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Zorgnet-Icuro engageert zich om klimaat te verbeteren
Ook de zorg- en welzijnssector draagt zijn steentje bij voor een schoner klimaat. Vorige week
werden op het kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen
de engagementen ondertekend en ook Zorgnet-Icuro was erbij.
Lees meer ...

Schrijf nu in voor onze studiedag "Pillen in the cloud"
De studiedag focust op een toekomstgericht digitaal medicatiebeleid in de Vlaamse
woonzorgcentra. De verschillende actoren brengen een stand van zaken van de lopende en
toekomstige profprojecten. Er wordt ingegaan op de concrete werking en uitrol van Vitalink en de
mogelijkheden die Vitalink biedt voor apothekers, huisartsen en medewerkers van woonzorgcentra.
Ook het gebruik van de meest actuele ICT-tool komt aan bod.
Lees meer ...

Woonzorgcentrum Vincenthove laureaat ZORGwerkgever
2016
ZORGwerkgever draait rond de werknemerstevredenheid van zorgprofessionals en voor dit jubileum
werden de deelnemers van de voorbije edities terug samengebracht voor een mooie terugblik. Luc
Bulckens, algemeen directeur van het woonzorgcentrum Vincenthove uit Roeselare, werd opnieuw
de laureaat in de categorie van de grote woonzorgcentra.
Lees meer ...

Imeldaziekenhuis Bonheiden behaalt NIAZ-label

Vrijdag de 13de was voor het Imeldaziekenhuis in Bonheiden een feestelijke dag. Het Nederlands
Instituut voor Accreditatie in de Zorg kende hen die dag het internationale NIAZ-kwaliteitslabel toe.
Hiermee krijgt het ziekenhuis na een externe controle een positief rapport voor veilige en
kwaliteitsvolle zorg.
Lees meer ...

Intensive course "Justice and priority setting in health care"
aan voordelig tarief
Ben je geïnteresseerd in de thematiek van rechtvaardige keuzes in de gezondheidszorg? Schrijf dan
in voor de driedaagse intensive course "Justice and priority setting in health care" van 22 tot 24
maart in Leuven, met Angus Dawson als keynote speaker. Tot 1 februari schrijf je in aan een
voordelig tarief. Meer informatie vind je hier.
Lees meer ...

Verso zoekt medewerker Innovatief Ondernemerschap
De socialprofitsector is een sector in volle groei en verandering. Om in te spelen op nieuwe vragen
en behoeften vanuit de samenleving, moeten socialprofitondernemers hun creativiteit en
innovatiekracht aanspreken. Werkgevers staan ook voor heel wat uitdagingen op vlak van
financiering en samenwerking. Verso vzw zoekt nu een ‘Medewerker Innovatief Ondernemerschap'
om socialprofitwerkgevers te ondersteunen bij het aanpakken van deze uitdagingen.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda


Lezingen PraxisP Professional (vanaf 18/1, Leuven)



Aan de slag met de antidiscriminatiewetgeving (14/2, Gent)



Opleiding Psychogerontologie (15/2, Leuven)



Zekerheid voor mensen met dementie: hoe politie kan helpen (21/2, Blankenberge)



Tweedaagse excursie “innovatieve woonzorg in Nederland” (16-17/3, Antwerpen)
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