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‘Management en Beleid Gezondheidszorg’

Studienamiddag

Risicomanagement:  
Aandachtspunten voor Technische,  
Logistieke en Facilitaire diensten in de zorg.
De laatste jaren heeft risicomanagement steeds meer aandacht gekregen in de gezondheidszorg. 
Zorgorganisaties zijn zich bewust van het belang van het analyseren en beheersen van risico’s. Waar eerst de 
nadruk lag op het voorkomen van fouten ligt de laatste jaren de nadruk steeds meer op de mogelijkheden tot 
verbetering. Het is niet alleen belangrijk om de meest ernstige situatie te analyseren en daarvan te leren, het 
is ook belangrijk te leren van de dingen die goed gaan. Tijd voor een nieuwe kijk op risicomanagement.
Tijdens de studienamiddag wordt eerst het theoretisch kader en de veranderende visie op risicomanagement 
toegelicht. Daarnaast wordt er vanuit verschillende praktijkervaringen en vanuit verschillende zorgorganisaties 
(ziekenhuizen en woonzorgcentra) gekeken naar het onderwerp risicomanagement.
Een interessante namiddag met name gericht op de ondersteunende diensten van zorgorganisaties (technisch, 
facilitair en logistiek) over een actueel en belangrijk thema in de hedendaagse gezondheidszorg. 

Coördinatie:  Ir. E. De Coster, UZ Leuven - Ir. E. Van De Wauwer, UZ Leuven 
  Prof. dr. Ir. L. Pintelon, KU Leuven - Mevr. Anne Holemans, KU Leuven-LIGB 
  Mevr. Charlotte Van der Auwera, Jessa Ziekenhuis - KU Leuven-LIGB 

Datum:             donderdag 29 april 2021 van 13u00 tot 17u00

Prijs:             90 euro (niet-leden), 50 euro (leden ZORG.tech met kortingscode)    
  Voor de leden van ZORG.tech is een korting van 40 EUR voorzien. Let op: hiertoe moet u in  
  STAP 2 van de inschrijving de promocode invoeren die u door ZORG.tech werd bezorgd.

De lezingen worden gegeven via een digitaal platform

Zorgbeleid.be+

 i.s.m



Zorgbeleid.be+

13u00 - 13u15 Introductie 

Ir. E. DE COSTER

13u15 - 13u45 De veranderende visie op risicomanagement

Prof. dr. Ir. L. PINTELON

13u45 - 14u15 De twee gezichten van risicobeheer in de zorg

Dhr. M. DE RIDDER

14u15 - 14u45 Risicoanalyse vanuit noodplanning

Dhr. D. DE FRE

14u45 - 15u00 Pauze

15u00 - 15u30 Casus: Zorgactiviteiten in een risico-omgeving 
  13 augustus 2020: warmteonweer boven AZ Groeninge

Dhr. K. GOEMINNE 

15u30 - 16u00 Supplies most at risk:  
  Hoe omgaan met "levensnoodzakelijke" leveranciers

NTB

 16u00 - 16u30 Kwaliteits- en risicobeheersing in ouderenzorg:  
  een kwestie van procedures en techniek    
                   Mevr. A. VANDYCKE en Mevr. V. NYS

16u30 - 16u45 Conclusies en take home message 

Prof. dr. Ir. L. PINTELON

16u45 - 17u00 Afsluiting en bedanking

Ir. E. VAN DE WAUWER

Situering sprekers

Ir. Eddy De Coster  Bestuurslid communicatie ZORG.tech 

Ir. Erik Van De Wauwer  Voorzitter ZORG.tech en afdelingshoofd UZ Leuven

Prof. dr. Ir. Liliane Pintelon  Professor Centrum voor Industrieel Beleid – KU Leuven

Dhr. Michel De Ridder  Vennoot – Deloitte

Dhr. Dimitri De Fré  Noodplancoördinator –  UZ Leuven

Dhr. Kurt Goeminne  Project Manager Technische dienst - AZ Groeninge

Mevr. Ann Vandycke  Adviseur Technische dienst – Mintus

Mevr. Valerie Nys  Kwaliteitscoördinator – Mintus

Programma - donderdag 29 april 2021
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Goed om weten

De studiedag wordt georganiseerd via een digitaal platform. Enkele dagen voor aanvang van de studiedag 
zal u de nodige link ontvangen om in te loggen op het platform. 

Inschrijven kan ten laatste op 27 april 2021 via deze link. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u 
een bevestiging en praktische informatie. 

Bij annulering tot één week voor het begin van de cursus wordt het inschrijvingsgeld teruggestort, met 
afhouding van 20% administratiekosten. Bij annulering minder dan één week voor het begin van de 
opleiding of bij afwezigheid is er geen terugbetaling. 

Accreditering voor artsen wordt aangevraagd bij de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV, 
onder de rubriek ‘Ethiek en Economie’. 

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij: 

• info@zorgbeleid.be - 016 32 57 69  (praktische vragen) 

• charlotte.vanderauwera@kuleuven.be – 016 37 73 17 (inhoudelijke vragen) 

 
Bekijk ook zeker onze andere activiteiten.

https://www.kuleuven.be/register/nl/zorgbeleidbe-2020-2021/step1
mailto:info%40zorgbeleid.be?subject=
mailto:charlotte.vanderauwera%40kuleuven.be?subject=
https://zorgbeleid.be/activiteitenkalender/index.html

