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Blog: Hoe betaalbaar is de robot aan uw ziekenhuisbed?
De rol van de technologie in de gezondheidszorg neemt toe, dat staat vast. En natuurlijk creëert dat
nieuwe mogelijkheden. Maar er zijn toch ook enkele kanttekeningen. Lees de column van Peter
Degadt vorige week in de bijlage New Technology – Gezondheid in De Tijd en L’Echo.
Lees meer ...

Actua-Zorg: Conceptnota Vlaams welzijns- en zorgbeleid
voor ouderen
Op woensdag 14 december vond de hoorzitting over de 'Conceptnota over het Vlaamse welzijns- en
zorgbeleid voor ouderen. Dichtbij en integraal. Visie en veranderagenda' plaats in de Commissie
voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het Vlaams Parlement. Onder meer onze directeur
Ouderenzorg Klaartje Theunis gaf er haar visie over het thema.
Lees meer ...

Schrijf nu in voor de studiedag Europese Verordening
Gegevensbescherming
De uitwisseling van gegevens, al dan niet elektronisch, wordt steeds belangrijker in de
gezondheidszorg. Europa komt nu met een nieuwe Verordening die in mei 2018 van kracht wordt.
De Verordening gaat verder dan de nationale wetgeving tot nu oplegde. Er is dus werk aan de
winkel, ook voor de zorgvoorzieningen. Ze krijgen goed anderhalf jaar tijd om alle nodige
procedures en afspraken op papier te zetten. Zorgnet-Icuro ondersteunt zijn leden met een heldere
handleiding en een studiedag.
Lees meer ...

Ziekenhuizen: van concurrentie naar structurele
samenwerking en taakverdeling
In het kader van de hervorming van het ziekenhuislandschap bepaalde minister van Sociale Zaken
en Volksgezondheid De Block onlangs dat ziekenhuizen meer structureel moeten samenwerken, om
hun taken beter te verdelen en de zorg te coördineren. De huidige wettelijke samenwerkingsvormen
en bestuursstructuren volstaan echter niet meer om deze doelstellingen te ondersteunen. Het
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) stelt voor om drie nieuwe
samenwerkingsvormen in de wetgeving op te nemen.
Lees meer ...

Gezondheidscoaches van harte welkom in de social profit
De Vlaamse regering roept bedrijfscoaches in het leven om de gezondheid van werknemers te
bevorderen. Verso, de Vereniging voor Social Profit Ondernemingen, juicht toe dat de Vlaamse
regering het project van Verso, Voka en VIGeZ voor gezondheidscoaches op de werkvloer heeft
goedgekeurd.
Lees meer ...

WZC Maria Rustoord behaalt ISO 9001 certificaat
De doelstellingen van ISO Zorg en Welzijn richten zich op het leveren van consequente zorg op
basis van de noden en verwachtingen van de cliënten en de geldende wet- en regelgeving en op het
verhogen van de klanttevredenheid door continue te verbeteren en conformiteit met de
vooropgestelde kwaliteitskenmerken.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda


Diversiteit inbedden in het beleid van je organisatie (3/2, Antwerpen)



Bijscholing 'Sondevoeding en maagsonde in de thuiszorg' (7/2, Antwerpen)



Studiedag n.a.v. tienjarig bestaan van psychotherapeutisch centrum ELIM (10/2,
Antwerpen)
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