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Zorgwijzer 67
In de nieuwste Zorgwijzer vind je het dossier Werken in de Zorg 2.0, met o.a. een interview met
Europees commissaris Marianne Thyssen. We geven ook meer uitleg over de Vlaamse Sociale
Bescherming en over ons project What Matters to You.
Lees meer ...

Televisiereportage: Contactclowns in woonzorgcentra
Na de cliniclowns in ziekenhuizen hebben clowns nu ook hun weg gevonden naar de
woonzorgcentra. Contactclowns proberen er contact te leggen met ouderen. Dankzij de speciale
manier van communiceren kan de contactclown dichter bij de bewoner komen.
Lees meer ...

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 covoorzitter 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 ...

Projectoproep: Anders communiceren over psychische
aandoeningen in een zorgcontext

Goed overwogen communiceren is goed voor iedereen. De sector en zijn professionals hebben een
voorbeeldfunctie: als hier de communicatie over psychische aandoeningen weloverwogen en
zorgzaam is, dan is er een kans dat de samenleving dat overneemt. De Fondsen GGZ en de Koning
Boudewijnstichting nodigen hulpverleners uit om blijvend te investeren in een genuanceerde,
evenwichtige communicatie over psychische aandoeningen.
Lees meer ...

Stage Masteropleiding Verpleegkunde en Vroedkunde
Vanaf volgend academiejaar zullen de studenten die een Master in de Verpleegkunde en
Vroedkunde aan de KU Leuven volgen, stage lopen. De stage kan een klinische stage,
management stage of onderzoeksstage inhouden en kan plaatsvinden binnen alle lijnen van de
welzijns- en gezondheidszorg (zowel intra-, als extramuraal), maar ook binnen beleidsorganisaties.
Meer informatie vind je hier.
Lees meer ...

Indicatorenproject ziekenhuizen naar feitelijke vereniging
Het Vlaams indicatorenproject voor algemene ziekenhuizen (VIP² AZ) stelt indicatoren op om de
kwaliteit in ziekenhuizen te meten en te verbeteren. De resultaten van de metingen zijn voor
iedereen beschikbaar op zorgkwaliteit.be. De projectwerking wordt nu ingeruild voor een duurzame
structuur met de oprichting van een feitelijke vereniging.
Lees meer ...

Binnenkort op de agenda
•

Aanwezigheid van extern personeel in het operatiekwartier (25/4, Brussel)

•

Tweede infosessie over "Return To Work" (4/5, Brussel)

•

Studienamiddag: HUMAN RESOURCES FOR PATIENT SAFETY (22/5, Brussel)

•

5e Congres ouderenpsychiatrie UPC KU Leuven (12/10, Leuven)
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