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Residentiële cursus

Impact van ziekenhuisnetwerken op keuzes in de 
zorg: het dilemma van overuse & underuse
Of hoe de huidige veranderingen in het zorglandschap kunnen leiden tot 

meer kwaliteit en minder verspilling

De ziekenhuisnetwerken brengen een grote verandering met zich mee. Dit heeft impact op 
verschillende aspecten van de gezondheidszorg. Tijdens dit tweedaagse event bespreken 
we de impact van deze netwerken op keuzes in de zorg. Hierbij willen we focussen op 
overuse en underuse in de gezondheidszorg. Vanuit een internationaal perspectief, bieden 
we u een theoretisch kader en oplossingsgerichte voorbeelden van hoe deze huidige 
veranderingen in het zorglandschap kunnen leiden tot meer kwaliteit en minder verspilling.  
Buiten dit theoretisch kader zetten we ook in op kennisdelen door interactieve 
sessies te organiseren aan de hand van een aantal relevante casussen.  
Afsluiten doen we met een kritische reflectie en een panel dat vanuit 
verschillende perspectieven in discussie zal gaan over dit thema.

Wat La Reserve vooral zo uniek maakt, is het netwerkmoment. We brengen de 
ziekenhuisdirecties en beleidsmakers weer ‘echt’ bij elkaar. De lezingen, maar ook de 
gesprekken en interessante discussies tijdens het diner of aan de bar zullen de impact van 
de meeting versterken en zullen de contacten tussen beleid en ziekenhuizen faciliteren.

Wij hopen alvast u te mogen ontmoeten op dit tweedaags netwerkevent.

Zorgbeleid.be+



Coördinatie:  Prof. dr. Dirk De Ridder, LIGB-KU Leuven/UZ Leuven 
Prof. dr. Kristof Eeckloo, UGent / UZ Gent 
Prof. dr. Kris Vanhaecht, LIGB-KU Leuven/UZ Leuven 
Prof. dr. Walter Sermeus, LIGB-KU Leuven 
Prof. dr. Katrien Kesteloot, LIGB-KU Leuven/UZ Leuven 
Prof. dr. Dirk Ramaekers, LIGB-KU Leuven/Jessa Ziekenhuis 
Mevr. Charlotte Van der Auwera, LIGB-KU Leuven

Datum:  Vrijdag 22 november 10u tot zaterdag 23 november 13u30

Plaats:  La Réserve, Knokke

Prijs:  890 euro (incl. overnachting, ontbijt, alle lezingen, koffiepauzes, tweemaal lunch,  
en het diner op vrijdag)

Doelpubliek: Algemeen directeurs, Medisch directeurs, Financieel directeurs en leden Raad 
van Bestuur

Programma

Vrijdag 22 november 2019

09u00-10u00 Ontvangst met koffie 

10u00-10u15 Introductie Prof. dr. D. DE RIDDER

10u15-10u55  This is Belgium: juiste keuzes in de zorg of toch eerder too much, too little, 
too late? Ziekenhuisnetwerken als mogelijke hefboom voor gepaste zorg 

         Prof. dr. C. VANDE VOORDE

10u55-11u15 Juiste keuzes in de zorg: knelpunten en hefbomen 

in de huidige ziekenhuisfinanciering     Prof. dr. K. KESTELOOT

11u15-12u00 Onverklaarbare zorgvariatie in tijden van evidence based medicine  

en transparantie: maatschappelijk te verantwoorden?      Prof. dr. D. RAMAEKERS 

12u00-13u30 Lunch

13u30-14u15 Programma 'Zorgevaluatie en Gepast Gebruik'  Prof. dr. S. REPPING

14u15-14u45 Casus: importance performance analyses bij zorgpaden  Prof. dr. K. VANHAECHT

14u45-15u15 Casus: overuse in het operatiekwartier              Mevr. N. VANSTEENKISTE

15u15-15u45 Koffiepauze

15u45-17u00 Diverse workshops op basis van casussen met als thema’s:  
patiëntperspectief, belang en impact van transparantie, structurele 
samenwerking met de eerstelijn. 

         o.l.v. Prof. dr. K. EECKLOO, Prof. dr. D. DE RIDDER en Prof. dr. W. SERMEUS 

17u00-17u30 Plenaire bespreking casuïstiek   
17u30-18u00 Hospital behaviours in networks: leren uit Abruzzo     Prof. dr. F. DI VINCENZO 
19u00  Diner + Netwerkmoment
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Zaterdag 23 november 2019

08u00-09u00 Ontbijt

09u00-09u30 Terugkoppeling en reflecties na dag 1       Prof. dr. D. DE RIDDER 
09u30-10u00 Juiste keuzes in de zorg via netwerken:   

knelpunten en hefbomen in de federale ziekteverzekering   Dhr. J. DE COCK

 10u00-10u30 Koffiepauze

10u30-11u30 Panel o.l.v. Kris Vanhaecht 
   Dr. D. DEWOLF, Dhr. J. DE COCK, Prof. dr. F. DEWALLENS, Prof. dr. P. HOEBEKE 

      en Dhr. G. TORMANS

11u30-12u00 Slotwoord Prof. dr. K. EECKLOO

12u00-13u30 Lunch

 Einde van de cursus

Situering sprekers

Prof. dr. Dirk De Ridder (LIGB-KU Leuven/UZ Leuven), Prof. dr. Carine Vande Voorde (KCE/KU 
Leuven), Prof. dr. Katrien Kesteloot (LIGB-KU Leuven/UZ Leuven), Prof. dr. Dirk Ramaekers 
(LIGB-KU Leuven/Jessa Ziekenhuis), Prof. dr. Sjoerd Repping (Zorginstituut Nederland), 
Prof. dr. Kris Vanhaecht (LIGB-KU Leuven/UZ Leuven), Mevr. Nancy Vansteenkiste (UZ 
Leuven), Prof. dr. Kristof Eeckloo (UGent/UZ Gent), Dhr. Jo De Cock (RIZIV), Prof. dr. Fausto 
Di Vincenzo (The ‘Gabriele d’Annunzio’ University), Dr. Dirk Dewolf (Vlaams agentschap 
Zorg en Gezondheid), Prof. dr. Filip Dewallens (Dewallens en Partners/KU Leuven/
UAntwerpen), Prof. dr. Piet Hoebeke (UGent/UZ Gent), Dhr. Guy Tormans (AZ Turnhout) 

Goed om weten

Inschrijven kan ten laatste op 13 november 2019 via deze link.

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging en praktische informatie.

Bij annulering tot twee weken voor het begin van de cursus wordt het inschrijvingsgeld 
teruggestort, met afhouding van 20% administratiekosten. Bij annulering minder dan twee 
weken voor het begin van de opleiding of bij afwezigheid is er geen terugbetaling.

Accreditering voor artsen wordt aangevraagd bij de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van 
het RIZIV, onder de rubriek ‘Ethiek en Economie’.

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij:  
info@zorgbeleid.be - 016 32 57 69 (praktische vragen) 
charlotte.vanderauwera@kuleuven.be (inhoudelijke vragen)

https://www.kuleuven.be/register/en/zorgbeleidbe-2019-2020/step1

