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WMTY: Deel jouw initiatief 

  

 

   

Stilaan nadert de internationale ‘What Matters to You’-dag. We kregen al heel wat mooie 
inzendingen binnen van verschillende voorzieningen. Wil je zelf ook een initiatief delen? Doe het 
dan vandaag nog via www.whatmatterstoyou.be en misschien mag je dan ook een 
verrassingsbezoek verwachten op 6 juni! 

Lees meer ... 

UHasselt doet aanbevelingen patiëntveiligheid in witboek 

  

 

   

Naar aanleiding van de eerste “Executive Course on Patiënt Safety” heeft UHasselt acht concrete 
aanbevelingen uitgewerkt in het witboek "Patiëntveiligheid in ziekenhuizen: het kan (en moet nog) 
beter". Dat werd ondertekend door tal van deelnemers en prominenten uit de zorgsector. Download 
het document. 

Lees meer ... 

Drie gezondheidsadministraties samen in één gebouw 

  

 

   

Drie gezondheidsadministraties gaan hun onderlinge samenwerking versterken en hetzelfde 
gebouw delen. Minister De Block heeft groen licht gekregen van de ministerraad voor de aankoop 
en huur van het Galileï-gebouw in Brussel. Het gebouw zal plaats bieden aan de medewerkers van 
het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv), het Federaal Agentschap voor 
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid (FOD Volksgezondheid) vanaf 2019. 

Lees meer ... 

Start campagne rond vertrouwenspersonen in jeugdhulp  
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Iedereen heeft al wel eens een vraag of een probleem. Ook jongeren in de jeugdhulp. Zij kunnen 
misschien terecht bij vrienden of bij ouders. Maar soms kunnen ouders hun kind onvoldoende 
ondersteunen bij zijn stappen in de hulpverlening of wil de jongere dat niet. Dan kunnen jongeren 
zich – ongeacht hun leeftijd – laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Vandaag start de 
campagne om dit bekend te maken.  

Lees meer ... 

Veiling "Ik trap gewoon door" voor nieuwe GGZ-projecten 

  

 

   

In het kader van de jaarcampagne "Psychose Ontwikkeld" van het project Te Gek!?, vindt een 
tweede editie plaats van "Ik Trap Gewoon Door”. Daarmee engageren bekende kunstenaars zich 
om in dialoog te gaan met mensen met psychosegevoeligheid. Op 18 mei worden de werken 
geveild, de opbrengst ervan zal Te Gek!? besteden aan projecten die psychische problemen 
bespreekbaar maken. 

Lees meer ... 

Binnenkort op de agenda 
  

 

   

• Pop-up Largo (29/5, Sint-Niklaas) 

• Care Cocktail 2.0 met speednetworking (13/6, Brugge) 

• Uitnodiging Masterclass ComfortZorg bij personen met dementie (27/6, Leuven) 
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