28/11: Televisiereportage: Ouderenweek in
AZ Maria Middelares Gent - RZ Heilig Hart
Tienen wint NIAZ Jaarprijs 2017 - H. Hart
Lier eerste ziekenhuis met zorgclown in
dienst
dinsdag 28 november 2017 - 11:28

Televisiereportage: Ouderenweek in AZ Maria Middelares
Gent
Van 20 tot 26 november vond de Nationale Ouderenweek plaats. Verschillende zorgvoorzieningen
organiseerden activiteiten, maar in AZ Maria Middelares in Gent worden oudere zorgvragers de hele
maand november in de watten gelegd. Een van de vele belevenissen was een verwensessie. De
scholieren van het provinciaal instituut voor haar- en lichaamsverzorging gaven de patiënten een
haarverzorging, gezichtsmassage of manicure.
Lees meer ...

RZ Heilig Hart Tienen wint NIAZ Jaarprijs 2017
Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen wint de NIAZ Jaarprijs 2017. Met de Jaarprijs bevordert het
Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) het delen van goede voorbeelden om de
zorg steeds verder te verbeteren. 57 zorginstellingen uit Nederland en Vlaanderen zonden
initiatieven in. Het publiek koos de tien finalisten. Uiteindelijk beloonde de zevenkoppige vakjury RZ
Heilig Hart Tienen met de winst.
Lees meer ...

H. Hart Lier eerste ziekenhuis met zorgclown in dienst
Het H.-Hartziekenhuis Lier neemt als eerste ziekenhuis van België een zorgclown in
dienst. Zorgclowns & Co gaan op bezoek bij kinderen, maar ook bij volwassenen, en bij personen
met een beperking. De clowns werken steeds in duo om in te kunnen zetten op kwalitatief spel.
Lees meer ...

Passantenhuizen vzw IKOO winnen Award Week van de
Valpreventie 2017
Er werd met 194 organisaties uit verschillende sectoren massaal deelgenomen aan de ‘Award Week
van de Valpreventie 2017’. De jury verkoos een organisatie die valpreventie op een veelzijdige
manier in de kijker zet en voldeed aan alle vooropgestelde criteria: een origineel initiatief, met extra
aandacht voor moeilijk te bereiken senioren en een samenwerking tussen verschillende actoren.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda
•

Zorgeloos afval: Hoe circulair kan de healthcare zijn? (5/12, Leuven)

•

Bijscholing voor zorgverleners in combinatie met studie BelRAI (diverse data, Leuven)

•

Ik bedoel het toch goed? Ethiek eHTI op de werkvloer (19/3, Oostende)
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