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Acties handhygiëne hebben wél resultaat
In De Standaard van maandag 8 mei werd melding gemaakt van ‘duizenden bloedstroominfecties,
met bijzondere dank aan de ziekenhuizen’. Een wat vreemde titel, alsof de artsen en
verpleegkundigen in onze ziekenhuizen allen met opzet onhygiënisch zouden werken. Zorgnet-Icuro
reageert en nuanceert.
Lees meer ...

Televisiereportage: Wijken voor een betere geestelijke
gezondheid
Een nieuw, groeiend paradigma in de geestelijke gezondheidszorg integreert eerstelijnszorg,
persoonlijke betrokkenheid en maatschappelijke integratie van mensen met een psychische
kwetsbaarheid. Het vormde de basis van de studiedag “Wijken voor een betere geestelijke
gezondheid” in Antwerpen.
Lees meer ...

AZ Monica behaalt JCI-kwaliteitsnorm
Het Algemeen Ziekenhuis Monica krijgt de internationaal erkende JCI-accreditering. De accreditatie
bevestigt dat AZ Monica bij elke patiënt patiëntveiligheid en zorgkwaliteit garandeert tijdens elke
stap van het zorgproces.
Lees meer ...

Verplichte opleiding en kwaliteitseisen voor
ziekenvervoerders

Voortaan mogen alleen vergunde ziekenwagendiensten die voldoen aan alle kwaliteitseisen zieken
liggend vervoeren. De Vlaamse regering heeft daarvoor haar principiële goedkeuring aan het
decreet ‘Niet dringend liggend ziekenvervoer’ gegeven. Wie gebruik maakt van zo’n ziekenwagen,
kan er zo zeker van zijn dat de chauffeur en begeleider een opleiding genoten hebben, dat de
factuur correct en transparant is en dat er aan medische en hygiënische voorwaarden is voldaan.
Lees meer ...

Oproep KBS: Kwetsbare ouderen ondersteunen
In haar oproep focust de KBS op outreachende hulp door professionelen en vrijwilligers aan
kwetsbare ouderen thuis en in de buurt. Mobiel of ‘outreachend’ werken is een van de hefbomen
voor buurtgerichte zorg en de ondersteuning van ouderen in hun thuisomgeving.
Lees meer ...

Stem voor de Belfius Smart Awards
De voorbije maanden dienden 185 organisaties een project in voor de Belfius Smart Awards.
Daaruit koos een vakjury 50 genomineerden, waarvan er één de publieksprijs ontvangt op 16
mei. Stem hier nog tot en met 14 mei op jouw favoriete projecten.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda
•

Op zoek naar de ideale mix tussen “People, Process en Performance” (18/5, Mechelen)

•

Op weg naar de participatiesamenleving: Samen of ieder voor zich? (12/6, Brussel)

•

Ontbijtsessies innovatieve arbeidsorganisatie in de ouderenzorg (vanaf 15/6, verschillende
locaties)
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