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Studiedagen
en symposia
1

ONTBIJTSESSIE
VAN TOYOTA NAAR DE ZORG: HET LOOPT
NIET STEEDS OP WIELTJES… EEN
STUDIEDAG OVER LEAN EN PROCES
OPTIMALISATIE
14 SEPTEMBER 2017 - 8U00 TOT 10U00

2

INTERNATIONALE WEEK
VAN DE VROEDKUNDE
11 TOT EN MET 13 OKTOBER 2017 - 9U00 TOT 16U15

3

SYMPOSIUM
HANDVATEN VOOR EEN GOED, ZINVOL
EN EFFECTIEF DECUBITUSBELEID
16 NOVEMBER 2017 - 13U00 TOT 17U00

4

SYMPOSIUM
PATIËNTENPARTICIPATIE!
(ON)GELIMITEERD?
23 NOVEMBER 2017 - 18U00 TOT 21U00

5

SYMPOSIUM
“MOETEN WE (NOG MEER) PRATEN?”
ERVARINGEN VAN ADOLESCENTEN MET
KANKER, ADOLESCENTE OVERLEVERS
VAN KINDERKANKER EN HUN NETWERK
21 DECEMBER 2017 - 12U00 TOT 17U00

6

VOORUITBLIK 2018
LESSENREEKS: ADVANCED NURSING IN
DE ONCOLOGIE
START OP 15 FEBRUARI 2018

Voorwoord
Via voortgezet onderwijs en continue vorming van professionals wil het Universitair
Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde (UCVV) van de Universiteit Gent, bijdragen
aan een kwalitatieve gezondheidszorg in Vlaanderen.
Naast onze opleiding tot Master of Science in de Verpleegkunde en de Vroedkunde
bieden we ook een uitgebreid programma van kwalitatief hoogstaande navormingen,
workshops en bijscholingen aan. Deze initiatieven zijn er voor o.a. zorgverleners,
studenten en alumni, directieleden en leidinggevenden, beleidsmakers, onderzoekers en
lesgevers in de gezondheidszorg. De brede waaier aan mogelijkheden geeft u de kans om
competenties in een variatie aan domeinen up-to-date te houden en uit te breiden.
Met veel enthousiasme stellen we u onze navormingskalender voor het najaar van 2017
voor. Naast een gevarieerd programma bieden we telkens de mogelijkheid om te
netwerken en elkaar te ontmoeten. Meer informatie en details over de aangeboden
initiatieven worden u vanzelfsprekend via e-mail bezorgd van zodra beschikbaar.
Wenst u een opleiding op maat van uw organisatie? Dit behoort eveneens tot de
mogelijkheden. Contacteer ons gerust via UCVV@UGent.be en we bespreken graag de
opties.
We hopen u alvast te mogen verwelkomen tijdens één van onze symposia of studiedagen!
Met vriendelijke groeten
Prof. dr. Sofie Verhaeghe
Prof. dr. Ann Van Hecke
Prof. dr. Dimitri Beeckman
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ONTBIJTSESSIE :
VAN TOYOTA NAAR DE ZORG: HET LOOPT NIET STEEDS OP
WIELTJES… EEN STUDIEDAG OVER LEAN EN PROCES
OPTIMALISATIE
Thema
In welke mate zijn Vlaamse gezondheidsorganisaties klaar om te evolueren naar een Lean
Thinking cultuur? Onder welke voorwaarden kunnen we spreken van een
Lean-organisatie, en hoe kunnen we een tool ontwikkelen die organisaties in staat stelt
om hun ‘Lean-status’ te bepalen?
Het zijn slechts enkele van de vele vragen die tijdens deze ontbijtsessie uitgebreid
besproken worden, onder leiding van drs. Alain Antierens, directeur patiëntenzorg in BZIO
revalidatieziekenhuis te Oostende.

Doelgroep
Alle directieleden en leidinggevenden, zorgverleners, studenten, alumni, en
geïnteresseerden.

In samenwerking met
Dit initiatief is een samenwerking tussen het UCVV en het BZIO revalidatieziekenhuis in
Oostende.

Datum
Donderdag 14 september 2017, 8u00 – 10u00

Plaats
Gezondheidscentrum Koninklijke Villa, Koningsstraat 79, 8400 Oostende

Prijs
Standaard: €90
Studenten en betalende leden van de alumniwerking: €75

Inschrijven
_________
1

INTERNATIONALE WEEK VAN DE VROEDKUNDE
MIDWIFERY IN INTERNATIONAL PERSPECTIVE

Thema
Op 11 oktober 2017 gaat de vierde editie van de Internationale Week van de Vroedkunde
van start. Zoals tijdens de vorige edities vullen gerenommeerde sprekers uit binnen- en
buitenland het zeer gevarieerde programma bestaande uit een mix van lezingen, debatten
en discussiepanels. Interactie tussen sprekers en publiek heeft een centrale plaats.

