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Naar aanleiding van een opiniestuk van Solidariteit voor het Gezin over thuiszorg versus residentiële
ouderenzorg, kroop gedelegeerd bestuurder Margot Cloet in haar pen. Niet concurrentie maar
samenwerking moet voorop staan, met een zo hoog mogelijke levenskwaliteit voor kwetsbare
mensen als focus.

Videoreportage: Eerste PREZO-keurmerken uitgereikt

Op een druk bijgewoonde feestelijke viering op 14 februari ontvingen de eerste drie
ouderenzorgvoorzieningen het officiële PREZO-Keurmerk. Met dit eerste specifieke keurmerk voor de
ouderenzorg in Vlaanderen kunnen voorzieningen hun excellentie in zorg en beleid aantonen.

Nieuwe kwaliteitsmeting in de voorzieningen geestelijke
gezondheid: meer en betere metingen én resultaten
Het Agentschap Zorg en Gezondheid publiceerde de resultaten van de meting van 2017. Ten
opzichte van de eerste meting van de GGZ-kwaliteitsindicatoren zijn de resultaten duidelijk
verbeterd. Er namen ook meer voorzieningen deel. Dat is in de eerste plaats goed nieuws voor
patiënten en cliënten. Maar ook voor de medewerkers. Zij verdienen een bijzondere pluim: de cijfers
laten zien dat metingen niet op zich staan, maar dat volgehouden inspanningen voor
verbetertrajecten ook hun vruchten afwerpen.

Betaalbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg stimuleren
via P4Q

De Vlaamse ziekenhuizen investeerden de afgelopen jaren fors in kwaliteitszorg, getuige de
accreditatiegolf. Minister Maggie De Block komt nu met een nieuw initiatief dat in de loop van 2018
zijn beslag zal krijgen: Pay for Quality (P4Q). Marc Geboers reflecteert in een opinie hoe dit een
opstap kan zijn naar een verder doorgedreven ondersteuning van het kwaliteitsdenken.

Neem deel aan de 7de editie van de Week van de valpreventie

Tijdens de Week van de Valpreventie kunnen alle verenigingen, organisaties, intermediairs,
woonzorgcentra, gezondheid- en welzijnswerkers en iedereen die in contact komt met 65-plussers
allerlei activiteiten rond valpreventie organiseren. Registreer je organisatie via www.valpreventie.be.

Workshops crisisbeheer-zorgorganisaties: nog enkele plaatsen
vrij op 8/03

Samen met PM Risk-Crisis-Change organiseert Zorgnet-Icuro praktische en kleinschalige
workshops voor de drie domeinen van crisisbeheer: interne noodplanning, beleid & strategische
coördinatie, en crisiscommunicatie. Je kan je nog inschrijven voor workshops in Leuven op 8/03.

Binnenkort op de agenda
•

Zomercursus ethiek in de dementiezorg (Leuven, 3-6 juli)

•

Informatiesessie MBT Asster (Sint-Truiden, 15 maart)

•

Innovatiefestival voor zorg en welzijn (Hasselt, 13 maart)

•

Trefmoment voedselverlies in de zorg- en welzijnssector (Brussel, 20 maart)
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