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Column: Europa zet privacywetgeving op scherp 

  

 

   

De uitwisseling van elektronische gegevens wordt steeds belangrijker in de gezondheidszorg. Maar 
bij gegevensdeling komt ook altijd de discussie over privacy om de hoek kijken. Met een nieuwe 
Verordening zet Europa de discussie op scherp. 

Lees meer ... 

Column: Warme zorg op maat 

  

 

   

Directeur Ouderenzorg Klaartje Theunis heeft het in de zorgspecial van Mediaplanet over warme 
zorg. Het komt vaak terug in de missie en visie van woozorgcentra. Het is het referentiepunt, het 
kompas waar individuele zorgverleners in hun dagelijkse ‘klein en groots zorgen’ op terugvallen. Het 
is een aanvoelen, voor zorgverlener én voor bewoner. Zo zou het althans moeten zijn.  

Lees meer ... 

Video: Peter Degadt en Marc Geboers in De Specialist 

  

 

   

Aan De Specialist vertelt Peter Degadt over het ziekenhuis van de toekomst. Directeur algemene 
ziekenhuizen Marc Geboers stelt vast dat het ziekenhuisbestuur sterk geprofessionaliseerd is de 
afgelopen jaren. In de hervormingen moet iedereen zich nu positioneren. 

Lees meer ... 

http://www.zorgneticuro.be/blog/europa-zet-privacywetgeving-op-scherp
http://www.zorgneticuro.be/blog/europa-zet-privacywetgeving-op-scherp
http://www.zorgneticuro.be/blog/warme-zorg-op-maat
http://www.zorgneticuro.be/blog/warme-zorg-op-maat
http://www.zorgneticuro.be/nieuws/video-peter-degadt-en-marc-geboers-de-specialist
http://www.despecialist.eu/nl/actualiteit/peter-degadt-zorgnet-icuro-over-het-ziekenhuis-van-de-toekomst-video
http://www.despecialist.eu/nl/congres/artikel/marc-geboers-bouwen-op-professionalisering-voor-de-toekomst?token=ZwbdJGOlHHush73eBHEKPoER4LSOhx&tk_id=nosign
http://www.zorgneticuro.be/nieuws/video-peter-degadt-en-marc-geboers-de-specialist
http://www.zorgneticuro.be/


AZ Turnhout behaalt NIAZ kwaliteitslabel 

  

 

   

De organisatie NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) heeft hun internationale, 
prestigieuze kwaliteitslabel toegekend aan AZ Turnhout. Het label toont aan dat de medewerkers 
van AZ Turnhout veilige zorg van hoge kwaliteit bieden en dat het ziekenhuis gericht is op 
voortdurende kwaliteitsverbetering. 

Lees meer ... 

Dag van de Zorg: terugblik 

  

 

   

Niet minder dan 200.000 mensen bezochten tijdens Dag van de Zorg op 19 maart meer dan 170 
zorg- en welzijnsorganisaties. Heb jij ook een speciale actie georganiseerd? Laat het ons weten via 
communicatie@zorgneticuro.be! 

Lees meer ... 

Week van de zorg: een mooie verzameling zorgverhalen 

  

 

   

Van ziekenhuisclown tot pastor, van langer thuis wonen tot vrijwilligen met een chronische ziekte: 
Kerk en Leven bracht vorige week een nummer dat bulkt van de zorgverhalen. 

Lees meer ... 

Sectorrapport werkbaarheid geeft genuanceerd beeld 

  

 

   

Eind januari publiceerde de Stichting Innovatie & Arbeid van de Serv de resultaten van de Vlaamse 
werkbaarheidsmonitor 2016. Afgelopen week werden de gedetailleerde resultaten van deze 
driejaarlijkse meting voor diverse deelsegmenten van de gezondheids- en welzijnssector 
bekendgemaakt. 

Lees meer ... 

http://www.zorgneticuro.be/nieuws/az-turnhout-behaalt-niaz-kwaliteitslabel
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http://www.zorgneticuro.be/%26#109;ailto:communicatie@zorgneticuro.be
http://www.zorgneticuro.be/nieuws/dag-van-de-zorg-terugblik
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Binnenkort op de agenda 
  

 

   

• Muziektheaterproductie "Drijfhoudt" (24/3, Sint-Niklaas) 

• NSIH Symposium (27/4, Brussel) 

• Executive Course on Patiënt Safety (9-10/6, Hasselt) 

 

Contact 

Zorgnet-Icuro Guimardstraat 1 
1040 Brussel 
E post@zorgneticuro.be 
T 02 511 80 08 
F 02 513 52 69  

Deze nieuwsbrief opzeggen 
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