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Zorgen voor morgen

Infectieziekten, klimaatopwarming, vergrijzing... Er komt heel wat op ons af. En dat zal ook te voelen zijn in onze

gezondheidszorg. Binnen 20 jaar ziet geneeskunde er helemaal anders uit dan 20 jaar geleden. We moeten onze

gezondheidszorg anders gaan organiseren. Maar wie weet hoe?

De stuurgroep Geneeskunde nodigt prof. dr. Dirk Ramaekers en Jo De Cock uit voor een gesprek over de organisatie en

financiering van de gezondheidszorg van morgen. Het gesprek wordt gemodereerd door prof. dr. Nicolas Delvaux. Jo De

Cock kijkt terug én blikt vooruit op de financiering van de gezondheidszorg. Hij focust op wat de toekomst van het huidige

overlegmodel is en waar we naartoe (kunnen) gaan met het verhaal rond (de)conventionering. Prof. dr. Dirk Ramaekers

buigt zich over de toekomstige organisatie van de zorg. Hij kijkt naar hoe zorg nu georganiseerd is en werpt een blik op

populatiemanagement en population health en de rol ervan in de toekomst.  

Prof. dr. Dirk Ramaekers is verbonden aan het Leuvens Instituut voor Gezondheidsbeleid van KU Leuven. Hij is hoofd van

Task Force COVID-19 Vaccinatie Strategie en werd recent aangesteld als voorzitter van de FOD Volksgezondheid. Jo De

Cock was tot 2021 administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en is er nu

nog voorzitter van de commissies artsen-ziekenfondsen en artsen-ziekenhuizen. Prof. dr. Nicolas Delvaux is huisarts en

verbonden aan de faculteit geneeskunde KU Leuven Kulak. 

 

Praktisch

Datum en plaats

Dinsdag 13 december 2022 van 20 tot 22 uur, onthaal met broodjes voorzien vanaf 19.30 uur. 

KU Leuven - Brugge (Spoorwegstraat 12) en online 

Schrijf in vóór 6 december 2022 via puc.kuleuven.be

De deelnameprijs is 60 euro. Betaal via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van het

Postuniversitair Centrum, met vermelding '400/0023/14804 + naam deelnemer(s)' en ontvang geen factuur. Of betaal na

ontvangst van factuur.

Postuniversitair Centrum
KU Leuven Kulak

E. Sabbelaan 53 bus 7643 - 8500 Kortrijk

+32 56 24 61 84 - puc@kuleuven.be

puc.kuleuven.be

Door mij in te schrijven, verklaar ik mij ermee akkoord dat de gegevens die ik verstrek,

gebruikt worden om mij te contacteren in de context van deze opleiding en voor alle

nuttige opvolging ervan.

Hoe organiseren en financieren we de gezondheidszorg in de toekomst?

Organisatie

Stuurgroep geneeskunde (dr. Greet Bral, prof. dr. Nicolas Delvaux, prof. dr. Liesbeth De Waele, dr. Philip Lerut, dr. Kristof

Ramboer (voorzitter), prof. dr. Filip Stockmans, dr. Katrien Van Roy en dr. Reinhilde Zwaenepoel)

Doelgroep

Artsen en leidinggevenden binnen zorginstellingen

Accreditering

RIZIV-erkenning in rubriek 6 is aangevraagd. 


