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Lees nu Zorgwijzer 74
In de nieuwste Zorgwijzer lees je een uitgebreid interview met Geert Gielens, hoofdeconoom van
Belfius Bank. Je komt ook meer te weten over de hervorming van de huisartsenopleiding en over de
ouderenzorg in Brussel.
Lees meer ...

Ben jij klaar voor #WMTY18?
Zet 6 juni 2018 met stip in je agenda! Dan nemen we in Vlaanderen voor de tweede maal deel aan
de internationale ‘What Matters to you’-dag. Zorgverleners en hun teams zetten zich op die dag
extra in om oog en oor te hebben voor de kleine dingen die belangrijk zijn voor de mensen aan wie
ze zorg verlenen, voor hun familie en omgeving.
Lees meer ...

Na de ziekenhuisnetwerken nu ook de eerstelijnszones
uitgetekend
Vorige week werd bekend welke Vlaamse ziekenhuizen de intentie hebben om in de toekomst
samen een netwerk te vormen. Minister Vandeurzen communiceerde over de afbakening van de
eerstelijnszones.
Lees meer ...

Gebruik van psychofarmaca in woonzorgcentra - Reactie op
het persbericht van de CM

Het gebruik van antidepressiva en antipsychotica bij CM-leden in een woonzorgcentrum ligt hoog,
dat laat de CM vandaag via een persbericht weten. Volgens de CM gebruikt 40 % van de bewoners
antidepressiva, bijna 20 % van de residenten krijgt antipsychotica toegediend. De CM-voorzitter
stelt:‘Medicatie mag niet de eerste en enige oplossing zijn’.
Lees meer ...

WZC Regina Coeli heeft 'Zorgverhaal van het jaar'
Het zorgnetwerk jongdementie van het Brugse woonzorgcentrum Regina Coeli is uitgeroepen tot
‘Zorgverhaal van het jaar’. Die prijs wordt jaarlijks georganiseerd door Rode Kruis-Vlaanderen en
Dag van de Zorg.
Lees meer ...

Patiënt meer betrokken bij de zorg dankzij app
Het gebruik van apps in de zorg houdt verschillende voordelen in. Apps kunnen het contact tussen
patiënten en zorgverleners bevorderen, via een app kunnen zorgverleners hun patiënten beter
opvolgen, en belangrijk, patiënten die een app gebruiken zijn vaak extra gemotiveerd om de
behandeling te volgen. Dat blijkt uit de eindevaluatie van de 24 pilootprojecten rond mobile health.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda
•

Tachtig tinten: genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra (Gent, 19 april)

•

Acceleratie-event bestuurlijke vernieuwing (Leuven, 25 april)

•

Let’s Go PillLow! (Gent, 28 april)

•

Sociaalwerkconferentie (Brussel, 24 mei)
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