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Lees nu Zorgwijzer 75  

  

 

   

In de nieuwste Zorgwijzer lees je een uitgebreid interview met Koen Geens, minister van Justitie, 
over de nieuwe vzw-wetgeving. Daarnaast komen onder andere de hervorming van de 
eerstelijnsgezondheidszorg en crisisbeheer in zorgorganisaties aan bod. 

Lees meer ... 

Memorandum 'Cruciaal Lokaal'  

  

 

   

Op 14 oktober 2018 zijn het lokale verkiezingen in Vlaanderen. Naar aanleiding daarvan wil 
Zorgnet-Icuro de zorgvoorzieningen, de lokale besturen, collega-actoren, burgers én cliënten 
initiëren, uitdagen, stimuleren en motiveren tot een dialoog over de thema’s zorg en welzijn. Als 
leidraad daarvoor schreef Zorgnet-Icuro de inspiratietekst 'Cruciaal Lokaal' en een checklist met 
vragen. Die bieden ondersteuning om de lokale dialoog over het thema zorg en welzijn in je 
gemeente te voeden. De dialoog start immers cruciaal lokaal! 

Lees meer ... 

Wat kost mijn ziekenhuisopname? Vlaamse ziekenhuizen 

informeren patiënten steeds beter 
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De studiedienst van Christelijke Mutualiteit publiceert de resultaten van haar onderzoek naar de 
beschikbaarheid van financiële informatie op de websites van de Belgische ziekenhuizen. In 
vergelijking met vijf jaar geleden is er – vooral in Vlaanderen – flinke vooruitgang geboekt. De 
Vlaamse ziekenhuizen werkten de afgelopen jaren systematisch aan het helder informeren van 
patiënten, onder meer over de kostprijs van hun opname en behandeling. Samen met artsen en 
ziekenfondsen bekijkt de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro hoe daar in de komende jaren nog verdere 
stappen kunnen worden gezet. 

Lees meer ... 

18 april 2018: Europese dag van de rechten van de patiënt. 

Vlaams Patiëntenplatform wil mensen warm maken om hun 

dossier online in te kijken 

  

 

   

Naar aanleiding van de Europese dag van de rechten van de patiënt zet het Vlaams 
Patiëntenplatform (VPP) het belang van de inzage in het patiëntendossier in de kijker. 

Lees meer ... 

10 Vlaamse woonzorgcentra geselecteerd om goede 

praktijken inzake zorgethiek met Vlaanderen te delen 

  

 

   

Op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin zijn 10 
woonzorgcentra geselecteerd om een ethisch verantwoord zorgbeleid uit te bouwen. 

Lees meer ... 

Bezoek Health & Care beurs en breng je stem uit voor de 

awards (tot 20 april 2018) 
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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 ... 

Brochure 'Therapie voor een kind zonder toestemming van 

beide ouders?' 

  

 

   

In een nieuwe brochure reikt het Kinderrechtencommissariaat handvatten aan om in de praktijk om 
te gaan met toestemming van ouders en het recht op gezondheidszorg van kinderen. 

Lees meer ... 

Binnenkort op de agenda 

 

• Avondsymposium telemonitoring en telecoaching "Kunnen apps zwangere vrouwen naar een 

gezonde leefstijl helpen?" (Genk, 15 mei) 

• Symposium "De toekomst van de gezondheidszorg" (Brussel, 18 mei) 

• Congres 2018 "Keep it simple: Taboe in de zorgtechnologie?" (Kortrijk, 1 juni) 

• Studievoormiddag en boekvoorstelling "Ouder worden op het Vlaamse platteland" (Gent, 13 

juni) 

• Save the date: 35e ABH-BVZ Congres (Brussel, 20 juni) 

 

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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