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·

OPLEIDING
1983-1988

Wiskunde-Wetenschappen,
Instituut Mariaburcht - Stevoort

1989-1994

Farmaceutische Wetenschappen (richting biofarmacie),
Katholieke Universiteit Leuven

2001-heden









Projectmanagement,
Basic Finance,
Leiderschap en coaching,
Lean werken,
DISC - MBTI
Change Management,
Innovatieschool,
Verbindend communiceren

Talen





Nederlands: moedertaal
Engels: vloeiend spreken en schrijven
Frans: goed spreken en schrijven
Duits: basiskennis

ERVARING

1994-2001 en
2007-2012

Titularis en adjunct apotheker, meerdere apotheken
· Patiëntenbegeleiding (verkoop, advies, farmaceutische zorg,…)
· Aankoopbeleid
· Tarificatie/facturatie
· Stockbeheer
· Magistrale en officinale bereidingen
· Kwaliteitsbeheer

2001-2007

KLAV (Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond)
Medewerker tarificatiedienst
Coördinator dienst beroepsondersteuning
Directeur dienst beroepsontwikkeling

2012-2017



Lid van managementteam: strategisch en operationeel
medeverantwoordelijk voor het bedrijf volgens afgesproken objectieven.
Rapportering aan de Raad van Beheer



Als directeur van de dienst: verantwoordelijk voor personeelsmanagement,
budget en uitbouw van de dienst volgens afgesproken objectieven.
Rapportering aan de Algemeen Directeur



Inhoudelijke opdracht:

1.

Deelname aan overleg, werkgroepen en projecten binnen de apotheek
sector (Vlaams Apothekers Netwerk, Algemeen Pharmaceutische Bond)



Samenwerking in projecten: osteoporose, griepvaccinatie, preventie,
dementie, kwaliteitsindicatoren,…



Lid van CWOA (Centrum Wetenschappelijke Ontwikkeling Apothekers)

2.

Deelname aan MULTIDISCIPLINAIR overleg, werkgroepen, zorgpaden,
transmurale zorg en projecten met zorgverleners buiten de apotheek
sector (LISTEL, palliatief netwerk, CAD, LMN, Limburgs Huisartsen
Platform, Loco-regionaal gezondheidsoverleg, Wit Geel Kruis, tandartsen,
ziekenhuizen, WZC,…)



Zorgpaden borstkanker (Jessa), COPD (Vesalius), preventieprojecten (griep,
valpreventie, …), medicatieschema,…

3.

Netwerking, overleg en projectwerk in samenwerking met allerhande
instanties (overheid, universiteiten, bedrijven, …)



Co-promotor meerdere masterproeven, deelname aan pilootprojecten
geïntegreerde zorg, projecten chronic care, opleidingen ism meerdere
farmaceutische firma’s, industriële partners,…



Lid PharmaceuticalCareNetworkEurope (http://www.pcne.org/who-are-we)

4.

Beleidsvoorbereidend werk



Deelname Vlaamse werkgroep “Innovatie en Ondernemerschap” naar
aanleiding van de eerstelijnsconferentie 2017

5.

Projectmanagement: uitschrijven, wetenschappelijk valideren, subsidie
zoeken, operationeel opvolgen, implementeren en rapporteren van
projecten, zoals:



VLAIO: preventie project diabetes type 2
http://www.healthcommunity.be/casma-ambassadeur-klav-apothekerspoort-onwetende-diabeten-op



Proeftuin Careville (Happy Aging) : project medicatie voorbereiding
http://zorgproeftuinen.be/nl/content/imv



NIB Zorgeconomie/Flanders’ Care: portaalsite voor de zorgvrager
https://www.youtube.com/watch?v=trwrWzS9Bd8

Lid van VOKA Health Community, CASMA ambassadeur
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Directielid van Careville/HappyAging

Secretaris van de Orde der Apothekers van Limburg, vervangend Afgevaardigde bij
de Nationale Raad van de Orde der Apothekers

2017-2019

Transitiecoach voor de begeleiding van de oprichting van de eerstelijnszones in
Vlaanderen, Agentschap Zorg en Gezondheid


Begeleiden en ondersteuning van het veranderingstraject voor de
eerstelijnshervorming bij zorgverleners, welzijnswerkers en lokale besturen
in Limburg en de Kempen.

Zelfstandige opdrachten MaDe Consultancy:

ICT ondersteuner eenlijn.be ivm digitale gegevensdeling: http://www.eenlijn.be/

Wetenschappelijk Medewerker Analyses en Redactie Eindrapport “Come On Studie”
KUL: http://www.pcne.org/script25.php?abstractid=129

Apotheker in het psychiatrisch ziekenhuis Multiversum
Apotheekvervangingen

Moderator bij wetenschappelijke opleidingen voor apothekers en huisartsen

Page 3

