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Zorgwijzer 68 

  

 

   

In de nieuwste Zorgwijzer vind je het dossier buurtgerichte en geïntegreerde zorg, met o.a. Dirk 
Doucet over buurtzorg in Holsbeek en Luc Tanghe over de site Mariahuis Gavere. We hebben het 
ook over functie 3 (psychosociale rehabilitatie) in de netwerken GGZ volwassenen en over 
basisspecialistische zorg in het nieuwe ziekenhuislandschap. 

Lees meer ... 

Televisiereportage: Ziekenhuizen zetten beroertecoaches in  

  

 

   

Patiënten met een beroerte kunnen voortaan de hulp inroepen van een beroertecoach. Dankzij een 
proefproject van de Belgian Stroke Council kunnen patiënten tot zes maanden na hun ontslag uit het 
ziekenhuis individueel begeleid worden door een persoonlijke beroertecoach. Die coach maakt 
gebruik van een interactief, digitaal platform en videoconsultatie. Het proefproject loopt op dit 
moment in vier verschillende ziekenhuizen, onder andere in het AZ Groeninge in Kortrijk. 

Lees meer ... 

Vlaanderen zet in op preventie van seksueel kindermisbruik 

  

 

   

Vlaanderen lanceert ‘Stop it Now!’, een hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens en hun 
naasten. Stop it Now! Vlaanderen doet aan het voorkomen van seksueel kindermisbruik door middel 
van voorlichtingsacties en het bieden van informatie, advies en ondersteuning via een hulplijn. 
Daarnaast wil de hulplijn de stap naar de juiste behandeling – wanneer nodig - verkleinen. De 
hulplijn is gratis, anoniem en vertrouwelijk. 

Lees meer ... 

Mantelzorgers kunnen weldra terecht bij Vlaams 

Expertisepunt Mantelzorg 
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De Vlaamse regering zet 300.000 euro in om het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg op te richten. 
Doelstelling is dat het in de eerste helft van 2018 operationeel wordt. De oprichting van het 
expertisepunt is een actie uit het Vlaams mantelzorgplan. 

Lees meer ... 

Oproep KBS: Beter oud worden 

  

 

   

Zelfregie, zelf- en samenredzaamheid van ouderen. Vanuit die gedachte lanceert de Koning 
Boudewijnstichting een open oproep aan personen vanaf 65 jaar om deel te nemen aan de Groep 
‘Beter oud worden’ die de Stichting de komende jaren advies kan geven bij haar activiteiten om 
ouderen in de toekomst beter te ondersteunen en hun levenskwaliteit te verbeteren, thuis en in de 
buurt. 

Lees meer ... 

Binnenkort op de agenda 
  

 

   

• 34e Congres Belgische Vereniging der Ziekenhuizen (22/6, Brussel) 

• 18th Nursing ethics conference (15-16/9, Leuven) 

• 14de Vlaams Congres Palliatieve Zorg (26/9, Gent) 
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