19/9: Symposium 'crisisbeheersing in grote
en kleine zorgorganisaties' - Studiedagen
'klaar voor de nieuwe privacywetgeving?' Werelddag Geestelijke Gezondheid
dinsdag 19 september 2017 - 10:26

Last call: symposium crisisbeheersing in grote en kleine
zorgorganisaties - 5 oktober

Voor elke zorgvoorziening dreigt vroeg of laat een grote of kleine crisis: een brand, een zware
medische fout, een ontevreden familielid dat naar de pers stapt, ontoelaatbaar gedrag op sociale
media van personeelsleden, een persoon met dementie of met GGZ-problemen die ontsnapt… Het
is niet de vraag of het gebeurt, maar veeleer wanneer het gebeurt.
Lees meer ...

Schrijf je nu in voor één van de studiedagen "Klaar voor de
nieuwe privacywetgeving?"

Op 25 mei 2018 zal de ‘GDPR’ of ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ in werking
treden. Ook voor zorginstellingen brengt deze Europese Richtlijn nieuwe verplichtingen met zich
mee. Om u te infomeren over de nieuwe regelgeving en de noodzakelijke voorbereiding van de
implementatie organiseren we in het najaar, aangepast per sector, een aantal studienamiddagen.
Lees meer ...

Nic Balthazar is ambassadeur van de Werelddag Geestelijke
Gezondheid: meer dan 180 acties van 1 tot 10 oktober

Van 1 tot 10 oktober organiseert Vlaanderen tientallen ‘geestelijk gezonde’ acties, naar aanleiding
van de Werelddag geestelijke gezondheid (10 oktober). Filmmaker Nic Balthazar geeft op 1 oktober
de aftrap in Gent. Hij is ook ambassadeur van de Werelddag. De acties nodigen iedereen uit om stil
te staan bij zijn of haar geestelijke gezondheid en bij die van anderen. Omdat we er nog altijd te veel
over zwijgen. En spreken net een deel van de oplossing is.
Lees meer ...

UZ Brussel en VUB lanceren Zorg 2030
Terwijl velen het eens zijn met de diagnostiek van onze gezondheidszorg, blijft veel bij het oude. Er
verandert heel veel, maar weinig aan de fundamenten. En wat verandert, verandert (te) traag. Waar
willen we met onze gezondheidszorg eigenlijk naartoe? Op 18 september geven het UZ Brussel en
de VUB met ZORG2030 het startschot van een brede dialoog met de samenleving over de
gezondheidszorg in 2030.
Lees meer ...

SAR WGG adviseert een behoedzame en weloverwogen
uittekening van de sociale bescherming

De SAR WGG pleit ervoor om de regelgeving rond de Vlaamse sociale bescherming (VSB)
behoedzaam te ontwikkelen. Zowel het decreet als de daarbij horende uitvoeringsbesluiten moeten
nauwkeurig en weloverwogen tot stand komen. Dit decreet heeft immers een grote impact op de
financiering van de zorg en ondersteuning in Vlaanderen.
Lees meer ...

Healthskouts: een kennisboost voor gezondheidszorg in
Vlaanderen
Onze gezondheidszorg staat voor enorme uitdagingen. Denk maar aan de vergrijzing, de toename
van chronische aandoeningen, psychische problemen, burnouts, en uiteraard de economische
implicaties daarvan. De sector ziet ook nieuwe spelers op zich afkomen zoals Apple, Google, IBM
en Amazon, waarvan de impact op ons zorgsysteem van morgen op dit moment nog moeilijk in te
schatten is.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda
•

Studiedagen 'Steek je licht op: 9 oplossingen voor de toekomst van onze sociale zekerheid'
(Vanaf 10/10, diverse locaties)

•

Studiedag 'What's in a name: terugblik op 15 jaar Dubbeldiagnose' (20/10, Sleidinge)

•

Symposium 'Welke gezondheidsdoelstellingen voor België?' (4/12, Schaarbeek)
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