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Televisiereportage: Prisma-app voor personen met dementie
Tegen 2020 zal Vlaanderen zowat 130.000 personen met dementie tellen. Om mee te zorgen voor
een kwaliteitsvol leven is er nu de Prisma-app. Deze applicatie bevat beeldmateriaal om
herinneringen los te maken bij de patiënten. Sociaal ondernemer Frederik Vincx geeft het project
vorm en liep zelf stage in woonzorgcentrum H Catharina in Zonhoven waar hij de app ging testen.
Lees meer ...

Workshop ‘Levenseindezorg voor niet-terminale patiënten
met ernstige psychiatrische aandoeningen’
De Commissie voor Ethiek van Zorgnet-Icuro heeft zich langdurig gebogen over ethische vragen
omtrent levenseindezorg voor niet-terminale patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen.
Deze reflectie is uitgemond in Advies 20 ‘Levenseindezorg voor niet-terminale patiënten met
ernstige psychiatrische aandoeningen’. Tijdens deze workshop willen we met u in dialoog gaan over
de inhoud van dit advies.
Lees meer ...

Vlaanderen in actie: samen tegen voedselverlies
Eind november namen een 70-tal organisaties uit de welzijn- en gezondheidssector deel aan een
nulmeting. Uit de eerste volledige resultaten van een 16-tal organisaties blijkt dat er een
voedselverlies is van ongeveer 7,5 ton. De strijd tegen voedselverlies is dus meer dan ooit actueel.
Zorgnet-Icuro en de Vlaamse overheid blijven hier dan ook samen met jullie aan werken, ook in
2018.
Lees meer ...

AZ Heilige Familie Rumst en Sint-Jozefkliniek Bornem en
Willebroek fusioneren
AZ Heilige Familie en de Sint-Jozefkliniek beslisten definitief om hun activiteiten samen te brengen
onder één juridische structuur - vzw AZ Rivierenland - vanaf 01/01/2018 en dienden bij de overheid
een fusieplan in om tegen 01/01/2019 als één erkend ziekenhuis te functioneren.
Lees meer ...

Vlaams Patiëntenplatform beloont ziekenhuizen die
transparant zijn over kwaliteit
Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP), een platform van meer dan 100 patiëntenverenigingen in
Vlaanderen, reikte op 21 december voor de vijfde keer een oorkonde uit aan 47 Vlaamse
ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen meten binnen het VIP² kwaliteitsindicatorenproject ervaringen van
patiënten met de Vlaamse Patiënten Peiling én laten hun website beoordelen op de
patiëntgerichtheid ervan. Daarnaast publiceren ze alle resultaten van hun kwaliteitsmetingen binnen
VIP² op de website www.zorgkwaliteit.be.
Lees meer ...

120.000 Vlaamse mantelzorgers onder de radar
Mantelzorgers met een migratieachtergrond vinden maar erg moeilijk de weg naar gepaste
hulpverlening. Op dit moment zijn er in Vlaanderen minimum 120.000 mensen die de zorg voor een
familielid quasi alleen dragen. Anne Dedry, kamerlid van Groen, ging op zoek naar oplossingen voor
dit complexe probleem. Haar boek "Mantelzorg met kleur" biedt concrete cases, oplossingen en
praktische tips voor hulpverleners in 4 talen.
Lees meer ...

Neem deel aan het evaluatie-onderzoek van de campagne 4
voor 12
Eind augustus 2017 hebben Te Gek!?, VLESP en VVGG de campagne 4 voor 12 gelanceerd. Met
een onderzoek willen ze het bereik en het effect van deze campagne nagaan. Iedereen kan
deelnemen aan dit onderzoek, ook wie de campagne niet kent. Neem deel aan het onderzoek.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda
•

De strategische bijdrage van HR in je netwerk (18/1, Sint-Niklaas)

•

Word jij een kei van een vrijwilliger? (24/2, Brussel)

•

9de Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres (18-19/9, Antwerpen)
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