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Executive Course Patient Safety
Vrijdag 9 en zaterdag 10 juni 2017
Radisson Blu Hasselt

adres:
Torenplein 8, 3500 Hasselt

contact:
prof. dr. Johan Hellings

johan.hellings@uhasselt.be

schrijf je in via:
www.uhasselt.be/Execu-
tive-Course-Patient-Safety

De gezondheidszorg staat op een keerpunt. Ziekenhuisnetwerken komen tot ontwikkeling en de eerste lijn is in evolutie, 
we implementeren EPD’s en werken steeds meer transmuraal samen … Maar hoe zit het met de veiligheid van de 
patiënt in deze veranderende wereld?

Exclusief voor deze Executive Course krijgen we context en duiding van o.m. Pedro Facon, directeur-generaal FOD
Volks-gezondheid en Dirk Dewolf, administrateur-generaal Agentschap Zorg & Gezondheid. We reiken
wetenschappelijke inzichten aan en luisteren naar praktijkgetuigenissen. We kijken naar het potentieel van de EPD’s en
treden in debat met minister Vandeurzen. 

http://www.uhasselt.be/Executive-Course-Patient-Safety
http://www.uhasselt.be/Executive-Course-Patient-Safety


PROGRAMMA

Vrijdag 9 juni
• Deel 1 – Patiëntveiligheid in het ziekenhuis: een frisse round-up door de onderzoeksgroep patiëntveiligheid van de 

UHASSELT
• Deel 2 – Nieuwe zorgmodellen in ontwikkeling        

Pedro Facon, directeur-generaal FOD Volksgezondheid      
Dirk Dewolf, administrateur-generaal Agentschap Zorg & Gezondheid 

• Deel 3: Patiëntveiligheid in de eerste lijn en vanuit het transmuraal perspectief (Melissa Desmedt, Prof. dr. Patrick  
Vankrunkelsven, dr. Piet Vanden Bussche, praktijkgetuigenis inzake medicatieveiligheid.) 

• Deel 4: Patiëntveiligheid vanuit het perspectief van geïntegreerde/transmurale ICT, mede in relatie met het EPD
* Inleidend kader vanuit het e-Gezondheidsplan van de overheden, met focus op de EPD’s, door Peter Raeymaekers, 

stafmedewerker Zorgnet-Icuro 
* Wat is de rol en plaats van Vitalink? Dominique Dejonckheere
* Hoe kunnen de EPD’s antwoorden en zekerheden bieden inzake de veiligheid van de zorg, vanuit een intramuraal 

én een transmuraal perspectief? 3 EPD-leveranciers geven antwoorden op basis van een gestructureerd sjabloon ...

Zaterdag 10 juni
• Deel 5: Round-up van de inzichten van de vorige dag, met aansluitend visie van Vlaams minister Jo Vandeurzen  

Debat
• Deel 6: Integratie van de puzzelstukken en next steps…


