Het grootste mediabedrijf in de zorgsector in België

MEDEWERKERS ZEGGEN 'FOERT'

VIA DEZE 5 IDEEËN ZET U

TEGEN NIEUW ICT-SYSTEEM

UW ZORGMERK OP DE KAART

Technologische ontwikkelingen

Digitale en sociale media zijn een

brengen een schokgolf teweeg in

handig en goedkoop kanaal om uw

de zorgsector. Nieuwe digitale en

zorgorganisatie als ‘zorgmerk’ op

elektronische toepassingen

de kaart te zetten, en in dialoog te

beloven een betere zorgverlening

gaan met patiënten en

en een efficiëntere organisatie. Nu

betrokkenen. Maar hoe efficiënt die

de medewerkers nog mee krijgen.

communicatie is, hangt natuurlijk af
van hoé u die communicatie voert.
Vijf ideeën.

JAN YPERMANZIEKENHUIS
GOOIT HOGE OGEN MET
REGISTRATIE AAN BEDSYSTEEM

EEN JAAR LANG IN DE
SPOTLIGHT EN GRATIS
PUBLICITEIT?

25 APRIL 2019:
SAVE THE DATE VOOR
ZORGWERKGEVER VAN HET JAAR
2019!

Stel je kandidaat voor 1 van de 10
prestigieuze awards en maak kans
op gratis publiciteit via ZorgAnders!

Het innovatieve Registratie Aan Bed-

Schrijf je dus nu al in voor de meest

systeem van het Ieperse Jan

toonaangevende avond binnen de

Ypermanziekenhuis zet gegevens van de

zorgsector in 2019. Jouw ideale kans om

patiëntenmonitor rechtstreeks om naar

te schitteren in de zorg!

data die kunnen worden geraadpleegd
en bewerkt op een online dashboard of
een app. Zo hebben zorgkundigen op de
vloer à la minute werkbare informatie om

INSCHRIJVEN

hun werk efficiënter te doen.

VAN MijnWGK NAAR

AZ MARIA MIDDELARES

MijnThuisverpleging

ALS EERSTE MET HET
‘EARLY WARNING SCORE’SYSTEEM

In het Gentse AZ Maria Middelares
gebruikt men binnenkort medische
sensortechnologie die constant
parameters als hartfrequentie,
temperatuur, ademhaling en
valrisico in de gaten houdt. Een
systeem dat naast het
automatiseren van het meten van
parameters ook de evolutie van
Met MijnWGK lanceerde het Wit-

deze parameters continu

Gele Kruis een drietal jaar geleden

beschikbaar maakt.

een modern onlineplatform dat
artsen inzage geeft in de
verpleegkundige gegevens van
patiënten die door hun

HOE PAS JIJ DE NIEUWE GDPR-

medewerkers worden verpleegd.

WETGEVING TOE?

Vanuit die basis is de
zorgorganisatie klaar voor een
volgende stap: het systeem
uitbouwen tot een landelijk
thuisverplegingsplatform.

8 DECEMBER 2018:
EERSTE CONGRES
LEVENSSTIJL ALS MEDICIJN

Om de principes van levensstijl als
medicijn te integreren in de behandeling
van patiënten en de mogelijkheden ervan
breder uit te dragen, houdt LifeMe
zaterdag 8 december haar eerste
congres aan de VUB, Brussels Health
Campus (Jette).
Sinds de doorvoering van de
Europese GDPR-richtlijn moeten
zorgorganisaties opletten hoe ze

INSCHRIJVEN

omgaan met patiëntengegevens.
Bij het Ziekenhuis Oost-Limburg
(ZOL) werden de
privacybepalingen al ingebouwd in
een modern elektronisch
patiëntendossier. Maar alle
medewerkers bewust maken (en
houden) van
gegevensbescherming blijft wel
een constante inspanning, zegt
data protection officer Joke
Vanlangenaeker.
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