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Verslag studiedag 'Kwaliteit op de bestuurstafel in het wzc' 

  

 

   

Op 20 september kwamen 200 bestuurders, directies en beleidsmedewerkers van 
woonzorgcentra naar onze studiedag 'Kwaliteit op de bestuurstafel in het wzc'. (Her)bekijk nu de 
presentaties en sfeerbeelden van die dag en de videoreportage over PREZO Woonzorg in de 
praktijk. 

Lees meer ... 

Actua-Zorg: Het woonzorgcentrum van de toekomst 

  

 

   

Wanneer het gaat over ouderenzorg, heerst vaak nog het beeld van een ouderwets 
woonzorgcentrum. In een nieuwe reportage van Actua-Zorg tonen we aan dat dat beeld al lang niet 
meer klopt. We gingen langs in het O.L.V. van Lourdes in Wakken.  

Lees meer ... 

Z-Healthcare: Ziekenhuisnetwerken in de praktijk 

  

 

   

Om het zorgaanbod te structureren, zullen er straks regionale ziekenhuisnetwerken worden 
geïnstalleerd. Vier ziekenhuizen uit Geel, Herentals, Mol en Turnhout hebben alvast beslist om 
samen het Kempens Ziekenhuisnetwerk vorm te geven. 

Lees meer ... 

Werelddag GGZ: neem deel aan de postkaartenactie 
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Vanaf deze week gaan meer dan 300 acties door in 90 Vlaamse steden ter gelegenheid van de 
Werelddag GGZ. Verstuur zelf een postkaart of neem deel aan de thunderclap op 10 oktober. Meer 
info vind je op www.geestelijkgezondvlaanderen.be 

Lees meer ... 

The PRoF 2017 Award: Call for candidates 2017 

  

 

   

Op 17 mei 2017 vindt het internationale PRoF-symposium plaats in Gent en Universiteit Gent is 
steeds op zoek naar innovatieve projecten uit de zorgsector. In 2015 en 2016 werd al een award 
georganiseerd. 

Lees meer ... 

Binnenkort op de agenda 
  

 

   

 Infomoment ‘Al lerend netwerk’ (7/10, Genk) 

 Vlerick Healthcare Conference (27/10, Brussel) 

 Symposium ‘Innovatie in de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren: 

(inter)nationale perspectieven!? (20/10 en 21/10, Brussel) 
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