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Werelddag Geestelijke Gezondheid: EHBPP

Vandaag, 10 oktober, gaat de tweede "Vlaamse" Werelddag van de Geestelijke Gezondheid door.
Het thema "Samen Veerkrachtig" inspireert opnieuw heel wat mensen en organisaties om acties op
te zetten en geestelijke gezondheid in de kijker te plaatsen.
Lees meer ...

Jaarlijkse financiële analyse van de Belgische ziekenhuizen

Vorige week publiceerde Belfius de resultaten van de jaarlijkse financiële analyse van de Belgische
ziekenhuissector (MAHA). 97% van de ziekenhuizen nam deel aan de studie. De MAHA-analyse
toont dat meer dan 30% van de algemene ziekenhuizen (privé en publiek) in België in 2016
verlieslatend was. Twaalf ziekenhuizen kampen met een ontoereikende cash flow.
Lees meer ...

Gebruik van ziekenhuisdata door QuintilesIMS

Vandaag publiceerde De Standaard op zijn voorpagina een artikel over het bedrijf QuintilesIMS dat
momenteel in gesprek is met een aantal Belgische ziekenhuizen over een nieuw contract
aangaande de captatie en verwerking van ziekenhuisdata (waaronder patiëntengegevens). We
lichten hierbij graag even de historiek en de huidige stand van zaken van het dossier toe.
Lees meer ...

Jan Yperman Ziekenhuis behaalt 2de JCI-kwaliteitslabel

Het Jan Yperman Ziekenhuis heeft voor de tweede keer het JCI accreditatielabel behaald. Het is
voor het eerst dat dat in een Belgisch ziekenhuis gebeurt volgens de internationale kwaliteitsnormen
uit de zesde editie.
Lees meer ...

WOONZORGLIJN 2016

Het Agentschap Zorg en Gezondheid publiceert vandaag zijn Jaarverslag 2016 van de
Woonzorglijn. De Woonzorglijn geeft informatie en advies, en behandelt klachten over residentiële
ouderenzorgvoorzieningen. Het Jaarverslag 2016 focust enkel op de klachten. Zorgnet-Icuro
formuleert de volgende bedenkingen bij het verslag.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda
•

Als Amor de draad kwijtraakt - Over seksualiteit en intimiteit bij personen met dementie
(23/10, Gent)

•

Overheidsopdrachten in de zorgsector: een zorgenkind? (26/10, Brugge)

•

“Co-sourcing van werknemers” van experiment tot mainstream? (10/11, Brussel)

•

Gezondheidszorgberoepen reguleren in Europees perspectief (17/11, Brussel)
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