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Zorgwijzer 65 

 

   

In deze Zorgwijzer vindt u naast het Dossier kwaliteit en zorginnovatie in de GGZ, een interview met 
Ann Gaublomme, de nieuwe directeur van Verso, alsook een gesprek met Marcia De Wachter, 
directeur van de Nationale Bank van België. Afsluiten doen we met een interview met Leen De 
Wispelaere van KliQ over holebi's en transgenders in woonzorgcentra. 

Lees meer ... 

Winnaars bekend posterwedstrijd ‘KwaliteitsVONKcongres’ 

 

   

Op vrijdag 27 januari 2017 vond de 6e editie van het Kwaliteitscongres plaats georganiseerd door 
het Q & S-team van Zorgnet-Icuro in samenwerking met de VIP2-partners. 
Naar jaarlijkse traditie organiseerden we ook dit jaar een posterwedstrijd. Na het samenvoegen en 
verwerken van alle beoordelingen delen we u graag mee dat dit jaar de publieksprijs met overtuiging 
gaat naar het AZ Oudenaarde met hun inzending ‘Wie is de mol?’. Uit de reacties hebben we vooral 
volgende termen weerhouden: origineel, een modern concept, sterk door zijn eenvoud, gericht op 
de gehele instelling, een idee waarmee we zelf ook aan de slag gaan. De juryprijs wordt toegekend 
aan het AZ Sint-Maarten (Mechelen) met hun inzending over ‘K-coaches’. 

Lees meer ... 

Woonzorgcentra: over meten, weten en te weinig personeel 

 

   

De woonzorgcentra zijn weer volop in het nieuws. Enerzijds maakte het ACV de resultaten bekend 
van een enquête bij het personeel van woonzorgcentra. Daaruit blijkt dat de werkdruk in de 
woonzorgcentra bijzonder hoog is. Anderzijds publiceerde het Agentschap Zorg & Gezondheid een 
nieuw rapport over de verplichte meting van kwaliteitsindicatoren in woonzorgcentra, onder meer 
over medicatietoediening en valincidenten. Een en ander werd vandaag in de media op één hoop 
gegooid en met elkaar in verband gebracht. 

Lees meer ... 

Hoe ervaren minderheidsgroepen hulpverlening in de 

ziekenhuiscontext? 
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In januari 2017 publiceerde het gerenommeerde tijdschrift BMC Medical Ethics de resultaten van 
een internationale literatuurstudie (KU Leuven) omtrent interculturele zorgverlening in de 
ziekenhuizen. De studie werd uitgevoerd o.l.v. Prof. Yvonne Denier en Prof. Chris Gastmans en 
bouwt voort op Ethisch Advies 15 ‘Goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit’. Wil je weten hoe 
patiënten uit etnisch-culturele minderheden de zorg ervaren in het ziekenhuis? 

Lees meer ... 

Avondseminarie "Aan de slag met structuur en governance 

van 'netwerken' tussen ziekenhuizen" 

 

   

Dit seminarie focust op de concrete juridische vormgeving van de verschillende gradaties van 
netwerken en samenwerkingen tussen ziekenhuizen. We overlopen de parameters die de keuze 
tussen een contractuele of institutionele samenwerking bepalen en een checklist voor vormgeving in 
een vzw. We staan ook stil bij de uitdagingen van samenwerking tussen private en (semi-)publieke 
ziekenhuizen in de huidige stand van de regelgeving en overlopen de beschikbare technieken voor 
inbreng en uitwisseling van activiteiten, mensen en middelen naar aanleiding van samenwerking 
tussen ziekenhuizen… 

Lees meer ... 

Workshop "Ethisch omgaan met intimiteit en seksualiteit van 

ouderen in woonzorgcentra" 

 

   

In januari 2017 publiceerde het gerenommeerde tijdschrift BMC Medical Ethics de resultaten van 
een internationale literatuurstudie (KU Leuven) omtrent interculturele zorgverlening in de 
ziekenhuizen. De studie werd uitgevoerd o.l.v. Prof. Yvonne Denier en Prof. Chris Gastmans en 
bouwt voort op Ethisch Advies 15 ‘Goede zorg bij etnisch-culturele diversiteit’. Wil je weten hoe 
patiënten uit etnisch-culturele minderheden de zorg ervaren in het ziekenhuis? 

Lees meer ... 

Dag van de zorg: Stem nu op jouw favoriete Zorgverhaal! 

 

   

Het Rode Kruis-Vlaanderen gaat samen met Dag van de Zorg op zoek naar het Zorgverhaal van het 
jaar: een inspirerend, authentiek verhaal van een organisatie die met veel ‘goesting’ de beste zorg 
biedt aan zijn cliënt, patiënt of bewoner. Welk verhaal maakt volgens jou écht een verschil? Welk 
verhaal is een inspiratie voor de zorgsector? Kortom, welk Zorgverhaal verdient voor jou de 
Publieksprijs van € 2.500? 

Lees meer ... 

Binnenkort op de agenda 
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