
Master Systeem- en procesinnovatie 

in de gezondheidszorg

Het THINK³ simulation & innovation lab organiseert inspirerende gastlezingen voor studenten van de 
masteropleiding systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg. We stellen deze ook graag open voor 
andere studenten, UHasselt collega’s en professionals uit zorgorganisaties en -bedrijven. 

Deze gastlezingen gaan door in Universiteit Hasselt Campus Diepenbeek, gebouw D, aula H4 van 18.30 - 
20.30 uur. Bijwonen van de sessies is kosteloos en kan zowel online als op de campus, na registratie. 

Meer informatie:
Bianca Ceccarelli | +3211268566 | bianca.ceccarelli@uhasselt.be

De eerste reeks focust op drie thematische clusters: 

1 2 3

organisatie van de 
gezondheidszorg gezondheidseconomie gezondheidsrecht

Opbouw 
•Inleiding en duiding door prof. dr. Johan Hellings
•Gastlezing(en)
•Q&A en/of panelgesprek

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1Gbk-L-fPaPohiaETrwZx42Ncw7GB-wutR7d0BwE1xNAPzQ/viewform


Programma

Donderdag 29 september 2022 - Kwaliteitsvolle zorg vanuit een systeemperspectief
Multidimensionaal kwaliteitsmodel – prof. dr. Kris Vanhaecht (KU Leuven)
Hoe performant is ons gezondheidssysteem? Een focus op toegankelijkheid en billijkheid – dr. Nicolas Bouckaert (KCE)
Toenemende zorg voor onze medewerkers - dr. Koen Van den Heede (KCE)

Donderdag 6 oktober 2022 - Op weg naar meer waardegedreven zorg
Value-based healthcare: uitdagingen en opportuniteiten – dr. Hans Martens (European Policy Centre)
Value-based healthcare vanuit een breder policy (systeem)perspectief – dr. Pieter van Herck (kabinet vice eerste minister Van 
Quickenborne)

Donderdag 13 oktober 2022 - Uitdagingen in (gezondheids)zorg voor een verouderende bevolking
Demografische prognoses op lange termijn – prof. dr. Johan Van Gompel (UAntwerpen)

Panelgesprek met o.a.:
- dr. Jos Vanhoof (Optihealth Care)
- dr. Joris Meeuwissen (ZOL)
- Roel Eerlingen (Integro vzw)

Donderdag 20 oktober 2022 - Op weg naar meer geïntegreerde geestelijke gezondheidszorg 
Uitdagingen in de geestelijke gezondheidszorg, focus ouderen - dr. An Haekens (Alexianen Zorggroep Tienen)
Uitdagingen in de geestelijke gezondheidszorg, focus kinderen en adolescenten - Reina Abbink (Kinderpsychiatrisch 
Centrum Genk)

Donderdag 27 oktober 2022 - Een nieuwe zorgcontext komt tot ontwikkeling 
Innovatie in zorg & gezondheid: beleidsperspectief vanuit Vlaanderen - Mark Andries (Vlaio)
Apps & medische hulpmiddelen in de gezondheidszorg: het juridisch perspectief – meester An Vijverman (Dewallens & 
partners)
Technologische gezondheidsinnovaties: het ethisch perspectief - prof. dr. Yvonne Denier (Centrum voor biomedische ethiek 
KUL)

Donderdag 3 november 2022 - Een brede blik op de gezondheidstoestand in België 
Wat kan de ziektelaststudie in België betekenen voor het gezondheidsbeleid? – dr. Robby De Pauw & prof. dr. Brecht 
Devleesschauwer (Sciensano)
One Health – prof. Dr. Boudewijn Catry (Sciensano).

Donderdag 10 november 2022 Het potentieel van technologie in de transformatie naar een meer 
persoonsgerichte zorg
Het perspectief van moleculaire diagnostiek - dr. Brigitte Maes (Jessa Ziekenhuis)
Het perspectief van mobile health - prof. dr. Pieter Vandervoort (ZOL - UHasselt)
Het perspectief van de ingenieur – t.b.c.
Het perspectief van de data scientist – prof. dr. ir. Liesbet Peeters (UHasselt)

Donderdag 17 november 2022 - Antwoorden bieden aan evoluerende zorgnoden
Zorgstrategische planning – Jo Vandeurzen (voormalig Vlaams minister van Welzijn)
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