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Studievoormiddag: Nieuw dagprijsbeleid in WZC

Zorgnet-Icuro nodigt u samen met VVSG en VLOZO graag uit op op dinsdag 25 juli 2017 voor een
studievoormiddag over het nieuwe dagprijsbeleid in de woonzorgcentra. We hopen meer
duidelijkheid te scheppen over het invullen van de verschillende dagprijsformulieren. Ook moet
helder worden welke formulieren wanneer van toepassing zijn aan de hand van concrete casussen
Lees meer ...

Resultaten ziekenhuisbehandeling rectumkanker
bekendgemaakt
VIP² Algemene Ziekenhuizen, de vereniging van de ziekenhuiskoepels, hoofdartsen en het Vlaams
Patiëntenplatform, stelt indicatoren op om de kwaliteit in ziekenhuizen te meten. Ziekenhuizen
kiezen zelf of ze deelnemen hieraan en of ze hun resultaten bekend maken op de website
zorgkwaliteit.be. Op deze website zijn nu de resultaten beschikbaar van kwaliteitsmetingen over
rectumkanker. 47 Vlaamse ziekenhuizen hebben er hun resultaten gepubliceerd over de overleving
van patiënten met rectumkanker.
Lees meer ...

Transitiecoaches gezocht voor begeleiding oprichting
eerstelijnszones in Vlaanderen

Het Agentschap Zorg en Gezondheid doet een oproep voor transitiecoaches voor de begeleiding
van de oprichting van eerstelijnszones in Vlaanderen. De projectoproep richt zich specifiek tot de
erkende en gesubsidieerde organisaties in de eerste lijn en de organisaties die deel uitmaken van
het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg. Kandidaturen kunnen worden ingediend
tot uiterlijk 15 september 2017. Raadpleeg de volledige oproep.
Lees meer ...

Aan de slag met vluchtelingen in de social profit

In het kader van de werkgroep ‘instroom van vluchtelingen in de social profit’ hebben Verso en
HRWijs in samenwerking met VIVO en Vlaams Welzijnsverbond een brochure ontwikkeld.
Raadpleeg de infobrochure.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda
•

Lancering stageboek verpleegkunde (27/9, Leuven)

•

Geestelijke gezondheid bij personen met een verstandelijke beperking en/of
autismespectrumstoornis (vanaf 5/10, Leuven)

•

Interuniversitaire Permanente Vorming Management en Beleid Gezondheidszorg (vanaf
16/11, diverse locaties)
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