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Toegang tot LED-databank in kader van primaire 

bronverificatie 

  

 

   

De MAGDA Online-toepassing werd opengesteld om authentieke diplomagegevens via de Leer- en 
Ervaringsbewijzendatabank (LED) op te vragen. Dit is een belangrijke stap voor onze voorzieningen 
om de authenticiteit van diploma’s en getuigschriften nauwkeurig te kunnen verifiëren. 

Lees meer ... 

Een miljoen vrijwilligers in België krijgen een duidelijker en 

sterker statuut  

  

 

   

Ongeveer een miljoen vrijwilligers in ons land krijgen een duidelijker en sterker statuut. Het gaat om 
vrijwilligers die zich inzetten in verenigingen met socio-culturele, jeugd- en sportactiviteiten, in 
maatschappelijke dienstverlening en onder andere in de zorgsector en die daarvoor enkel een 
onkostenvergoeding krijgen. 

Lees meer ... 

Herken een beroerte: bestel campagnemateriaal 

  

 

   

Op 9 mei 2017 is het de Europese dag van de beroerte. Op de website www.herkeneenberoerte.be 
staat alle informatie gebundeld en kan je het campagnemateriaal ook vrij downloaden. 

Lees meer ... 
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Resultaten D-SCOPE fase 2 

  

 

   

D-SCOPE is het IWT-project dat onderzoek doet naar gerichte detectie van kwetsbare ouderen in 
hun lokale omgeving. 121 ouderen in Vlaanderen en Brussel werden uitgebreid bevraagd via een 
kwalitatief interview. De interviews met ouderen tonen aan dat kwetsbaarheid vaak verder gaat dan 
louter fysieke kwetsbaarheid, zo worden ook cognitieve, sociale, psychische en 
omgevingskwetsbaarheid aangehaald. 

Lees meer ... 

Laatste kans om in te schrijven voor studiedag "Pillen in the 

cloud" 

  

 

   

De studiedag focust op een toekomstgericht digitaal medicatiebeleid in de Vlaamse 
woonzorgcentra. De verschillende actoren brengen een stand van zaken van de lopende en 
toekomstige profprojecten. Er wordt ingegaan op de concrete werking en uitrol van Vitalink en de 
mogelijkheden die Vitalink biedt voor apothekers, huisartsen en medewerkers van woonzorgcentra. 
Ook het gebruik van de meest actuele ICT-tool komt aan bod. Een boeiend programma dus, schrijf 
snel in via onze website! 

Lees meer ... 

Binnenkort op de agenda 
  

 

   

 De 'wet medische ongevallen' benaderd vanuit diverse invalshoeken (28/3, Edegem) 

 Symposium over basisvoedingszorg en het belang van preventie van ondervoeding bij 

ouderen (20/4, Berchem) 

 Waarom en hoe zetten ziekenhuizen de stap naar 3D? (20-21/4, Brussel) 

 Teaming Up in the Middle: How do Business and Not for Profits Jointly Create Social 

Impact? (28/4, Brussel) 

 Wijken voor een betere geestelijke gezondheid (4/5, Antwerpen) 
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