Het grootste mediabedrijf in de zorgsector in België

WAT BETEKENT HET UBO-ANTIWITWASREGISTER
VOOR UW ORGANISATIE?

Vanaf binnenkort moeten alle vzw’s in dit land hun begunstigden opgeven in een
centraal register, dat de overheid kan natrekken om makkelijker constructies voor
het witwassen van crimineel geld op te sporen. Organisaties uit de zorgsector, die
qua tewerkstelling voor zo’n 60 procent uit vzw’s bestaat, ontsnappen er niet aan.
Wat moet u weten als bestuurder of vertegenwoordiger van zo’n vzw in de zorg?
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SPOEDAFDELING UZ GENT INTRODUCEERT
EERSTE SPRINGBALIE IN BELGIË

Wanneer er zich bij de spoeddienst van het UZ Gent een risico dreigt voor te doen
voor de onthaalmedewerker, kan die zichzelf onmiddellijk van de patiënt isoleren
via een automatisch dichtschuivende glasplaat. Dat springbalie-systeem moet
fysieke agressie, besmettingen en andere bedreigende situaties aan de deur
houden.
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HUISARTS ORYE GEEFT HET GOEDE VOORBEELD
MET DE BMW i3

De BMW i3 is de gedroomde bedrijfswagen voor zelfstandig ondernemers en
mensen met een vrij beroep. Zo heeft bijvoorbeeld ook huisarts Kristien Orye voor
de BMW i3 gekozen. En hoewel ze behoorlijk wat huisbezoeken aflegt, hoeft ze
hem slechts om de drie dagen op te laden.

Ook interesse in een BMW i3? Wacht niet tot uw dokter er een voorschrijft.
Boek hem nu al via een BMW verdeler in uw buurt.

#BMWSTORIES

LEES HAAR ERVARING

STOP AGRESSIE IN ZIEKENHUIZEN

Onbeschaafd gedrag en geweld komen frequent voor in ziekenhuizen. Dit kan
gaan van eenvoudige scheldpartijen tot fysiek geweld en inbraak met of zonder
materiële schade aan apparatuur. Om deze ongewenste incidenten te beteugelen,
zoeken zorginstellingen voortdurend naar nieuwe strategieën om de veiligheid van
haar personeel, gebruikers en eigendommen binnen de instelling te waarborgen.
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DRINGENDE MEDISCHE HULP: VEILIGHEID EN
WAAKZAAMHEID

Haast en spoed is zelden goed. Hoewel het spreekwoord in een aantal gevallen
waar kan zijn, is het zeker niet van toepassing op hulpverleners die, getraind in
snelle respons, er in het bijzonder op letten dat hun interventies in optimale
veiligheidsomstandigheden plaatsvinden.
Een voorbeeld hiervan is het medische team van de Service mobile d’urgence et
de réanimation (SMUR) du Centre Hospitalier Régional Val de Sambre, voor wie
urgentie steeds samenvalt met waakzaamheid.
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GOED LEVEN IN HUIZE NAZARETH DANKZIJ
LVT EN HETEROGENE VLOEREN

Huize Nazareth, ontstaan uit het initiatief van de congregatie Zusters der
Christelijke Scholen Vorselaar, beschikt sinds vorig jaar over een gloednieuw
woonzorgcentrum met plaats voor 114 bewoners. Voor hen werd een comfortabel,
op maat gemaakt kader gecreëerd, waarin de LVT en heterogene vloeren van IVC
niet mochten ontbreken.

De gekozen dessins uit twee types vloeroplossingen, namelijk LVT en heterogeen
vinyl, dragen bij tot de luxueuze en huiselijke sfeer van Huize Nazareth en worden
gecombineerd met de hoogste duurzaamheid die eigen is aan vloeroplossingen
van IVC Group.
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VOOR DE ZIEKENHUISHYGIËNE MOET
IEDEREEN ZORG DRAGEN!

Ziekenhuishygiëne gaat veel verder dan netheid alleen. Het gaat ook over alle
preventie- en controlemaatregelen die de instelling neemt tegen het overdragen
van infecties binnen haar muren. Al het ziekenhuispersoneel wordt
bewustgemaakt van de goede praktijken in dat verband en patiënten en bezoekers
worden ook opgeroepen om ze toe te passen.
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WAAROM ERGONOMIE EEN MUST IS IN ZORGORGANISATIES!

Patiënten verzorgen betekent bij momenten zwaar fysiek til- en duwwerk, waarbij
het lichaam van de zorgmedewerker zwaar wordt belast. Aandacht voor
ergonomie is daarom cruciaal in het beleid van een zorgorganisatie. Ook voor de
werking van die organisatie zelf: de band tussen povere ergonomie en
ziekteverzuim is ontegensprekelijk.

LEES MEER

WAAROM DE CENTRALE STERILISATIE AFDELING (CSA)
CRUCIAAL IS IN EEN ZIEKENHUIS

Een gemiddeld ziekenhuis werkt met duizenden verschillende ‘sets’ van medische
materialen, die voor een volgend gebruik op een degelijke manier moeten worden
gedesinfecteerd. De meeste ziekenhuizen hebben daarvoor hun Centrale
Sterilisatie Afdeling (CSA), een cruciaal cenakel binnen de organisatie dat ook in
toenemende mate wordt uitgerust met nieuwe technologie.
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