Het grootste mediabedrijf in de zorgsector in België

“MOBIELE TOESTELLEN

DE NOMINATIES VOOR

MOET JE

ZORGWERKGEVER VAN HET JAAR

DESINFECTEREN"

2019 ZIJN BEKEND!

Mobiele apparaten zoals
laptops en gsm’s zijn in de
zorgsector niet meer weg
te denken. Ze kunnen
echter ook een bron van

Kom ontdekken wie de awards mee naar
huis neemt op 25 APRIL 2019 in de
Eskimofabriek te Gent.

infecties vormen. Een
goede hygiëne is daarbij

Deze zevende editie wordt opnieuw een total

belangrijk, zowel voor de
patiënt als de
zorgmedewerker. NVKVV
werkte richtlijnen uit en

experience met tal van netwerkmomenten
tijdens een uitgebreide apero, een heerlijk diner
met indrukwekkende awardshow of nadien op
de dansvloer.

zorgt voor sensibilisering.

Allerlaatste kans om in te schrijven!
(t.e.m. 17 april)

“TAAL IS EEN

INSCHRIJVEN

HULPMIDDEL, GEEN
POLITIEK STATEMENT"

ENDOSCOPISCH PLATFORM IS
PILOOTPROJECT
VAN AZ MONICA

Medica FR.NL.ENG, het
zakwoordenboekje voor
de Brusselse zorgsector, is een
uitgave van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie
(VGC) en werd ontwikkeld via
het Huis van het
Nederlands. De nieuwe
editie die eind 2018
verscheen, heeft ook een Engels
luik.

Om de toename van het aantal
endoscopische ingrepen op een veilige
manier te kunnen organiseren, bouwde AZ
Monica in Deurne een endoscopisch
platform dat de diensten maag,- darm,- en
leverziekten, urologie en longziekten

Actual Care had een boeiend

bundelt. Een rondleiding in dit high-end

gesprek – zonder
woordenboek – met Brussels
minister van Financiën,

medisch hoogstandje toont aan dat het
ziekenhuis zowel patiënt als personeel met
de beste zorg omringt.

Begroting en Externe
Betrekkingen Guy Vanhengel,
tevens voorzitter van het College
van de VGC en als collegelid
bevoegd voor Onderwijs,
Begroting en Communicatie.

DE VLOERKEUZE IN HET CHIREC
DELTA-ZIEKENHUIS

Is de nieuwe
pragmatische Brusselse
taalaanpak een model voor het
diversiteitsbeleid in de
zorgsector in Vlaanderen?

OP BEZOEK BIJ
RESIDENTIE GHISTELLE

Het Delta-ziekenhuis in Oudergem werd
Het is een zonnige, frisse

eind 2017 in gebruik genomen en is

lentedag in het West-

de nieuwste telg van de ziekenhuisgroep

Vlaamse Gistel. Vandaag

CHIREC. Dit

wordt de werking van het

architectuurhoogstandje werd

Televic oproepsysteem

gebouwd rond een groot atrium met

uitgelegd aan de

een lichtkoepeldak.

bewoners. Residentie

Het ziekenhuisgevoel is ver te zoeken: je

Ghistelle is een

waant je in een luxehotel of een

kleinschalig en gezellige

shopping mall. Ook de ziekenhuisvloeren

nieuwbouw waarin 7

weerspiegelen de keuze voor

ruime, erkende

esthetische functionaliteit. Zorg &

assistentiewoningen

Techniek vroeg Director Operations en

werden gebouwd. Er is

projectmanager Bernard Leleu, logistiek

vooral interesse naar wat

verantwoordelijke

er allemaal achter de

Maria Fernandez, Maintenance

schermen gebeurt als de

Manager Pierre Manzeku en Christine Ren

bewoners hulp nodig

oirte (Assar Architects), naar de

hebben.

vloerkeuzes in het nieuwste ziekenhuis van
België.

“Onze groep heeft dat wel
eens nodig zodat ze zich
allemaal nog meer op hun
gemak voelen.” vertelt
Dieter Goethals, bouwheer
en zaakvoerder van

GOED LEVEN IN HUIZE NAZARETH

Edima Invest.

DANKZIJ LVT EN HETEROGENE
VLOEREN

ELK ZIEKENHUIS
HANTEERT EIGEN MRSASCREENINGBELEID

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.

Meticillineresistente Staphylococcus
aureus of MRSA is
beter bekend als de
ziekenhuisbacterie.
Woonzorgcentra gaan teg
enwoordig bewust om met
het
besmettingsrisico, waard
oor het aantal
besmettingen in dalende
lijn gaat. Hoe ziekenhuizen
omgaan met bewoners
van
woonzorgcentra (WZC) di
e worden opgenomen voor
een kort of een lang verblijf
en bij wie MRSA wordt
vastgesteld, verschilt
per ziekenhuis. Actual Car
e peilde bij artsenziekenhuishygiënisten in
AZ West en AZ Turnhout
naar
hun screeningbeleid, dec
ontaminatie– en
communicatieprocedure
s.

10deFacility Management Zorgcongres op 7 Mei - Sheraton Airport Hotel
Op 7 mei organiseert Ki’ communications zijn jaarlijks Facility Management
Zorgcongres. Het thema dit jaar is ‘Facilitaire & technische diensten als motor
voor klantentevredenheid in de zorg.

Uit onderzoek blijkt dat in ons land niet zozeer de (para)medische kwaliteit, maar
vooral de prestatie van facilitaire en technische diensten door patiënten, bewoners
en familie als HET criterium voor tevredenheid wordt beschouwd.

Het congres gaat op twee domeinen dieper in. Een eerste luik buigt zich over
‘beleving en interactie’en doet dit in hoofdzaak rond drie domeinen: cleaning,
catering en inspraak. Een tweede luik is een stuk technischer en handelt over ‘De
bijdrage van nieuwe technologieën en digitalisatie’
Het congres is interactief en biedt 16 workshops van toonaangevende instellingen,
zowel ziekenhuizen als woonzorgcentra.
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