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Ouderen beheren mee hun eigen woonzorgcentrum - Zweedse 

inspiratie voor zorginnovatie in woonzorgcentra 

  

 

   

Begin dit jaar gingen vier pilootprojecten van start om het Zweedse Tubbemodel naar België te 
vertalen. Dat model geeft ouderen in woonzorgcentra meer inspraak en laat hen samen met het 
personeel het rusthuis beheren. De Koning Boudewijnstichting financiert de projecten, Zorgnet-Icuro 
zal de twee woonzorgcentra aan Vlaamse kant coachen. 

Lees meer ... 

Actua-Zorg: Minister Jo Vandeurzen bezoekt Inghelburch 

  

 

   

Zorgnet-Icuro en Inghelburch hebben minister van Welzijn Jo Vandeurzen uitgenodigd in het 
psychosociaal revalidatiecentrum voor volwassenen in Brugge. Dat bood de ideale kans om een 
werkbezoek te koppelen aan een toelichting van de visie van Zorgnet-Icuro op het toekomstige 
Vlaamse beleid betreffende de revalidatiecentra binnen de geestelijke gezondheidszorg. De 
rondleiding werd door de cliënten van het centrum zelf verzorgd. 

Lees meer ... 

De witte schoen is goud waard - Zorgambassadeur Lon 

Holtzer 
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Zorgambassadeur Lon Holtzer in haar column in De Standaard: "Dus, beste winnaar van de meest 
begeerde schoen: laten we samen voorop lopen en de Witte Schoen uitreiken aan alle werkers in de 
zorg. U weet wel, het soort klomp dat veel zorgverstrekkers op hun werk dragen. Minder elegant 
dan zo’n flashy voetbalschoen. Maar erg gewaardeerd."  

Lees meer ... 

Oproep 'Tachtigtintenprijs' 

  

 

   

In 2017 krijgen zeven voorzieningen in Vlaanderen de kans om deel te nemen aan de 
‘Tachtigtintenprijs’: begeleiding op maat én aan huis om rond genderidentiteit en seksuele diversiteit 
aan de slag te gaan. De begeleiding is in handen van KliQ vzw, een expertisecentrum dat werkt 
rond seksuele oriëntatie en genderdiversiteit. Begeleiding en output van het project vinden plaats 
tussen mei 2017 en april 2018. 

Lees meer ... 

Beter mondzorgbeleid voor kwetsbare mensen 

  

 

   

Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat de mondgezondheid bij zorgbehoevende 
ouderen, personen met een beperking en personen met een kwetsbare positie in de 
maatschappij voor verbetering vatbaar is. Het doel is om met verschillende 
acties de mondgezondheid bij deze kwetsbare mensen te verbeteren, hen beter toe te leiden naar 
de mondzorg en de organisatie en toegankelijkheid van de mondzorg voor deze groepen te 
optimaliseren. 

Lees meer ... 

Binnenkort op de agenda 
  

 

   

 Vormingsaanbod zelfmoordpreventie (vanaf 6/3, Schaarbeek) 

 Uitnodiging dialoog partners KADOC (30/3, Leuven) 

 Nationaal Herkenningsmoment voor slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk (8/4, 

Brussel) 
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