Doelgroep
Vroedvrouwen, onderzoekers, lesgevers uit hogescholen, beleidsmakers en
studenten/alumni uit de major vroedkunde van de opleiding Master in de Verpleegkunde
en de Vroedkunde.

Datum
Woensdag 11 tot en met vrijdag 13 oktober 2017, 9u00 - 16u15

Plaats
Campus UZ, De Pintelaan 185, 9000 Gent
- ingang 42, gebouw K3, 5de verdieping, Vergaderzaal 5.3

Prijs
Standaard:
Volledig driedaags programma
woensdag 11/10/2017
donderdag 12/10/2017
vrijdag 13/10/2017

Studenten en betalende leden van
de alumniwerking:
Volledig driedaags programma
€150
woensdag 11/10/2017
€50
donderdag 12/10/2017
€50
vrijdag 13/10/2017
€50

€210
€85
€85
€85

Inschrijven
_________
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SYMPOSIUM :
HANDVATEN VOOR EEN GOED, ZINVOL EN EFFECTIEF
DECUBITUSBELEID
Thema
Op de derde donderdag van november zetten we naar jaarlijkse gewoonte de preventie
van decubitus centraal. In 2017 richten we ons op het samenbrengen van alle belangrijke
stakeholders in dit domein. Van patiënten tot zorgverleners, van onderzoekers tot beleid,
van industrie tot onderwijs. In een gevarieerd programma brengen we de laatste inzichten
op vlak van risicobepaling, preventie, monitoring en kwaliteitsborging. Sprekers vanuit
alle stakeholdergroepen krijgen een forum om hun expertise en ervaringen te delen. Enkel
samen kunnen we werken aan een beleid dat goed is, dat zinvol is voor allen en bovenal
echt effectief is in het terugdringen van deze maar al te vaak vermijdbare aandoening.

Doelgroep
Patiënten, alle zorgverleners die betrokken zijn bij de preventie van decubitus,
beleidsmakers, directies en kwaliteitscoördinatoren, onderzoekers, industrie, docenten en
lectoren in het onderwijs.

In samenwerking met
Dit initiatief is een samenwerking tussen het UCVV en EduWond (samenwerkingsverband
Onderwijs Wondzorg, AUGent) en wordt ondersteund door de European Pressure Ulcer
Advisory Panel (EPUAP).

Datum
Donderdag 16 november 2017, 13u00 – 17u00

Plaats
Campus Universtiteit Gent, locatie nader te bepalen

Prijs

Standaard: €75
Studenten en betalende leden van de alumniwerking: €55

Inschrijven
_________
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SYMPOSIUM:
PATIËNTENPARTICIPATIE! (ON)GELIMITEERD?

Thema
Patiëntenparticipatie is een hot topic in de gezondheidszorg. Het betrekken van de
patiënt en zijn omgeving in de zorg wordt meer en meer een vereiste in kwaliteitszorg. Uit
onderzoek blijkt dat patiëntenparticipatie nog onvoldoende naar waarde geschat en
benut wordt. De vraag stelt zich of er grenzen zijn in de mate van patiëntenparticipatie?
Zo ja, waar liggen die grenzen en hoe kunnen ze eventueel overwonnen worden?
Deze vragen worden tijdens een panelgesprek onder leiding van Wetstraat-journalist Guy
Tegenbos bediscussieerd met experten Sofie Verhaeghe, Kristra Bracke, Ilse Weeghmans,
Ignaas Devisch, Michel Deneyer en Tom Balthazar.

Doelgroep
Alle directieleden en leidinggevenden, beleidsmakers, zorgverleners, onderzoekers,
lesgevers uit hogescholen, studenten, alumni, patiënten en geïnteresseerden in
patiëntenparticipatie.

In samenwerking met
Dit initiatief is een samenwerking tussen het UZ Gent en het UCVV en wordt ondersteund
door FOD Volksgezondheid - Veiligheid van de voedselketen - en Leefmilieu.

