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Euthanasie bij niet-terminale psychiatrische patiënten. 

Zorgnet-Icuro vraagt aanpassing van de wet 

  

 

   

De raad van bestuur van Zorgnet-Icuro keurde afgelopen week een ethisch advies goed over 
levenseindezorg voor niet-terminale patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. De 
wetenschappelijk onderbouwde tekst is het resultaat van een grondige ethische bezinning in de 
organisatie over euthanasie bij die groep patiënten. Het advies formuleert aanbevelingen over hoe 
we als samenleving en als zorgverlener kunnen omgaan met psychiatrische patiënten die hun leven 
actief willen beëindigen. 

Lees meer ... 

Evolutie van de dagprijzen in de Vlaamse woonzorgcentra: 

Zorgnet-Icuro vraagt een correctie financiering van de 

zorgkost 

  

 

   

De dagprijzen in de woonzorgcentra stijgen de laatste jaren iets sneller dan de index. Dat toont een 
nieuwe studie aan. Zorgnet-Icuro roept op om de betaalbaarheid van de woonzorgcentra in de 
toekomst te garanderen. Cruciaal is een correcte financiering van voldoende personeel voor de 
zwaar zorgbehoevenden. 

Lees meer ... 

Justice and Priority Setting in Health Care: vandaag early bird 

inschrijvingsdeadline 

  

 

   

Voor wie zich grondig wil verdiepen in de thematiek van waardegedreven keuzes in de zorg biedt de 
vierdaagse intensieve opleiding Justice and Priority Setting in Health Care een ideale 
onderdompeling. Inschrijven kan tot 1 maart, maar de early bird periode met korting eindigt 
vandaag. Schrijf dus snel in! 

Lees meer ... 
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Advies nieuwe Vlaamse gezondheidsdoelstelling 

  

 

   

De sociaal ongelijke verdeling van gezondheid en welzijn in Vlaanderen moet verdwijnen. Onze 
gezondheid en ons welbevinden worden teveel bepaald door onze plaats op de sociale ladder. De 
SAR WGG werkte een nieuwe gezondheidsdoelstelling uit als basis voor een structureel beleid om 
deze ongelijkheid aan te pakken. 

Lees meer ... 

Sint-Andriesziekenhuis behaalt JCI-kwaliteitslabel 

  

 

   

Het Sint-Andriesziekenhuis kreeg als algemeen ziekenhuis de wereldwijd erkende JCI-accreditering 
toegekend. De organisatie Joint Commission International (JCI) legt internationale normen vast op 
het vlak van patiëntveiligheid en zorgkwaliteit. Wij feliciteren alle medewerkers met hun kersverse 
kwaliteitslabel. 

Lees meer ... 

Neem deel aan onderzoek over vroegtijdige zorgplanning 

  

 

   

De Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB & UGent) start, in samenwerking met 
KULeuven en met ondersteuning van Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, een studie rond het 
implementeren van vroegtijdige zorgplanning (VZP) in de routine zorg in woonzorgcentra (WZC) in 
Vlaanderen. Meer informatie vind je hier.  

Lees meer ... 

IFG start opnieuw opleidingsproject zorgkundige 

  

 

   

In 2016 startte het IFG het opleidingsproject zorgkundige. Dat werd in de loop van het jaar positief 
geëvalueerd en wordt opnieuw opgestart. Het IFG wil werknemers graag ondersteunen niet-
verzorgend personeel de kans bieden om zich vanaf september 2018 om te scholen tot zorgkundige 
via een deeltijds schooltraject met behoud van de basiswedde. 

Lees meer ... 

Binnenkort op de agenda 

https://www.zorgneticuro.be/nieuws/advies-nieuwe-vlaamse-gezondheidsdoelstelling
https://www.zorgneticuro.be/nieuws/advies-nieuwe-vlaamse-gezondheidsdoelstelling
https://www.zorgneticuro.be/nieuws/sint-andriesziekenhuis-behaalt-jci-kwaliteitslabel
https://www.zorgneticuro.be/nieuws/sint-andriesziekenhuis-behaalt-jci-kwaliteitslabel
https://www.zorgneticuro.be/nieuws/neem-deel-aan-onderzoek-over-vroegtijdige-zorgplanning
https://www.zorgneticuro.be/sites/default/files/general/Informatie%20VZP%2B%20project.pdf
https://www.zorgneticuro.be/nieuws/neem-deel-aan-onderzoek-over-vroegtijdige-zorgplanning
https://www.zorgneticuro.be/nieuws/ifg-start-opnieuw-opleidingsproject-zorgkundige
https://www.zorgneticuro.be/nieuws/ifg-start-opnieuw-opleidingsproject-zorgkundige


 

• Terugkomdag Bewoners- en Familiemonitor (9/2, Gent) 

• 4de VAN (Vlaams Apothekers Netwerk) Top (24/2, Londerzeel) 

• Focus op inclusie (27/2, Mechelen) 

• Studiedag voor Social Profit & Zorg (1/3, Leuven) 

• Colloquium: Netwerkvorming tussen ziekenhuizen en de impact op uw beleid (7/3, Leuven) 
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Deze nieuwsbrief opzeggen 
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