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6/4: Ziekenhuislandschap hervormen?
Jazeker, maar liefst met aandacht voor
kwaliteit en toegankelijkheid - Opinie:
Transitie geestelijke gezondheidszorg
positief stimuleren
dinsdag 4 april 2017 - 11:40

Ziekenhuislandschap hervormen? Jazeker, maar liefst met
aandacht voor kwaliteit en toegankelijkheid
“We kunnen gemakkelijk één op vier ziekenhuizen in België sluiten”. Dat is wat Luc van
Gorp, voorzitter van CM, vandaag in een interview in ,Het Belang van Limburg laat noteren.
Er is een overaanbod aan hartcentra, spoeddiensten, materniteiten… Het drastisch
reduceren van dat zorgaanbod zal geen effect hebben noch op de toegankelijkheid, noch op
de kwaliteit van zorg. Luc Van Gorp zit meestal niet om een straffe uitspraak verlegen. Dat
wisten we al langer. Maar is het zo eenvoudig? Om het met president Trump te zeggen:
“gezondheidszorg is toch een ingewikkeld verhaal.”
Lees meer ...

Opinie: Transitie geestelijke gezondheidszorg positief
stimuleren
De sector van de GGZ is volop in evolutie en elke innovatie heeft maar één finaliteit: de
kwaliteit van zorg voor de patiënt verbeteren… Gert Peeters, operationeel directeur UPC KU
Leuven en co-voorzitter VIP² GGZ en Isabel Moens, directeur GGZ Zorgnet-Icuro kruipen
naar aanleiding van de vele persberichten over de psychiatrie even in hun pen.
Lees meer ...

UPC KU Leuven ontvangt opnieuw kwaliteitslabel
Het UPC KU Leuven heeft voor de tweede maal een JCI-accreditering behaald. In januari
2014 behaalde het als eerste psychiatrisch ziekenhuis in België al een kwaliteitslabel. Op
zes van de veertien patiëntgerichte hoofdstukken kreeg het centrum geen enkele
opmerking, een zeer mooi resultaat. De JCI-accreditatie blijft drie jaar geldig.
Lees meer ...
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UZ Brussel behaalt JCI-kwaliteitsnorm
Het Universitair Ziekenhuis Brussel krijgt als universitair ziekenhuis de internationaal
erkende JCI-accreditering. Dit is van groot belang voor de patiënten en medewerkers. De
accreditatie zet de patiënt centraal want ze garandeert patiëntveiligheid en zorgkwaliteit
tijdens elke stap van het zorgproces.
Lees meer ...

Artsen uit Congo op stage in het AZ Sint-Lucas Brugge
Sinds 2004 heeft het AZ Sint-Lucas een partnerschap met het ziekenhuis in Popokabaka
(D.R. Congo) i.h.k.v. het project Ziekenhuis voor Ziekenhuis van de ngo Memisa. Al vijf keer
kregen de medewerkers de kans om de samenwerking ter plaatse meer vorm te geven.
Tijdens de missie van september 2016 hadden de Congolese artsen gevraagd of zij hun
medische kennis konden verdiepen in het ziekenhuis in Brugge.
Lees meer ...

Lees OKRA Zorgmagazine
"Rusthuisbewoners horen erbij." Met die titel gaat OKRA de Zorgweek in van 18 tot 25 april.
Naar aanleiding van deze Zorgweek wordt een Zorgmagazine gepubliceerd. Verschillende
getuigenissen van bewoners, familieleden en vrijwilligers, de minister van Welzijn aan het
woord over zijn droom i.v.m. wonen voor ouderen, positieve verhalen van personen met
dementie en nieuws over zorgrecht komen aan bod in dit magazine.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda
l

Nationaal herkenningsmoment voor slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk,
(8/4, Brussel)

l

Omgaan met conflicten binnen het zorgteam (20/4, Brussel)

l

Infosessie 'Technologie in de kijker' (27/4, Geel)

l

Vormingen HRM Cockpit (5/5, Torhout)

l

Zomercursus: ethiek in de dementiezorg (van 5/7 tot 7/7, Leuven)

Contact
Zorgnet-Icuro Guimardstraat 1
1040 Brussel
E post@zorgneticuro.be
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T 02 511 80 08
F 02 513 52 69

Deze nieuwsbrief opzeggen
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