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Actua-Zorg: What Matters To You? 

  

 

   

Op 6 juni was het zover: de eerste What Matters To You-dag in Vlaanderen. Meer dan 100 
initiatieven werden georganiseerd door de voorzieningen. Samen met Actua Tv gingen we langs bij 
drie van hen om enkele mooie acties vast te leggen.  

Lees meer ... 

Sint-Franciscusziekenhuis behaalt NIAZ-kwaliteitslabel 

  

 

   

Het Sint-Franciscusziekenhuis heeft het NIAZ-kwaliteitslabel behaald. Met de slagzin "SFZ - dat is 
zorg aan jouw zijde" wil het ziekenhuis warme en persoonlijke veilige zorg naar de patiënten toe 
benadrukken. 

Lees meer ... 

Energie-optimalisatie in het UZA 

  

 

   

Ziekenhuizen hebben een grote behoefte aan energie, zowel voor hun installaties, verwarming als 
warm water. De voorbije jaren hebben vele ziekenhuizen geïnvesteerd in duurzamere technieken. 
Dat is ook het geval in het UZA in Antwerpen, dat onder meer een WKK-installatie plaatste. Bekijk 
hier de reportage van Kanaal Z. 

Lees meer ... 

http://www.zorgneticuro.be/videos/actua-zorg-what-matters-you
http://www.zorgneticuro.be/videos/actua-zorg-what-matters-you
http://www.zorgneticuro.be/nieuws/sint-franciscusziekenhuis-behaalt-niaz-kwaliteitslabel
http://www.zorgneticuro.be/nieuws/sint-franciscusziekenhuis-behaalt-niaz-kwaliteitslabel
http://www.zorgneticuro.be/nieuws/energie-optimalisatie-het-uza
http://kanaalz.knack.be/business-communities/z-energy-13-30-05-17/video-normal-859539.html
http://www.zorgneticuro.be/nieuws/energie-optimalisatie-het-uza
http://www.zorgneticuro.be/


AZ Jan Palfijn Gent biedt oncologiepatiënten 

gepersonaliseerd brood dat smaakt 

  

 

   

AZ Jan Palfijn Gent stapt als eerste ziekenhuis in het O-box-project, dat voor patiënten die ten 
gevolge van een chemokuur een verstoorde smaakperceptie hebben een broodrecept op maat 
ontwikkelt. Het doel van dit project is om de patiënten weer voldoende te laten eten door hun 
smaakbeleving te verbeteren. 
  

Lees meer ... 

EU-project innoveert zorg voor mensen met dementie en 

mantelzorgers 

  

 

   

Tien partners uit België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland slaan gedurende vier jaar 
de handen in elkaar om een innovatief en kostenefficiënt zorgmodel te ontwikkelen en uit te testen, 
vertrekkend vanuit de ervaren noden van mensen met dementie en hun mantelzorger. Het project 
kreeg de naam CASCADE (Community Areas of Sustainable Care And Dementia Excellence in 
Europe). Vanuit Vlaanderen neemt o.a. Emmaüs deel. 

Lees meer ... 

Save the date: ZIN#WIJS 

  

 

   

Op 26 oktober wordt in Gent een dag besteed aan vorming met werkwinkels en een ruim aanbod 
van materiaal voor goede pastorale en zin-zorg in diverse voorzieningen. Het is een dag voor 
iedereen die zich door spirituele zorg weet aangesproken. 

Lees meer ... 

Vacature Zorgnet-Icuro: stafmedewerker sociaal overleg & 

HR 

  

http://www.zorgneticuro.be/nieuws/az-jan-palfijn-gent-biedt-oncologiepatiënten-gepersonaliseerd-brood-dat-smaakt
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http://www.zorgneticuro.be/nieuws/az-jan-palfijn-gent-biedt-oncologiepati%C3%ABnten-gepersonaliseerd-brood-dat-smaakt
http://www.zorgneticuro.be/nieuws/eu-project-innoveert-zorg-voor-mensen-met-dementie-en-mantelzorgers
http://www.zorgneticuro.be/nieuws/eu-project-innoveert-zorg-voor-mensen-met-dementie-en-mantelzorgers
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http://www.zorgneticuro.be/nieuws/save-date-zinwijs
http://www.zorgneticuro.be/nieuws/save-date-zinwijs
http://www.zorgneticuro.be/content/jobs?jbtClsJobId=1092787
http://www.zorgneticuro.be/content/jobs?jbtClsJobId=1092787


 

   

Wij zijn op zoek naar een stafmedewerker sociaal overleg & HR die het HR-beleid en de 
sociaalrechtelijke beleidsthema’s in de zorgsector volgt en de belangen verdedigt van de leden-
voorzieningen. Heb je een masterdiploma en kan je groepen professioneel begeleiden en motiveren 
naar resultaat? Solliciteer dan vandaag nog! 

Lees meer ... 

Binnenkort op de agenda 
  

 

   

• Zomercursus: ethiek in de dementiezorg (5-7/7, Leuven) 

• Emoties in de zorg voor kinderen en jongeren (20-21/9, Gent) 

• Op weg met Open Dialogue (19-20/10, Oostkamp) 

 

Contact 

Zorgnet-Icuro Guimardstraat 1 
1040 Brussel 
E post@zorgneticuro.be 
T 02 511 80 08 
F 02 513 52 69  

Deze nieuwsbrief opzeggen 
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