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WMTY: Bedankt voor jullie mooie inzendingen 

 

   

Volgende week is het zover: de allereerste keer dat de "What Matters To You"-actie plaatsvindt in 
België. Jullie stuurden met z'n allen ruim 100 initiatieven in via www.whatmatterstoyou.be en daar 
willen we jullie ontzettend voor bedanken. Op 6 juni gaat een team van Zorgnet-Icuro langs bij 
verschillende deelnemende voorzieningen om een handje toe te steken bij de WMTY-acties. 

Lees meer ... 

Belgische ziekenhuizen openen deuren voor rokers op 

Werelddag Zonder Tabak 

 

   

Op woensdag 31 mei, de Werelddag zonder Tabak, openen zeventig ziekenhuizen in België 
opnieuw hun deuren voor de rokers. Het is al het achtste opeenvolgende jaar dat ziekenhuizen 
sensibiliserende tests aanbieden. Professionals uit de gezondheidszorg geven ook advies. 
Bedoeling is rokers die definitief van hun verslaving willen afgeraken, te ondersteunen tijdens dat 
proces. 

Lees meer ... 

AZ Sint-Rembert lanceert digitaal platform Hello Customer  

 

   

Via het digitale platform Hello Customer bevraagt het Torhoutse ziekenhuis AZ Sint-Rembert 
patiënten op twee manieren, via mail en via een iPad. Elke patiënt in het AZ Sint-Rembert krijgt 
twee dagen na zijn ontslag uit het ziekenhuis een mail toegestuurd waarin wordt gevraagd naar de 
tevredenheid over zijn verblijf in het ziekenhuis.  

Lees meer ... 

Ziekenhuisnetwerken: wondermiddel of placebo? 
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De hervorming van het ziekenhuislandschap heeft als doel de zorginstellingen en hun structuren 
aan te moedigen om zich in België te federeren rond een beperkt aantal ziekenhuisnetwerken, die 
elk ongeveer 500.000 inwoners omvatten. Op 22 juni wordt het thema uitvoerig besproken tijdens 
het 34e Congres van de Belgische Vereniging der Ziekenhuizen.  

Lees meer ... 

Laatste kans voor indiening project Well Done Awards 

 

   

De Well Done – MSD Health Literacy Awards hebben als doel de beste initiatieven ter bevordering 
van de gezondheidswijsheid in België aan te moedigen, te belonen en aan bekendheid te doen 
winnen. De ambitie op de lange termijn is om het belang en de impact van gezondheidswijsheid te 
benadrukken en te optimaliseren om zo de gezondheidszorg in ons land te verbeteren. Alle 
inzendingen moeten ten laatste op 1 juni 2016 om 17u worden ingediend. 

Lees meer ... 

Binnenkort op de agenda 
  

 

   

• Summer Course HRwijs (17-18/8, Geetbets) 

• Elfde Vlaams Congres Kinder- en JeugdPsychiatrie en -Psychotherapie (20-21/9, Gent) 

• Kaderopleiding Nursing, Praktijkgerichte opleiding in leidinggeven in de zorg (vanaf 25/9, 

Brussel) 
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