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Zorgberoepen: loopbaanpact dringend nodig
Personeelstekort dreigt onze kwaliteitsvolle zorg onderuit te halen. Volgens Zorgnet-Icuro, de
grootste zorgkoepel in Vlaanderen is het één voor twaalf. De koepel roept alle stakeholders –
overheid, vakbonden, onderwijs, experten en werkgevers - op om werk te maken van een breed en
ambitieus loopbaanpact voor de zorgsector. We moeten vooral werk maken van een globaal
loopbaanbeleid doorheen alle loopbaanfasen.
Lees meer ...

Boek: Gegevensbescherming in de zorg - een praktische gids
bij de GDPR
Op 25 mei 2018 wordt de privacywetgeving grondig hervormd en aangevuld door een
veelbesproken Europese verordening: de GDPR of ‘General Data Protection Regulation’. Om de
Vlaamse zorgvoorzieningen te helpen bij het moeilijke proces van de ‘GDPR compliancy’ werkte
Zorgnet-Icuro samen met ervaren specialisten uit de sector en advocatenkantoor Dewallens &
Partners een gedragscode uit. Aan de hand van vragen en antwoorden wordt de uitvoering van de
GDPR gedetailleerd en praktisch toegelicht.
Lees meer ...

Masterclass voor bestuurders van ouderenzorgvoorzieningen

Zorgnet-Icuro organiseert in 2018 nog twee masterclasses waar telkens zo’n 25 bestuurders kunnen
op inschrijven. Een masterclass is steeds opgebouwd uit een tweedaagse opleiding met
overnachting. Deze tweedaagse opleidingen geven een introductie in diverse beleidsdomeinen
binnen de residentiële ouderenzorg.
Lees meer ...

Geestelijke gezondheidszorg voor ouderen: KCE publiceert
nieuwe studie
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg pleit in een nieuwe studie voor een betere
geestelijke gezondheidszorg. De vergrijzing van de bevolking heeft een belangrijke gevolg voor
zowel de somatische als de psychische gezondheid van ouderen. De KCE-studie, die op vraag van
de federale en Vlaamse overheden werd besteld, brengt de noden van deze doelgroep terecht
onder de aandacht.
Lees meer ...

7e nationale campagne ter bevordering van handhygiëne in
ziekenhuizen: een gunstige evolutie van de resultaten

Uit de resultaten van de meest recente campagne blijkt dat gezondheidswerkers de regels van een
goede handhygiëne steeds beter toepassen. Over de hele lijn is een verbetering tegenover de
voorgaande campagnes zichtbaar. Zorgnet-Icuro ondersteunt dit initiatief ten volle en is tevreden
met de positieve resultaten.
Lees meer ...

Oproep: piloottest handhygiëne in psychiatrische
ziekenhuizen
Goede handhygiëne is één van de belangrijkste voorzorgsmaatregelen voor infectiepreventie.
Aangezien de zorg in psychiatrische ziekenhuizen verschilt met die van acute ziekenhuizen, zijn er
wel een aantal accentverschillen. Op dit ogenblik werken reeds vele psychiatrische ziekenhuizen
mee aan de nationale campagne handhygiëne van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.
Met deze piloot wordt er naast de interne meting inherent aan de campagne van WIV ook een
externe audit tussen ziekenhuizen georganiseerd.
Lees meer ...

Kick-off symposium 17 mei 2018: Lerend Netwerk Wonen en
Leven

In september 2018 start een Lerend Netwerk Wonen en Leven in de ouderenzorg. 20
woonzorgcentra krijgen de kans anderhalf jaar gecoacht te worden in een verander- en groeitraject
naar meer wonen en leven in huis. Op 17 mei 2018 hoort u hier meer over in een kick-off
symposium.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda
•

Precisiegeneeskunde, een nieuw verhaal (Brussel, 18 april)

•

Transitiegeneeskunde: continuïteit van zorg, een uitdaging voor velen (Edegem, 21 april)

•

Death and the Migrant. Afscheid en interculturele diversiteit (Antwerpen, 23 april)
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