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Na alweer een succesvol jaar stellen wij u met genoegen het programma van de vierde jaargang 

Interuniversitaire Permanente Vorming Management en Beleid Gezondheidszorg voor.

Wij bieden u een boeiende mix van cursussen, studiedagen en seminaries over organisatie, 

financiering en kwaliteit. Het programma vertrekt vanuit een geïntegreerde visie op zorg en 

verzorging. Nu zowel op federaal als Vlaams niveau de nieuwe plannen en beleidsinitiatieven verder 

worden ontrold, willen we ook hier vooral houvast en inzicht bieden. Ervaringen uit het buitenland en 

uit andere sectoren kunnen helpen om de talrijke interne en externe uitdagingen beter te begrijpen 

en proactief aan te pakken. 

Na een succesvolle afsluiting van onze 1e cursus 

“Management & Leiderschap voor Artsen” gaat in 

februari 2018 ook onze 3e reeks van start. Via een 

zesdaagse opleiding zullen docenten hun unieke 

ervaring en expertise op diverse terreinen ter 

beschikking stellen aan artsen die interesse hebben in een leidinggevende positie. Via een persoonlijk 

ontwikkelingsplan wordt de arts-manager van de toekomst stap voor stap geïntroduceerd in de 

finesses van ziekenhuismanagement, leiderschap en kwaliteit & veiligheid. 

We hopen dat u uw gading vindt in dit programma dat de vrucht is van de samenwerking tussen de 

universitaire centra van Leuven en Gent. We kijken ernaar uit om u op onze activiteiten te mogen 

ontmoeten.

De programmacommissie voor deze interuniversitaire permanente vorming bestaat uit:  prof. Lieven 

Annemans (UGent), prof. Dirk De Ridder (KU Leuven / UZ Leuven), prof. Martine De Vos (UGent / UZ 

Gent), prof. Kristof Eeckloo (UGent / UZ Gent), prof. Katrien Kesteloot (KU Leuven / UZ Leuven), prof. 

Renaat Peleman (UGent / UZ Gent), prof. Wim Robberecht (KU Leuven / UZ Leuven), prof. Walter 

Sermeus (KU Leuven),prof. Koen Vandewoude (UGent / UZ Gent), prof. Kris Vanhaecht (KU Leuven / UZ 

Leuven)

“Een mix van cursussen, 
studiedagen, seminaries en 

opleidingen.”

Zorgbeleid.be+



Programma

16-18 november 2017 Inleiding in het ziekenhuismanagement Driedaagse cursus in Husa President Park 
Hotel,Brussel,  
van donderdag 9u tot zaterdag 14u.

30 november -                  
1  december 2017

Future of nursing: improving health, 
driving change
(Simultane vertaling naar NL en FR)

2 studiedagen in the Egg, Brussel
Er kan voor beide dagen apart worden 
ingeschreven 
I.s.m. 
Trefpunt Verpleegkunde (FOD Volksgezondheid) / 
Rencontres infirmières (SPF santé publique)

1 maart 2018 Open disclosure Studiedag in Faculty Club, Leuven
van 14u tot 19u

8 maart 2018 Technologische innovatie en logistiek  
gaan hand in hand

Studienamiddag in Het Pand, Gent
van 13u tot 18u
I.s.m. Vereniging voor Technische Diensthoofden in 
de Verzorgingsinstellingen (VTDV)

29 - 30 maart 2018 Organisatie van laag variabele zorg Tweedaagse cursus in Brussel
van donderdag 9u tot vrijdag 14u

Voorjaar 2018 Profound organisational change: leren uit 
de profit over governance, personeel en 
value

Studienamiddag voor management en 
bestuur

Voorjaar 2018 HR en netwerken Studienamiddag

24 februari 2018 
21 april 2018 
8 september 2018 
1 december 2018 
23 februari 2019 
11 mei 2019

Management en leadership voor artsen Opleiding van 6 zaterdagen in 
Park inn, Leuven en NH Gent Belfort
Van 9u tot 17u
Dit wordt gevolgd door een afsluitend posterevent 
in juni 2019

De nieuwe rol van de Coördinerend Raad-
gevens Arts (CRA) in de woonzorgcentra: 
opleidingscyclus

Meer info volgt op de website

Aan al deze activiteiten kan u afzonderlijk deelnemen. 

Meer informatie en inschrijven via www.zorgbeleid.be

Zorgbeleid.be+

Vragen? Praktisch: info@zorgbeleid.be  - Inhoudelijk: charlotte.vanderauwera@kuleuven.be


