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Financiering & governance: the network always wins  

  

 

   

Het ziekenhuislandschap is sterk in beweging. Datgene waarover alle stakeholders het al een tijd 
eens waren, krijgt nu concreet vorm. De tijd dat alle ziekenhuizen zich in alles specialiseerden, en 
alles wilden aanbieden, zal binnenkort tot het verleden behoren. Netwerken worden de nieuwe 
norm, de 'basiseenheid' in de aanbodstructuur.  

Lees meer ... 

Succesvolle 2de JCI Tref- en Opleidingsdag  

  

 

   

Op woensdag 18 januari 2017 organiseerde Zorgnet-Icuro een 2de JCI Tref- en Opleidingsdag. 
Nagenoeg alle Vlaamse ziekenhuizen die geaccrediteerd zijn door JCI of zich voorbereiden op een 
accreditatie bij deze organisatie, waren aanwezig. 

Lees meer ... 

Aandacht voor seksuele diversiteit in woonzorgcentra  

  

 

   

Er zijn naar benadering 200.000 oudere holebi’s en transgenders in België. Een deel van hen woont 
in één van de 78.000 woongelegenheden in woonzorgcentra die Vlaanderen telt. Er wordt 
vastgesteld dat er in de ouderenzorg nog vaak weinig aandacht bestaat voor de eigenheid van 
oudere holebi’s en transgenders. De studiedag ‘Tachtig tinten’ en de bijhorende projectoproep zijn 
een belangrijke aanzet om de vaak onbedoelde houding te keren. 

Lees meer ... 

Vzw PC Caritas en vzw PZ Sint-Camillus fuseren tegen 1 

januari 2018 
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De besturen van het Psychiatrisch Centrum Caritas (Melle) en het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-
Camillus (Sint-Denijs-Westrem) ondertekenden op vrijdag 15 april 2016 een intentieovereenkomst 
tot fusie. De voorbereidende eerste fase van verkenning en grondige gegevensuitwisseling is nu 
achter de rug. De fusie van beide algemene vergaderingen en raden van bestuur gaat in op 1 
januari 2018.  

Lees meer ... 

Present and future challenges and opportunities for ethics in 

nursing and care  

  

 

   

In 2017 organiseren het International Care Ethics Observatory van de Universiteit van Surrey (UK) 
en het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 18de Nursing Ethics 
Conference en de 3de International Ethics in Care Conference. Dit uitzondelijk gebeuren vormt een 
ideale gelegenheid om te reflecteren over de kansen en uitdagingen van de verpleegkundige ethiek 
en de zorgethiek in Vlaanderen en in internationaal perspectief.  

Lees meer ... 

Binnenkort op de agenda 
  

 

   

 Vormingsmoment voor ouders van een zorgenkind van 0 tot 14 jaar (6/2, Londerzeel) 

 Vorming: Ziekenhuisnetwerken (24/2, Torhout) 

 Studiedag psychisch lijden, zingeving, interculturaliteit (30/3, Leuven) 
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Deze nieuwsbrief opzeggen 
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