INTRODUCTIEDAG
MSc IN DE VERPLEEGKUNDE EN VROEDKUNDE
Vrijdag 16 september 2022
We kijken er naar uit om jou te verwelkomen tijdens deze bijzondere introductiedag. De dag is opgebouwd uit twee delen: een ochtenden middagprogramma als introductie voor studenten, gevolgd door een academische opening van de nieuwe opleiding.
De introductie (11.00u-16.30u) staat o.a. in teken van kennismaken met je medestudenten, praktische informatie om een goede start te
maken, en een rondleiding met mogelijkheid tot aankoop van je handboeken. Vanaf 17.00u nodigen we je heel graag uit om samen met
onze partners uit het werkveld, met collega’s van diverse zorg- en kennisinstellingen en met UHasselt collega’s de academische opening
bij te wonen.
Om de introductiedag vlot te laten verlopen, vragen we je om vooraf te registreren. Je ontvangt een persoonlijke uitnodiging via de mail.
Ben je al ingeschreven als student, geef dan zeker je UHasselt mailadres door. Is je inschrijving nog niet helemaal rond, ben je eveneens
van harte welkom op de introductiedag.

Planning met medestudenten en docenten (11.00u-16.30u)

We verwelkomen je graag vanaf 11.00u in Gebouw D, Campus Diepenbeek.
In het programma voorzien we o.a.:
• kennismaking met de medestudenten en docenten
• welkomstwoord van de decaan van de faculteit GLW
• toelichting over het THINK³ simulatie- en innovatielab
• introductie van de onderwijsteams, het onderwijsmodel en UHasselt onderwijstools
• voorstelling van Student Point
• rondleiding met mogelijkheid tot aankoop handboeken

Planning academische opening (17.00u-19.00u)

We kijken er naar uit om de opleiding feestelijk uit te startblokken te laten schieten, Gebouw D, campus Diepenbeek, H6.
We zijn verheugd met de volgende inspirerende sprekers:
• Welkomstwoord - prof. dr. Bernard Vanheusden - rector UHasselt
• Belang van de opleiding voor de faculteit - prof. dr. Veerle Somers - decaan faculteit GLW
• Uitdagingen vanuit het werkveld en de link met de Health Campus - prof. dr. Piet Stinissen
• The role of evidence in improving quality and safety in healthcare - prof. dr. Mary Dixon-Woods, director THIS.Institute & professor
Healthcare Improvement Studies, Cambridge University
• Master of Science in de verpleegkunde en vroedkunde: van idee naar toekomst - dr. Narjes Madhloum
• Master of Science systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg: de veranderende wereld - prof. dr. Johan Hellings
Voor alle vragen kan je terecht bij bianca.ceccarelli@uhasselt.be
Wil je weten wat er leeft binnen de faculteit Geneeskunde en levenswetenschappen? Volg ons.
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