Datum
Donderdag 23 november 2017, 18u00 – 21u00

Plaats
Campus UZ, De Pintelaan 185, 9000 Gent, locatie nader te bepalen

Prijs
Gratis, maar inschrijven gewenst

Inschrijven
_________
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SYMPOSIUM:
“MOETEN WE (NOG MEER) PRATEN?” ERVARINGEN VAN
ADOLESCENTEN MET KANKER, ADOLESCENTE
OVERLEVERS VAN KINDERKANKER EN HUN NETWERK
Thema

Adolescenten die kanker krijgen of (over)leven met een voorgeschiedenis van
kinderkanker, vormen een specifieke focus binnen de psychosociale zorg. Hun
leeftijdsspecifieke behoeften en verwachtingen vragen om een niet-traditionele aanpak
met bijzondere aandacht voor aangepaste communicatie. In dit symposium staan we stil
bij het praten/niet praten van adolescenten (patiënten en overlevers) met hun netwerk en
met hun zorgverleners. Onderzoeksresultaten en praktijkinterventies worden voorgesteld.

Doelgroep
Patiënten en familieleden; alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor
adolescenten met kanker en overlevers van kinderkanker; studenten; alumni; docenten en
lectoren in het onderwijs en geïnteresseerden.

In samenwerking met
Dit initiatief is een samenwerking tussen het UZ Gent en het UCVV Gent, en KUL en wordt
gesteund door Kom op Tegen Kanker en de Stichting tegen Kanker .

Datum
Donderdag 21 december 2017, 12u00 – 17u00

Plaats
Campus UZ, De Pintelaan 185, 9000 Gent - Auditorium D (2 DWG-R)

Meer informatie over prijs en inschrijvingsmodaliteiten bezorgen we u via e-mail en
vindt u op onze website van zodra beschikbaar.

5

LESSENREEKS:
ADVANCED VERPLEEGKUNDE IN DE ONCOLOGIE
Thema
De zorg voor patiënten met kanker en hun omgeving is complex en vergt vaak
competenties op een ‘advanced’ niveau. Deze lessenreeks biedt deelnemers de
mogelijkheid hun competenties - via wetenschappelijk onderbouwde specialistische
klinische kennis en casuïstiek - verder te laten verdiepen. Een greep uit de thema’s die
aan bod komen:
- Ontwikkelen van verpleegkundige spreekuren in de oncologie
- Multidisciplinaire en transmurale samenwerking in de oncologie
- Het netwerk van patiënten met kanker
- Zorg voor adolescenten en jongvolwassen met kanker en overlevers met kanker
en hun omgeving
- Zelfmanagement en therapietrouw in de oncologie
- Hoop in de oncologie

Doelgroep
Verpleegkundig specialisten, verpleegkundig consulenten en andere zorgverleners in de
oncologie, studenten, alumni, en geïnteresseerden.

In samenwerking met
Dit initiatief is een samenwerking tussen het UCVV en het UZ Gent, met medewerking van
UZ Leuven.

Datum
Data: 15/02/2018, 22/02/2018, 01/03/2018, 08/03/2018, 15/03/2018, 22/03/2018,
29/03/2018, 19/04/2018, 26/04/2018, 03/05/2018, 17/05/2018 –
telkens van 16u00 – 17u30

Plaats
Campus UZ, De Pintelaan 185, 9000 Gent – ingang 42, lokaal 4.3, 4K3

Prijs
Standaard: €25 per lesdag / bij het volgen van alle lessen: €220
Studenten en betalende leden van de alumniwerking:
€20 per lesdag / bij het volgen van alle lessen: €190

Inschrijven
_________
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Goed om weten
Via de inschrijvingslink onderaan elke navorming kan u zich eenvoudig registreren voor
een studiedag of symposium, en vervolgens uw inschrijvingsgeld via een online betaling
overmaken. Onmiddellijk na uw registratie ontvangt u van ons een automatische
bevestigingsmail. Van zodra u de online betaling uitvoert, wordt u ook een
betalingsbewijs toegestuurd. Uw inschrijving is pas definitief na betaling.
Indien een online betaling voor u niet mogelijk is kan u zich, nadat u zich online
geregistreerd hebt, richten tot ons secretariaat. We bezorgen u dan graag de nodige
gegevens en richtlijnen om uw inschrijvingsgeld per overschrijving over te maken.
Gelieve in dit geval zelf een betalingsbewijs te voorzien om voor te leggen bij registratie
ter plekke.
Voor praktische vragen kunt u steeds terecht op het secretariaat van het Universitair
Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde:
Secretariaat Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde
De Pintelaan 185, 9000 Gent
Ingang 42, gebouw K3 – 5de verdieping
Els.Bourgeois@UGent.e
Ann.Bostyn@UGent.be
09/332 36 94

