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Nieuwe publicatie: Kiezen is winnen. Een kompas voor
keuzes in de zorg
Gezondheidszorg gaat ons allen aan. En iedereen wil de best mogelijke zorg. Eén probleem: álle
mogelijke zorg voor iedereen is onbetaalbaar. Hoe gaan we dan keuzes maken? En liggen wij daar
wel genoeg wakker van? Het boek Kiezen is winnen, uitgegeven bij Acco en geschreven door drie
medewerkers van Zorgnet-Icuro, geeft stof aan dit geladen en dwingende debat en maakt het
toegankelijk voor iedereen.
Lees meer ...

Reeks Artsenkrant i.s.m. Zorgnet-Icuro: ziekenhuisnetwerken
Na de vorige reeks rond e-Healthtoepassingen in de praktijk, startte Artsenkrant een nieuwe reeks
i.s.m. Zorgnet-Icuro over ziekenhuisnetwerken. Het aanbod van zorg in Vlaanderen moet nog beter
worden gecoördineerd. Ziekenhuizen en overheden zijn het daarover eens. Daarom zullen er in de
nabije toekomst regionale ziekenhuisnetwerken worden geïnstalleerd. Artsenkrant spreekt
maandelijks met ziekenhuizen die alvast beslist hebben om samen een netwerk te vormen. Deze
maand: netwerk Bonheiden, Lier, Mechelen en Vilvoorde.
Lees meer ...

JCI-label voor Nationaal MS Centrum Melsbroek
Als eerste revalidatieziekenhuis in de Benelux heeft het Nationaal MS Centrum het kwaliteitslabel
van Joint Commission International (JCI) gekregen. Met het behalen ervan behoort het Nationaal
MS Centrum tot de meest toonaangevende zorginstellingen in de wereld.
Lees meer ...

UZA ontvangt hoogste internationale erkenning voor
verpleegkundige zorg
Het UZA is het eerste ziekenhuis in Europa dat zich Magnet-erkend mag noemen. Magnet® is
wereldwijd de hoogste erkenning voor verpleegkundige zorg. Om een Magnet-erkenning te behalen,
moet een ziekenhuis inzetten op een aantoonbare en continue verbetering van patient outcomes zoals doorligwonden en valpreventie - , nieuwe kennis en innovatie en uitmuntende professionele
praktijk. Magnet-erkend zijn betekent ook dat een ziekenhuis in staat is om verpleegkundigen aan te
trekken en te behouden.

Lees meer ...

Oproep: kraak een noot voor dementie
Met de hartverwarmende actie "Een noot voor dementie" willen de initiatiefnemers mantelzorgers in
de kijker zetten en dat op een unieke en leuke manier. Ze willen iedereen aansporen om een
okkernoot te kraken om de mantelzorgers van een persoon met dementie te huldigen en te
bedanken voor hun dagdagelijkse inzet. Meer informatie vind je op eennootvoordementie.be.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda
•

Seminarie ‘Zorg als gemeengoed: kop of munt – piramide of netwerk?’ (14/11, Sint-Andries)

•

De communicatie beroepsbeoefenaar-patiënt: welke goede praktijken? (24/11, Brussel)

•

Save the date: Sociaalwerkconferentie (24/5, Brussel)
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