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HEALTH&CARE staat volledig in het teken van de zorgmedewerker. Het belooft een topeditie te 
worden dankzij de boeiende mix van inspiratie, innovatie, seminaries, demonstraties, start-ups… 
Interessant voor iedereen actief in de zorgsector! 

Lees meer ... 

Last call inschrijving studiedag 'Vzw-wetgeving: what's new'  

  

 

   

Op 26 april komt niemand minder dan minister Koen Geens toelichting geven bij de belangrijkste 
wijzigingen aan de vzw-wet. Experten geven nadien toelichting bij de belangrijkste deelthema’s. 
Voor directies, bestuurders en middenkaders van alle vzw’s. 

Lees meer ... 

Last call inschrijving studiedag 'Mantelzorg heeft geen kleur'  
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De gezondheidszorg wordt meer en meer geconfronteerd met culturele en religieuze diversiteit. Op 
deze studiedag ligt de focus op mantelzorgers met een migratieachtergrond. We reiken handvaten 
en concrete tips aan en geven aanbevelingen voor het beleid. Voor gezondheids- en 
welzijnswerkers in de ruimste zin van het woord. 

Lees meer ... 

Ben jij klaar voor #WMTY18? 

  

 

   

Zet 6 juni 2018 met stip in je agenda! Dan nemen we in Vlaanderen voor de tweede maal deel aan 
de internationale ‘What Matters to you’-dag. Zorgverleners en hun teams zetten zich op die dag 
extra in om oog en oor te hebben voor de kleine dingen die belangrijk zijn voor de mensen aan wie 
ze zorg verlenen, voor hun familie en omgeving. 

Lees meer ... 

ASZ behaalt NIAZ-kwaliteitslabel 

  

 

   

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft het internationale NIAZ-
kwaliteitslabel toegekend aan het ASZ. Met dit label heeft het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis het 
bewijs in handen dat het zijn patiënten een hoog niveau van kwalitatieve en veilige zorg biedt en dat 
er een permanente cultuur van verbetering heerst. 

Lees meer ... 

Campagne Te Gek!?: Van Gevangenis naar Zorg 

  

 

   

In Vlaanderen blijkt de kennis over internering zeer gering waardoor heel wat vooroordelen en 
misverstanden blijven bestaan. Te Gek!? wil met de campagne 'Van Gevangenis naar Zorg' een 
licht werpen op de verschillende aspecten van internering. Tijdens deze campagne, die start op 21 
april, worden heel wat projecten opgezet. 

Lees meer ... 

Binnenkort op de agenda 
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• Inspiratiedag: Help! Wat doet de vrijwilliger van morgen? (Leuven, 17 april) 

• Te Gek!?-campagne in het UPC Sint-Kamillus (Bierbeek, 22 april) 

• De levende bibliotheek (Pittem, 26 april) 

• Psychische kwetsbaarheid in context: Een professionele en een gedeelde 

verantwoordelijkheid (Antwerpen, 3 mei) 

• Overheid of Overhead 2.0 - Kunnen we een crisis écht managen? (Antwerpen, 5 mei) 
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