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Lees nu Zorgwijzer 72  

  

 

   

In de nieuwste Zorgwijzer nemen we afscheid van gedelegeerd bestuurder Peter Degadt met een 
uitgebreid interview. Daarnaast presenteren we verschillende technologische initiatieven in het 
dossier innovatie in de gezondheidszorg en hebben we het over duurzame zorg met econoom Geert 
Wellens. 

Lees meer ... 

Rook, maar geen vuur! Zorgnet-Icuro en alle ziekenhuizen 

vragen een oplossing voor BBI-claims  

  

 

   

Ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro luidt samen met alle Vlaamse ziekenhuizen de alarmbel bij de 
regering Michel over de fiscale claims van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI). Dit naar 
aanleiding van de monsterclaims die de Limburgse BBI eist van het Ziekenhuis Oost-Limburg 
(ZOL).  Het is duidelijk dat dit dossier álle Vlaamse ziekenhuizen aanbelangt. Dit voorbeeld hangt 
als een zwaard van Damocles boven alle ziekenhuizen, die nog steeds wachten op de richtlijnen die 
zij moeten ontvangen van de fiscale administratie. 

Lees meer ... 

Graag een grondige hervorming van de 

ziekenhuisfinanciering en transparantie voor álle betrokkenen 

- Reactie Zorgnet-Icuro op de ziekenhuisbarometer CM 

  

 

   

Vorige week publiceerde CM zijn jaarlijkse ziekenhuisbarometer. Die presenteert de resultaten van 
een analyse van 1,4 miljoen ziekenhuisfacturen. Voornaamste vaststelling: de aangerekende 
ereloonsupplementen stijgen jaar na jaar. CM vraagt dat in de toekomst de ereloonsupplementen 
worden afgeschaft en een eenpersoonskamer voor patiënten de norm wordt. Hoe haalbaar dit is op 
korte termijn zonder een injectie van veel extra overheidsmiddelen, of zonder de artseninkomens 
drastisch te beperken, daar fietst CM wijselijk rond.  

Lees meer ... 
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Koning Filip op bezoek in woonzorgcentrum Holsbeek 

  

 

   

Koning Filip bracht op 6 december een bezoek aan woonzorgcentrum Sint-Margaretha in Holsbeek. 
Hij maakte er kennis met buurtgerichte zorg, waar de voorziening volop op inzet als deelnemer van 
de werkgroep Buurtzorg van minister Vandeurzen. Sint-Margaretha wil daarmee de buurt beter 
betrekken zodat de bewoners zich altijd een deel van de gemeente blijven voelen. Ook Zorgnet-
Icuro was van de partij.   

Lees meer ... 

AZ Sint-Maria Halle behaalt NIAZ-accreditatie 

  

 

   

Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle heeft het NIAZ-label behaald. Dit internationale 
kwaliteitslabel wordt uitgereikt aan ziekenhuizen die hun processen zo organiseren dat zij op 
continue kwaliteitsvolle en patiëntveilige wijze handelen met een cultuur van voortdurende 
verbetering van kwaliteit en borging van de doorgevoerde verbeteringen. Patiënten, verwijzers, 
partners en overheden kunnen aldus rekenen op gepaste en verantwoorde zorg. 

Lees meer ... 

Oprichting Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten 

  

 

   

Zeldzame ziekten zijn aandoeningen die voorkomen bij minder dan 1 op de 2.000 mensen. In 
Vlaanderen lijden naar schatting 360.000 tot 480.000 mensen aan een zeldzame ziekte. In totaal 
bestaan er meer dan 7.000. Ze worden vaak niet herkend of pas laat gediagnosticeerd. Hierdoor 
verlopen de opvang, begeleiding en behandeling van mensen met deze aandoeningen niet altijd 
optimaal. Een multidisciplinair kader waarbinnen de nodige expertise aanwezig is, is de beste 
manier om dit te ondervangen. 

Lees meer ... 

Vacatures Zorgnet-Icuro: management assistant en all-round 

medewerker logistiek en onthaal 

  

 

   

Word jij onze nieuwe collega? Zorgnet-Icuro is op zoek naar een management assistant en een all-
round medewerker logistiek en onthaal. Kijk voor meer informatie op onze website bij jobs. 

Lees meer ... 

Binnenkort op de agenda 
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• Zorgen in kleur! Studiedagen Cultuursensitieve Zorg binnen de GGZ (14/12, Duffel) 

• Congres: Seks, drugs en rock&roll - Geneugten en bedreigingen van de oude dag (17/5, 

Antwerpen) 

 

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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