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Margot Cloet benoemd tot nieuwe gedelegeerd bestuurder van 

Zorgnet-Icuro 

  

 

   

De raad van bestuur van Zorgnet-Icuro vzw heeft in zijn vergadering van 12 juli 2017 Margot Cloet 
benoemd tot nieuwe gedelegeerd bestuurder. De precieze datum van indiensttreding wordt nog in 
onderling overleg bepaald. Margot Cloet zal gedurende een korte periode dubbel lopen met Peter 
Degadt, de huidige gedelegeerd bestuurder. Begin 2018 neemt zij dan definitief de fakkel over. Na 
tien jaar Zorgnet-Icuro te hebben geleid gaat Peter Degadt met pensioen. 

Lees meer ... 

Resultaten onderzoek desinfectie endoscopen bekendgemaakt: 

Samen werk maken van verbetering via algemeen eisenkader 

  

 

   

Zorginspectie maakte de resultaten bekend van zijn inspectie-onderzoek naar de manier waarop de 
Vlaamse ziekenhuizen omspringen met de reiniging, desinfectie en de bewaring van flexibele 
endoscopen met lumen. De resultaten van deze nulmeting tonen aan dat er nog ruimte is voor 
verbetering. Daarvoor is er nood aan een eisenkader, zodat de normen voor iedereen duidelijk zijn. 
Zorgnet-Icuro engageert zich om dit samen met het Agentschap Zorg & Gezondheid en de 
betrokken beroepsgroepen in de komende maanden uit te werken. 

Lees meer ... 

AZ Damiaan bekroond met JCI-accreditatielabel 

  

 

   

Eind juni 2017 behaalde AZ Damiaan, na het doorlopen van een intensief accrediteringsproces, als 
eerste ziekenhuis in Noord West-Vlaanderen het JCI-kwaliteitslabel. Bij een ziekenhuisaccreditatie 
beoordeelt een externe, onafhankelijke organisatie op basis van een aantal maatstaven of normen 
in welke mate het ziekenhuis kwaliteitsvolle en veilige zorg aanbiedt aan de patiënten.  

Lees meer ... 
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Nic Balthazar ambassadeur Werelddag geestelijke gezondheid 

  

 

   

Televisiemaker en filmregisseur Nic Balthazar wordt het uithangbord van de Werelddag van de 
Geestelijke Gezondheid. Met Ben X (over autisme) en Everybody Happy (over burn-out) 
regisseerde Nic twee prenten die nauw aansluiten op het thema. Hij heeft alvast een enthousiaste 
oproep gelanceerd. Tussen 1 en 10 oktober zal hij opduiken tijdens enkele evenementen. Op de 
website www.samenveerkrachtig.be online vind je alle relevante informatie over de Werelddag van 
de geestelijke gezondheid. 

Lees meer ... 

Bestel de Gids Orgaandonatie 

  

 

   

Uitgeverij Politeia en De Maakbare Mens vzw presenteren de splinternieuwe Gids Orgaandonatie: 
Leidraad voor steden, gemeenten en lokale diensten. Deze gids is een hulpmiddel voor de 
ambtenaar en eender wie bezig is met dit onderwerp. Aangezien er in 2016 nog steeds 1.217 van 
onze landgenoten op de wachtlijst voor een orgaan stonden, is het namelijk van levensbelang dat er 
voldoende informatie beschikbaar is over orgaandonatie. 

Lees meer ... 

Binnenkort op de agenda 
  

 

   

• Opening 't Kwartiertje (29/7, Sleidinge-Evergem) 

• Livestream orkestmissen Sint-Pauluskerk (15/8, internet) 

• Symposium: De Stem van ons Geheugen (27/10, Gent) 

 

Contact 

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