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Zorgwijzer 66

In de nieuwste Zorgwijzer ontdek je alles over het afgelopen KwaliteitsVONKcongres, met heel wat
sprekers aan het woord. Ook de ziekenhuisnetwerken komen in dit nummer uitgebreid aan bod.
Lees meer ...

Actua-Zorg: Zweeds bezoek in WZC Floordam
Begin februari kreeg woonzorgcentrum Floordam in Steenokkerzeel bezoek van een Zweedse
delegatie. Floordam is één van de twee Vlaamse pilootprojecten om het Zweedse Tubbemodel in
België in te voeren.
Lees meer ...

Reeks Artsenkrant i.s.m. Zorgnet-Icuro: ziekenhuisnetwerken
Na de vorige reeks rond e-Healthtoepassingen in de praktijk, startte Artsenkrant een nieuwe reeks
i.s.m. Zorgnet-Icuro over ziekenhuisnetwerken. Het aanbod van zorg in Vlaanderen moet nog beter
worden gecoördineerd. Ziekenhuizen en overheden zijn het daarover eens. Daarom zullen er in de
nabije toekomst regionale ziekenhuisnetwerken worden geïnstalleerd. Artsenkrant spreekt
maandelijks met ziekenhuizen die alvast beslist hebben om samen een netwerk te vormen
Lees meer ...

Campagne informeert burgers over troeven erkende
assistentiewoningen

Zelfstandig blijven wonen in de eigen, vertrouwde buurt is de wens van veel ouderen. Een
aangepaste en veilige woning is daarbij belangrijk. Het Vlaams ouderenbeleid is erop gericht die
wens mogelijk te maken en biedt diverse ondersteuningsvormen. Een assistentiewoning, een door
de Vlaamse overheid erkende woonvorm, kan een kwaliteitsvol antwoord bieden. Om meer
bekendheid te geven aan deze woonvorm en mensen te helpen in hun zoektocht naar een
assistentiewoning, start de Vlaamse overheid een uitgebreide publiekscampagne op.
Lees meer ...

Bezoek 170 organisaties tijdens Dag van de Zorg
Altijd al eens achter de schermen van een ziekenhuis willen gluren? Ooit al een voorziening bezocht
voor mensen met een beperking? En ken je het verschil tussen het oude rusthuis en het moderne
woonzorgcentrum? Zondag 19 maart ontvangen meer dan 170 zorg- & welzijns-organisaties en
scholen jou met open armen. Breng gerust je kinderen, familie en vrienden mee, want iedereen is
welkom! Bekijk hier de deelnemende organisaties.
Lees meer ...

SAR WGG: Budgettaire engagementen moeten geestelijke
gezondheidszorg in Vlaanderen versterken
In een persbericht pleit de Strategische adviesraad voor het Vlaamse welzijns-, gezondheids- en
gezinsbeleid (SAR WGG) ervoor dat de Vlaamse Regering een traject uitstippelt naar een
omvattende en gedragen visie over de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen voor de lange
termijn.
Lees meer ...

Samen veerkrachtig: tiendaagse van de geestelijke gezondheid
Op 10 oktober is het opnieuw de Werelddag van de Geestelijke Gezondheid. In de vorige edities
stonden er filmavonden, meditatiesessies, wandelingen, theatervoorstellingen en prikkelende
lezingen op het programma. Alles bij elkaar noteerden wij zowat 325 acties in meer dan 95 Vlaamse
steden en gemeenten.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda

•

Aanbestedingen in de zorgsector: nieuwigheden en uitdagingen voor u als ziekenhuis en
leverancier (20-21/4, Edegem)

•

'Suïcidepreventie: de puzzel opgelost?' (4/5, Hasselt)

•

Innovaties in de geestelijke gezondheidszorg (18/5, Gent)

•

Save the date: Conferentie ‘Kunst doet leven!’ (30/5, Sint-Niklaas)

•

Opleidingsproject zorgkundige (deeltijdse opleiding) (15/9, Brussel)
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