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Lees nu Zorgwijzer 71
De nieuwste Zorgwijzer is een artsennummer, waarin je in verschillende interviews meer te weten
komt over onder meer de herijking van de nomenclatuur en de ziekenhuisfinanciering en het hrbeleid van de ziekenhuizen. Daarnaast lees je alles over ons nieuwste boek "Kiezen is winnen" en
ICT en EPD in de artsenpraktijk.
Lees meer ...

Televisiereportage: Open Dialogue in de geestelijke
gezondheidszorg
Na een congres en een masterclass rond Open Dialogue in 2016, organiseerde het Zorgcircuit
Psychose Noord-West-Vlaanderen op 19 en 20 oktober een tweedaagse met Jaakko Seikkula en
workshops met andere Europese voortrekkers en praktijkvoorbeelden ter voorbereiding op verdere
gerichte training rond Open Dialogue.
Lees meer ...

Televisiereportage: Kiezen is winnen
Hoe kunnen we onze gezondheidszorg in de toekomst tegelijk betaalbaar, toegankelijk en
kwaliteitsvol houden? Het is een vraag die een breed maatschappelijk debat verdient, vindt ZorgnetIcuro. In het boek "Kiezen is winnen" pleiten we voor ethisch onderbouwde keuzes in de
gezondheidszorg.
Lees meer ...

Inspecties in de kinderpsychiatrie - Engagement en reactie
Zorgnet-Icuro

Zorginspectie en minister Jo Vandeurzen communiceerden vorige week over de resultaten van een
inspectieronde in de diensten kinderpsychiatrie in de Vlaamse algemene en psychiatrische
ziekenhuizen. De inspectie onderzocht op welke manier de ziekenhuizen omgaan met
“vrijheidsbeperking” bij minderjarigen. Zorgnet-Icuro wil samen met de betrokken voorzieningen, de
overheid, de patiënten- en familieverenigingen in de komende jaren werk maken van een gedragen
en gemeenschappelijke visie op het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen bij kinderen en
jongeren in de GGZ.
Lees meer ...

Sociale akkoorden voor de federale publieke en private
gezondheidszorg ondertekend
Op 25 oktober werd het nieuwe sociaal akkoord voor de federale gezondheidszorg ondertekend,
zowel voor de publieke als private sectoren. Dat gebeurde in aanwezigheid van de ministers Maggie
De Block en Kris Peeters.
Lees meer ...

Winnaars Well Done – MSD Health Literacy Awards 2017
bekend
Op 24 oktober werden voor de vijfde keer de Well Done – MSD Health Literacy Awards uitgereikt.
Sinds de lancering van het initiatief in 2013 werden in totaal 222 projecten ingezonden. Dit jaar
werden er 48 ingediend, waarvan er 9 werden genomineerd. In de categorie Specialty Care Award
won het ZNA.
Lees meer ...

Projectoproep In4care: Zorgvinding 2017
De wereld en onze samenleving zijn in volle evolutie, men spreekt ook wel eens van disruptieve
tijden. En het gaat snel, razendsnel. Tegelijkertijd is een goede gezondheid meer dan ooit een
kostbaar goed, waar ook tal van voorzieningen uit zorg en welzijn hun uiterste best doen om de
beste kwaliteit te bieden. Een kwaliteitsvolle zorgverlening betekent ook voortdurend zoeken naar
verbetering: naar goed opgeleide medewerkers, een up-to-date infrastructuur, de beste technologie,
efficiënte zorgprocessen. Innovaties die de zorg menselijker maken, daar draait het om.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda

•

2de studiedag DOCTORS4DOCTORS vzw (16/11, Antwerpen)

•

Symposium- Ethiek van de kleine dingen (4/12, Gits)

•

Derde Vlaamse hersteldagen (5-6/12, Gent)
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