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PROGRAMMA
19:30

Onthaal

20:00

Inleiding – Prof. Birgitte Schoenmakers, huisarts en verbonden
aan het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde
(ACHG) van de KU Leuven

20:10

Het handboek in de praktijk
– Dr. Wouter Van Mechelen en Dr. Geert Van Boxem,
huisartsen Universitaire huisartsen groepspraktijk (UGP)
Een handboek moet praktisch zijn en geschikt voor elke
‘dummy’! Dit handboek is dan ook gegroeid uit de noden
in de dagelijkse praktijk: de problemen waar de UGP mee
worstelt verschillen niet van elke andere praktijk. Deze huisartsen lichten daarom aan de hand van concrete voorbeelden
toe, hoe toepassingen in de praktijk leidden tot de aanbevelingen in het handboek.

20:30

Domus medica: partner in praktijkmanagement
– Dr. Maaike Van Overloop, voorzitter Domus Medica
Domus Medica is een huis van vertrouwen in de ondersteuning
van de Vlaamse huisarts. Als pleitbezorger van de noden van
de doelgroep, trekken zij al jaren de kar van goed praktijkbestuur. Ze hebben hiervoor een concrete dienstverlening
opgezet en ook op beleidsniveau een belangrijke stempel
gezet op de organisatie van de eerste lijn.

21:00

Goede contracten, goede vrienden – Mevr. Rita Cuypers, juriste
De tijd dat een huisarts zich als solo-arts vestigde, in zijn woning
en met ondersteuning door zijn echtgenote, tot de dood er vele
jaren later op volgde, behoort stilaan tot het verleden. Bij de
start van een carrière als huisarts moeten veel beslissingen
genomen worden. Deze beslissingen worden best vooraf goed
overwogen en afspraken zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.
Gespecialiseerd advies en begeleiding is in daarom in veel situaties
noodzakelijk.

21:20

Praktijkmanagement in 3 lagen: stel niet uit tot morgen...
– Prof. Jan De Lepeleire, huisarts en verbonden aan het
Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG)
van de KU Leuven
Praktijkmanagement beperkt zich niet tot de eigen praktijkruimtes.
Een goede gezondheidszorg is immers maar zoveel waard als de
aanbieders ervan. Bovendien dragen beleidsopties op dit meso- en
macroniveau bij aan een kwaliteitsverbetering in de praktijken.
Een bondgenootschap tussen de verschillende zorglagen draagt
daarom ook bij aan goed praktijkbeheer.

21:40

Vragen uit de zaal en multidisciplinair debat

22:00

Afsluitende receptie

De inschrijvingsprijs voor dit symposium bedraagt 55 EUR per persoon,
incl. het boek “Praktijkmanagement voor de huisarts”.
Schrijf u nu in via www.acco.be/praktijkmangement vóór maandag
28 april 2014*. Accreditering werd aangevraagd.
* Inschrijving is verplicht. Eén inschrijving per persoon. Gratis annuleren kan t/m
27 april 2014. Annulaties na 27 april 2014 worden ook gefactureerd. U krijgt dan
wel het boek thuisgestuurd.
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