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Bekijk het verslag van de Health & Care beurs 

  

 

   

Bekijk hier het verslag van de Health & Care beurs, die plaatsvond van 28 tot 30 september in 
Flanders Expo Gent.  De vakbeurs wil een uniek kruispunt zijn waar zorgsector, industrie en 
overheid zich verzamelen en met elkaar in gesprek gaan. Sleutelbegrippen van het platform voor de 
zorgsector zijn innoveren, ontmoeten en inspireren. Ook Zorgnet-Icuro was aanwezig. 

Lees meer ... 

Belgische ziekenhuiskoepels vragen met aandrang een uitweg 

uit vicieuze cirkel 

  

 

   

Het budget van de sociale zekerheid, en meer specifiek dat van de gezondheidszorg, staat al jaren 
onder druk. De budgettaire context is moeilijk, en is sterk bepaald door de begrotingsdoelstellingen 
opgelegd vanuit Europa. De Belgische ziekenhuiskoepels brengen graag in herinnering dat, zoals in 
de meerderheid van de OESO-landen, gezondheidszorg een aanzienlijk deel vertegenwoordigt van 
het BBP. 

Lees meer ... 

De hype voorbij: hoe we allemaal beter worden van zorgzaam 

omgaan met burn-out 

  

 

   

Zorgnet-Icuro investeerde de voorbije jaren sterk in een traject van expertisedeling om zijn leden te 
ondersteunen in de uitbouw van een geïntegreerd beleid rond burn-out in de zorgsector. Vanuit dat 
traject zien we alvast drie opportuniteiten voor een zorgzaam omgaan met de term en het fenomeen 
burn-out. 

Lees meer ... 

AZ Sint-Maarten behaalt NIAZ-kwaliteitslabel 
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Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft het internationale NIAZ-
kwaliteitslabel toegekend aan AZ Sint-Maarten, dat zich hierdoor voegt bij de Vlaamse ziekenhuizen 
die slaagden voor een externe kwaliteitscontrole. 

Lees meer ... 

WEK-symposium ‘Creatieve spanningen als hefbomen voor 

goede zorg’ 

  

 

   

Inschrijven is nog mogelijk voor ons 9de WEK-symposium, ditmaal met als thema ‘Creatieve 
spanningen als hefbomen voor goede zorg’. Ons leven, en dus ook de wereld van de zorg, zit vol 
creatieve spanningen, paradoxen, schijnbare tegenstellingen, die elkaar in een creatief evenwicht 
houden en die als hefbomen voor goede zorg kunnen dienen. 

Lees meer ... 

Herken een beroerte: bestel nu campagnemateriaal 

  

 

   

Op 28 oktober, één dag voor de World Stroke Day op 29 oktober, is er een tweede 'Herken een 
beroerte' campagnemoment gepland. Promoteams zullen tijdens de ochtendspits in een aantal 
Vlaamse stations flyers en buttons uitdelen en je kan die ook zelf bestellen via de website.  

Lees meer ... 

Inschrijven nog mogelijk voor 'Samenwerken in zorg en 

welzijn' 

  

 

   

Hoofdspreker John Restakis, directeur van de British Columbia Co-operative Association (Canada) 
en een belangrijk onderzoeker op het vlak van coöperatieve economieën wereldwijd, ontrafelt op 25 
oktober of in de zorg- en welzijnssector het model van coöperatief ondernemen de 
gulden middenweg is tussen overheidsinitiatieven en de vrije markt.  

Lees meer ... 

Binnenkort op de agenda 
  

http://www.zorgneticuro.be/nieuws/az-sint-maarten-behaalt-niaz-kwaliteitslabel
http://www.zorgneticuro.be/activiteiten/wek-symposium-‘creatieve-spanningen-als-hefbomen-voor-goede-zorg’
http://www.zorgneticuro.be/activiteiten/wek-symposium-‘creatieve-spanningen-als-hefbomen-voor-goede-zorg’
http://www.zorgneticuro.be/activiteiten/wek-symposium-%E2%80%98creatieve-spanningen-als-hefbomen-voor-goede-zorg%E2%80%99
http://www.zorgneticuro.be/nieuws/herken-een-beroerte-bestel-nu-campagnemateriaal
https://www.zorg-en-gezondheid.be/campagnemateriaal-bestellen-herken-een-beroerte
http://www.zorgneticuro.be/nieuws/herken-een-beroerte-bestel-nu-campagnemateriaal
http://www.zorgneticuro.be/nieuws/inschrijven-nog-mogelijk-voor-samenwerken-zorg-en-welzijn
http://www.zorgneticuro.be/nieuws/inschrijven-nog-mogelijk-voor-samenwerken-zorg-en-welzijn
http://www.zorgneticuro.be/nieuws/inschrijven-nog-mogelijk-voor-samenwerken-zorg-en-welzijn


 

   

 TE GEK!? debatavond: Van dwang naar veerkracht in de psychiatrie (12/10, Brussel) 

 Studiedag: ‘Groene kansen voor welzijn op maat’ (10/11, Brussel) 

 Krachtgerichte, verbindende communicatie in de hulpverlening (14/11, Antwerpen) 

 Inkijk onder de koepel van depressie: Barrières en hefbomen (15/11, Ieper) 
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