
 

Voormiddagprogramma 

• Onthaal vanaf 9u00 
• Opening van de studiedag om 9u45 
• 10u00 Zorg organiseren in Zorgregio’s 

Inhoudelijke doelstelling : Duiden/instructie over hoe we gaan werken in de 
toekomst  

• Sprekers :  
o Visie van het patiëntenplatform – mevr. Ilse Weegmans  
o Visie van de minister Jo Vandeurzen 
o Zorgnet-ICURO – De visie van de ziekenhuiskoepel - Dr. Marc Geboers, 
o Transitiecoach - mevr. Marleen Dethier – Hoe zit het in het werkveld 

praktisch in elkaar ?  
• Aansluitend debat :  

o Moderator : Apr. Hilde Deneyer 
o Naast de sprekers nemen eveneens - Dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus 

Medica, Apr. Leen Gyselaers en de heer Diego Backaert deel aan het panel 
om de praktijkervaring een stem te geven; evenals een 
opleidingsverantwoordelijke om de brug te kunnen leggen naar de huidige 
opleiding, in casu Prof. Dr. Walter Sermeus 

• 12u30 afsluiting, conclusies van de voormiddag en uitnodiging lunch 
• 12u35 Lunch 

Tijdens de lunch hebben geïnteresseerden ook de kans om een korte rondleiding te volgen 
doorheen het nieuwe leercentrum – de ALO toren en de nieuwe bibliotheek. Dit dien je aan te 
duiden op het inschrijvingsformulier. 

Namiddagprogramma 

• 13u30 - Opening van de namiddag 
• 13u30 Gegevensdeling tussen actoren in de zorg 
• Sprekers :  

o Dr. Bert Winnen, kabinetchef minister De Block - 'Van elektronisch 
medicatie voorschrijven naar geïntegreerd beheer van medicatie voorschriften' 



o Advocaten An Vijverman & Nils Broeckx (kantoor Dewallens & Partners) – 
GDPR en juridische aspecten rond gegevensdeling 

o éénlijn opleidingssessie door de heer Dirk Broeckx  

• Aansluitend debat :  
o Moderator : de heer Dirk Broeckx   
o Naast de sprekers nemen eveneens enkele vertegenwoordigers van 'Platformen 

voor gegevens deling in de gezondheidszorg' deel aan het debat: Prof. Dr. 
Bart Van den Bossche (Nexus - UZ Leuven); Dr. Tom Fiers (CoZo – 
UGent); dhr. Frank Robben (kruispuntbank Sociale Zekerheid); mevr. 
Suzanne Opdebeeck (Het patiëntenplatform); een studente Ines Pauwels 

• 16u00 afsluiting, conclusies van de studiedag en uitnodiging receptie 
• 16u05 – 17:00 Netwerkdrink 

Toegang is gratis maar inschrijven is verplicht en dit graag voor dinsdag 12 februari 2019. 

Ben je lid van FarmaLeuven/ALFAGEN (Voor FarmaLeuven: indien u geen lid bent, gelieve 
35 euro over te schrijven op rekeningnummer: BE31 6451 2072 8255 met vermelding 
'Lidgeld 2019' - voor ALFAGEN: indien u geen lid bent, gelieve 50 euro over te schrijven op 
rekeningnummer BE37 4310 2075 4128 met vermelding 'Lidgeld 2019') Ben je lid van AZW: 
lidmaatschap bedraagt 15 euro en mag betaald worden op BE87 4194 0444 8194. 

Graag inschrijven via het formulier. (hier klikken) 

Adres: Campus Gasthuisberg - ON1 - Herestraat 49 - 3000 Leuven 

Parking: Onderwijs en Navorsing 

http://farmaleuven.be/netwerkevent-05-05-2018-gasthuisberg/
http://farmaleuven.be/parking-onderwijs-en-navorsing-gasthuisberg/

