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Zorgwijzer 70
In de nieuwste Zorgwijzer vindt u het dossier participatie van patiënten en cliënten, waarin o.a.
patiëntenverenigingen aan bod komen. Daarnaast leest u de tien vuistregels om anders te spreken
over geestelijke gezondheid en het belang van lotgenotencontact in het herstel van personen met
een psychische kwetsbaarheid.
Lees meer ...

Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze behaalt het NIAZQmentum kwaliteitslabel

Met dit internationaal label toont het Sint-Vincentiusziekenhuis te Deinze dat het voldoet aan strenge
internationale normen inzake kwaliteit en patiëntveiligheid.
Lees meer ...

Hervorming huisartsenwachtposten en telefoonnummer 1733
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block heeft een reeks hoofdlijnen voor
de hervorming van de huisartsenwachtposten besproken met de taskforce. De hervorming houdt
maatregelen in die de organisatie en de financiering van de wachtposten stroomlijnen en die de
wachtposten afstemmen op het telefonische triagesysteem 1733. Via het telefoonnummer zullen
patiënten een huisarts met wachtdienst kunnen bereiken.
Lees meer ...

Levenskeuzes van 60+’ers: overwegend positieve visie op de
toekomst
Hoe kijken zestigplussers zelf tegen het ouder worden aan? Waarover maken ze zich zorgen? Hoe
bereiden ze zich voor op ‘later’? Op vraag van de Koning Boudewijnstichting voerde het
onderzoeksbureau Indiville een uitgebreide survey bij meer dan 2.000 niet-hulpbehoevende
zestigplussers, die een genuanceerd antwoord zocht op deze vragen.
Lees meer ...

Dementie-app ‘Prisma’ kleurt je herinneringen
In 2010 waren er in Vlaanderen 100.000 personen met dementie. In 2020 zullen er dat 130.000 zijn.
Hoe kunnen we die mensen een zo kwaliteitsvol mogelijk leven verzekeren? Hoe kunnen we ervoor
zorgen dat mantelzorgers en zorgverleners makkelijker contact kunnen leggen met personen met
dementie en hen een warmere zorg kunnen verlenen? Zowel Kenniscentrum ARhus als Erfgoedcel
TERF trekken voluit de kaart van gezondheid en welzijn.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda
•

Symposium 'Driving digital healthcare adoption - medtech meets government' (vanaf 7/11,
Vilvoorde)

•

Hospital accreditation: what’s next? (9/11, Brussel)

•

Studienamiddag 'zorgvuldigheidscriteria euthanasie bij ondraaglijk psychisch lijden' (1/12,
Kortenberg)

•

Groot Onderhoud 2017 - Erfgoed en duurzame ontwikkeling (1/12, Leuven)
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