zorgsector hun deuren open voor Erfgoeddag. Samen presenteren ze een veelkleurige waaier
van 800 gratis activiteiten rond het thema Zorg. Zorg vroeger en nu? En wat met de zorg voor ons
cultureel erfgoed? En hoe kan erfgoed bijdragen tot het welzijn van mensen? Ontdek het allemaal
tijdens Erfgoeddag.
Lees meer ...

Projectoproep: samenwerking in eerstelijnszones
In het kader van de hervormingen in de gezondheids- en welzijnssectoren in de eerste lijn zal
Flanders Synergy vanuit een VLAIO Project (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) en in
samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid 2 mogelijke toekomstige eerstelijnszones
ondersteunen en begeleiden bij het opzetten en organiseren van de werking en samenwerking
binnen de eerstelijnszone. De begeleiding bestaat uit een methodiek waarin de principes van een
innovatieve arbeidsorganisatie toegepast worden.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda
•

Bind-Krachtvorming: Armoede en alcohol, 4 dagen (vanaf 20/4, Antwerpen)

•

5de editie symposium Medische Wereld (22/4, Brussel)

•

HR-topics voor werkgevers 2017 (25/4, Oostkamp)

•

Congres kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg (2/5, Brussel)

•

Inspiratiesessie 'Beter samenwerken in team' (4/5, Brussel)
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