
 

 

 

Het grootste mediabedrijf in de zorgsector in België  

  

   

BELRAI GOEDE BASIS VOOR 

FINANCIERING VAN DE 

WOONZORGSECTOR? 

  

 

 

  

Eén enkel digitaal 

inschalingsinstrument voor 

zorgbehoevendheid: dat is de opzet 

van het BELRAI 

indicatiestellingsintrument. BelRAI is 

geschikt voor indicatiestellingen in 

meerdere settings en is breed 

inzetbaar, niet alleen om de graad 

van zorgbehoevendheid van ouderen 

in te schalen, maar ook voor 

verschillende andere categorieën 

van zorgvragers.  

 

 

FINANCIËLE TOESTAND VAN 

ZIEKENHUIZEN GAAT ACHTERUIT 

  

 

 

 

Het Ziekenhuis Oost-Limburg 

vermeed in november 2018 een 

monsterboete van 118 miljoen 

euro. Bedrijfsrevisor Francis 

Rysman geeft enkele last 

resortmogelijkheden 

voor zorginstellingen om hun 

solvabiliteitsratio veilig te stellen. 

“In social profit zijn die technieken 

nog niet courant.” 

 

 

4 OP DE 10 ZIEKENHUIZEN 

STAAN IN HET ROOD 

https://zorganders.us19.list-manage.com/track/click?u=b5213932e957749ee250a3171&id=b40af2fe95&e=632a4d8641
https://zorganders.us19.list-manage.com/track/click?u=b5213932e957749ee250a3171&id=9d6543367d&e=632a4d8641


PRONKT UW 

ZORGORGANISATIE IN 

2019 MET EEN AWARD? 

 

 

 

  

 

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. 

 

 

 

 

Ludo Splingaer is algemeen directeur 

van RevArte. Daarvoor was hij financieel 

directeur bij AZ Klina. Hij staat stil bij de 

uitdagingen van budgetbeheer. 

  

 

  

 

PLANET GROUP RICHT DE 

“PLANET ACADEMY” OP 

IN 17DE EEUWSE KAPEL 

  

 

https://zorganders.us19.list-manage.com/track/click?u=b5213932e957749ee250a3171&id=15586de4c5&e=632a4d8641
https://zorganders.us19.list-manage.com/track/click?u=b5213932e957749ee250a3171&id=ccf37b7be3&e=632a4d8641


De ideale kans om te schitteren in de 

zorgsector én te genieten 

van nen plezanten avond onder 

collega's! 

  

 

  

 

ONTDEK ALLE 

MOGELIJKHEDEN  

 

 

  

 

VERSLAG FINANCE & CARE: 

“HOE MOET ZORG WORDEN 

GEFINANCIERD?”  

  

 

 

  

Hoe worden grote zorgorganisaties 

in de toekomst belast wanneer ze 

ook commerciële activiteiten 

hebben? Hoe kan thuisverpleging 

transparanter worden 

gefinancierd? En hoe kan 

 

 

Om de “PLANET ACADEMY”, het 

seminarie- en opleidingsinstituut 

voor dochterondernemingen IT-

Planet, HR- Planet, X-Care en 

ZorgAnders in onder te brengen, 

kocht PLANET Group een 17de 

eeuwse barokkapel in hartje Gent. 

 

 

  

 

 GEDAAN MET VERRASSINGEN 

OP FACTUUR VOOR 112-

AMBULANCE 
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toekomstige zorg in rusthuizen 

worden betaald? Op het Finance & 

Care-seminarie van ZorgAnders 

kwamen drie experten spreken 

over hoe die belangrijke 

uitdagingen op gebied van 

financiering het beste worden 

aangepakt. 

 

 

  

 

BURGERPANEL ADVISEERT 

OVER GEBRUIK VAN 

GENOOMINFORMATIE  

  

 

 

 

 

Burgers zijn bereid om hun DNA-

gegevens te delen als dat de 

samenleving ten goede komt. Het 

algemeen belang moet dé leidraad zijn 

voor het gebruik van hun 

genoominformatie in de 

gezondheidszorg.  

  

 

 

 

 

60 euro, zoveel betaal je straks als 

patiënt voor de tussenkomst van 

een 112-ambulance. Met een 

nieuw facturatiesysteem zorgt 

minister van Volksgezondheid 

Maggie De Block (Open Vld) voor 

duidelijkheid. Het systeem treedt in 

werking op 1 januari 2019. 

 

 

   

https://zorganders.us19.list-manage.com/track/click?u=b5213932e957749ee250a3171&id=4f4496f420&e=632a4d8641
https://zorganders.us19.list-manage.com/track/click?u=b5213932e957749ee250a3171&id=d63599b6df&e=632a4d8641


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

 

 

 

This email was sent to michele.van.elslander@wrg.be  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

ZorgAnders · Amelia Earhartlaan 17 · Gent 9051 · Belgium  

 

 

 

mailto:michele.van.elslander@wrg.be
https://zorganders.us19.list-manage.com/about?u=b5213932e957749ee250a3171&id=a31a279ce0&e=632a4d8641&c=01b0054c24
https://zorganders.us19.list-manage.com/unsubscribe?u=b5213932e957749ee250a3171&id=a31a279ce0&e=632a4d8641&c=01b0054c24
https://zorganders.us19.list-manage.com/profile?u=b5213932e957749ee250a3171&id=a31a279ce0&e=632a4d8641
https://zorganders.us19.list-manage.com/track/click?u=b5213932e957749ee250a3171&id=3a4e11c516&e=632a4d8641
https://zorganders.us19.list-manage.com/track/click?u=b5213932e957749ee250a3171&id=d107bce829&e=632a4d8641
https://zorganders.us19.list-manage.com/track/click?u=b5213932e957749ee250a3171&id=3b9ea8c8c3&e=632a4d8641
https://zorganders.us19.list-manage.com/track/click?u=b5213932e957749ee250a3171&id=5f022dd6cc&e=632a4d8641
https://zorganders.us19.list-manage.com/track/click?u=b5213932e957749ee250a3171&id=a54a409ba6&e=632a4d8641

