
  

 

Het grootste mediabedrijf in de zorgsector in België  

  

   

INTERCULTUREEL BEMIDDELAAR 

KWAM BIJNA 7.000 KEER TUSSEN  

  

 

 

 

Bijna 7.000 keer in de eerste elf 

maanden van 2018: zo vaak kwam 

een interculturele bemiddelaar 

tussen vanop afstand om de 

communicatie tussen zorgverleners 

en patiënten te ondersteunen.  

 

 

DRAAGT ZORGSECTOR WEL 

GENOEG ZORG VOOR MOBILITEIT? 

  

 

UZ GENT TRANSPLANTEERT 

EERSTE BAARMOEDER OOIT IN 

BELGIË  

  

 

  

 

Chirurgen van de Vrouwenkliniek en het 

Transplantatiecentrum van het UZ Gent 

voerden recent de eerste 

baarmoedertransplantatie van het land 

uit. De ingreep verliep vlekkeloos en de 

vrouw stelt het goed. Zonder 

complicaties zal ze ten vroegste over 

een jaar zwanger kunnen worden van 

haar eigen kind via IVF. 

  

 

PRONKT UW 

ZORGORGANISATIE IN 2019 

MET EEN AWARD? 
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Zorg moet toegankelijk zijn voor 

iedereen en dat houdt ook een 

goede bereikbaarheid van 

zorginstellingen in. Steeds meer 

ziekenhuizen werken samen in 

netwerken en gaan op zoek naar 

een nieuwe locatie, soms aan de 

rand van de stad. Maar zijn deze 

sites ook bereikbaar met het 

openbaar vervoer en de fiets? AZ 

Groeninge in Kortrijk werkte 

hiervoor samen met de stad en De 

Lijn. Ook in Gent werkten alle 

actoren samen tijdens de 

voorbereiding van het 

Circulatieplan. Onderzoeker 

Thomas Van Outrive (UA) wijst op 

het belang van mobiliteit in de 

zorgsector omwille van de sociale 

dimensie. 

  

 

 

ARTSEN RECONSTRUEREN VOOR 

HET EERST PLASBUIS VAN EEN 

VROUW MET WANGSLIJMVLIES 

  

 

  

 

SAVE THE DATE 

25 APRIL 2019 

ZORGWERKGEVER VAN HET JAAR 

2019! 

 

Treed in de voetsporen van o.a. Jessa 

Ziekenhuis, AZ Maria Middelares, 

Oscare vzw Merksem, WZC Den Olm 

Bonheiden, ZNA Mobiel Crisis Team, ... 

 

Registreer voor 15 februari 2019 en 

maak kans op 1 van de prestigieuze 

awards! 

Geregistreerde zorgorganisaties kunnen 

tot 22 maart 2019 hun dossier indienen 

en zo meedingen naar een award in één 

van de 10 categorieën. 

 

De ideale kans om te schitteren in de 

zorgsector én te genieten van 

nen plezanten avond onder collega's! 

  

  

 

ONTDEK ALLE 
MOGELIJKHEDEN  

 

 

https://zorganders.us19.list-manage.com/track/click?u=b5213932e957749ee250a3171&id=80858c7b6a&e=632a4d8641
https://zorganders.us19.list-manage.com/track/click?u=b5213932e957749ee250a3171&id=80858c7b6a&e=632a4d8641
https://zorganders.us19.list-manage.com/track/click?u=b5213932e957749ee250a3171&id=a8e4540cf6&e=632a4d8641
https://zorganders.us19.list-manage.com/track/click?u=b5213932e957749ee250a3171&id=c54be76e07&e=632a4d8641


  

 

Urologen Nicolaas Lumen en Marjan 

Waterloos slaagden er voor het eerst in 

België in om de plasbuis van een vrouw 

te reconstrueren met een transplantatie 

van wangslijmvlies. De vrouw kampte 

met een vernauwing van de plasbuis en 

kan dankzij de ingreep weer plassen 

zonder pijn. De artsen baseerden zich op 

een techniek die wordt toegepast bij 

mannen, maar bij vrouwen veel 

complexer en risicovoller is. 

  

 

  

 

ALS ZELFSTANDIGE WERKEN NA JE 

65STE? BINNENKORT HEB JE OOK 

RECHT OP EEN ZIEKTE-UITKERING 

  

 

 

 

Er zijn momenteel 2500 

zelfstandigen die langer dan hun 

 

EFFICIËNT MAGAZIJNBEHEER: 

3 CASES 

  

 

 

 

In ziekenhuizen speelt de 

technische dienst een cruciale rol. 

De medewerkers van de dienst 

staan in voor tal van klussen. Dat 

gaat van het vervangen van een 

kapotte lamp tot het onderhoud van 

medische toestellen. Het vergt heel 

wat organisatietalent. De 

diensthoofden van AZ Nikolaas, UZ 

Leuven en AZ Jan Portaels geven 

uitleg. 

 

 

  

 

MIELE PG 8057 VAATWASSER: 

“HET BESTE UIT TWEE WERELDEN” 
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65ste willen blijven werken. Ze 

worden soms met een tegenslag 

geconfronteerd, bijvoorbeeld 

ziekte. Door hen ook recht op een 

ziekte-uitkering toe te kennen, wil 

minister De Block die zelfstandigen 

een betere bescherming bieden. 

 

 

  

 

DIRECTE SPOELING: 

HYGIËNISCH EN EFFICIËNT 

  

 

  

 

Kent u het systeem van toiletten met 

directe spoeling? Dit is namelijk de 

perfecte oplossing voor in 

zorginstellingen. DELABIE, dat al dertig 

jaar dergelijke oplossingen ontwerpt, 

overloopt kort enkele voordelen ervan. 

  

 

   

 

 

  

Vraag het aan de expert: Jurgen 

Claeys is al 21 jaar Hoofd 

Technische Dienst bij PC Sint Jan 

Baptist , een grote psychiatrische 

instelling in Zelzate. Miele 

installeerde er een dertigtal 

industriële vaatwassers, verdeeld 

over verschillende woonunits. Dat 

Jurgen Claeys het raamcontract 

met Miele voor aankoop, 

vernieuwing, onderhoud en 

herstelling telkens weer verlengt, 

heeft goede redenen. “Ik vind 

nergens anders vaatwassers én 

een dienst naverkoop die zo goed 

aan onze specifieke eisen 

voldoen.” 
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