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Zware besparingsronde komt hard aan bij de ziekenhuizen 

  

 

   

Met 900 miljoen op een totaalbedrag van 2 miljard besparingen werd de gezondheidszorg in de 
begrotingsopmaak 2017 allerminst ontzien. In de ziekenhuizen gaat het om een besparingsoperatie 
van een nooit geziene omvang. Zorgnet-Icuro waarschuwt dat én zwaar besparen volgens de oude 
regels, en tegelijkertijd ingrijpende hervormingen doorvoeren, een haast onmogelijke opdracht 
wordt. 

Lees meer ... 

Aanbevelingen goed bestuur in welzijns- en zorgorganisaties 

  

 

   

Afgelopen week ging de studieavond “To be or not to be, een kwestie van goed bestuur” door, 
georganiseerd door de Vlaamse overheid, de Koning Boudewijnstichting en de 
werkgeversorganisaties in de welzijns- en zorgsectoren. 

Lees meer ... 

Strijd tegen zorginfecties. Zorgnet-Icuro benadrukt positieve 

evolutie 

  

 

   

Wanneer  patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis een infectie oplopen, kan dat veel extra 
leed en hogere kosten met zich meebrengen, zoals de bijkomende behandeling, een langere 
hospitalisatieduur, soms zelfs overlijden van de patiënt. Een aanzienlijk deel van deze infecties kan 
voorkomen worden door het consequent toepassen van een aantal preventieve maatregelen. 

Lees meer ... 
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Column: Recht op minder bureaucratie  

  

 

   

In een nieuwe column in Artsenkrant heeft Peter Degadt het over het recht op minder bureaucratie. 
Wij moeten ons concentreren op onze kernopdracht: kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare 
zorg realiseren. In deze tijden is dat geen sinecure. 

Lees meer ... 

Winnaars bekend vierde editie Well Done - MSD Health 

Literacy Awards 

  

 

   

De winnaars van de vierde editie van de Well Done – MSD Health Literacy Awards zijn 
CHRONICARE ASBL/Maison du Diabète “Diabétiques, prenez soin de vos yeux” (Marche-en-
Famenne, Province du Luxembourg), “moveUP” (Gent) en Sensoa “Zanzu” (Antwerpen). 

Lees meer ... 

11.11.11 streeft met campagne 'Santé!' naar gezondheidszorg 

voor iedereen 

  

 

   

1,3 miljard mensen hebben geen toegang tot betaalbare en kwalitatieve gezondheidszorg. Er is 
geen ziekenhuis, dokter of apotheker in de buurt, of ze kunnen die niet betalen. Dat vindt 11.11.11 
onrechtvaardig. Gezondheidszorg is een mensrecht. Meer info over de campagne vind je op 
www.11.be/sante.   

Lees meer ... 

Schrijf je in voor infodagen Dag van de Zorg 

  

 

   

Meer dan 100 organisaties schreven zich al in voor de zesde editie van Dag van de Zorg en zetten 
hun deuren open op zondag 19 maart 2017. Samen zorgkrachtig is het thema en de samenwerking 
tussen patiënt, cliënt, bewoner, mantelzorger, vrijwilliger en zorgverlener wordt in de schijnwerpers 
gezet. 

Lees meer ... 
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Zorgnet-Icuro zoekt medewerker communicatie en databeheer 

  

 

   

Heb jij uitgesproken computervaardigheden en kennis van informatiebeheer, audiovisuele 
programma’s en webtoepassingen? Werk je daarnaast nauwkeurig en zet je je graag in voor de 
realisatie van een kwaliteitsvolle gezondheidszorg? Dan ben jij onze man/vrouw! 

Lees meer ... 

Binnenkort op de agenda 
  

 

   

 Feestelijke opening aanloophuis HOP (4/11, Antwerpen) 

 9de Organisatie- en beleidssymposium Label KWALITEIT – “What’s in a name?” (17/11, 

Gent) 

 Appreciative Inquiry lerend netwerk (14/11, Antwerpen) 
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