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Ons goed voornemen begin dit jaar was alle partners die in de regio Leuven die navorming aan huisartsen aanbieden, samen te 

brengen. We ondervonden de laatste jaren immers meermaals dat heel wat regionale navormingsactiviteiten voor huisartsen 

onvoldoende op elkaar waren afgestemd en dat data met elkaar concurreerden met beperkte opkomst van deelnemers tot gevolg. 

Hoog tijd dus om de koppen bij elkaar te steken en hier rond afspraken te maken. In het voorjaar zaten we samen met de 

verantwoordelijken van UZ Leuven, KU Leuven, MCH en het Heilig-Hartziekenhuis. Elke partner zag het belang in om een en ander te 

formaliseren. Een eerste stap was de opmaak van een navormingskalender. Het resultaat vindt u in deze brochure. Een aanbod met 

een voor een kwaliteitsvolle navormingsactiviteiten. Meer informatie over elk van deze activiteiten kunt u bekomen bij de vermelde 

website of e-mailadressen. Wij hopen dat deze folder u een handig overzicht verschaft van het aanbod in de streek. Hebt u 

opmerkingen of verbetersuggesties, dan horen we die graag! Wij wensen u veel bijscholingsplezier. 

 

Birgitte Schoenmakers, Verantwoordelijke permanente vorming ACHG   

Martine Goossens, opleidingscoördinator Huisartsgeneeskunde ACHG 

 



Navorming voor huisartsen - Kalender 2015-2016 

Datum  Van... tot  Onderwerp  Organisator  Info en inschrijven?  

08.09.2015   12-14 u  E-Health: meer dan ooit  MCH focus@mchlvwo.be 

17.09.2015  21-22.30 u  
Wachtposten en samenwerking met spoeddiensten: een stand van 

zaken en innovatie  
MCH  focus@mchlvwo.be 

22.09.2015  12.30-14 u  Lunchcauserie: onderwerp te bepalen  H-Hartziekenhuis  info@hhleuven.be  

29.09.2015  20.30-22.30 u  
Postuniversitaire vorming geneeskunde: Infectieziekten (te volgen 

in livestream)  
KU Leuven/KULAK  http://puc.kuleuven-kulak.be  

09.10.2015  14-18 u  20 jaar Intego: focus op chronische zorg  ACHG  www.achg.be/kalender 

10.10.2015  9-13 u  Alfagen Therapiedag 2015: een nieuwe visie op revalidatie  Alumni i.s.m. ACHG  info@vesaliusonline.be  

13.10.2015  12-14 u  
Update in de diabetesbehandeling en samenwerking met de 

huisarts  
MCH  focus@mchlvwo.be 

15.10.2015  21-22.30 u  Zorgtraject zwangerschap: de vroedvrouw in de huisartspraktijk  MCH  focus@mchlvwo.be 

15.10.2015  20-22 u  Palliatieve zorg voor personen met dementie  PANAL i.s.m. ACHG  vragen@panal.be 

17.10.2015  8-14 u  Symposium 2015 (borstkanker): Wat moet de huisarts weten?  UZ Leuven i.s.m. ACHG  
http://www.uzleuven.be/mbc/

symposium 

20.10.2015  12.30-14 u  Lunchcauserie: onderwerp te bepalen  H-Hartziekenhuis  info@hhleuven.be  

22.10.2016  19.55-22 u  
Pentalfa-sessie: Kwaliteitsbevordering in de praktijk met behulp 

van het Elektronisch Medisch Dossier  
KU Leuven/Pentalfa  

http://med.kuleuven.be/nl/permanente

-vorming/pentalfa/ 

27.10.2015  20.30-22.30 u  
Postuniversitaire vorming geneeskunde: Infectieziekten (te volgen 

in livestream)  
KU Leuven/KULAK  http://puc.kuleuven-kulak.be 

27.10.2015  18-19.30 u  Avondseminarie: Levensmoeheid  
Opleidingscentrum UZ 

Leuven  
ontwikkeling_opleiding@uzleuven.be 

10.11.2015  12-14 u  Trends in de medische beeldvorming: rationeel voorschrijven  MCH  focus@mchlvwo.be 

17.11.2015  12.30-14 u  Lunchcauserie: onderwerp te bepalen  H-Hartziekenhuis  info@hhleuven.be 
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Navorming voor huisartsen - Kalender 2015-2016 

Datum  Van... tot  Onderwerp  Organisator  Info en inschrijven?  

19.11.2015  21-22.30 u  Polyfarmacie en deprescribing  MCH  focus@mchlvwo.be 

24.11.2015  20.30-22.30 u  
Postuniversitaire vorming geneeskunde: Infectieziekten (te volgen 

in livestream)  
KU Leuven/KULAK  http://puc.kuleuven-kulak.be 

26.11.2015  9-17 u  Leuvense Dagen: Dermatologie  ACHG  www.achg.be/kalender 

26.11.2015  19-22 u  Symposium Orthopedie infiltratietechnieken  
H-Hartziekenhuis i.s.m. 

ACHG  
tom.mulier@hhleuven.be  

27.11.2015  9-17 u  Leuvense Dagen:  ORL  ACHG  www.achg.be/kalender 

08.12.2015   12-14 u  
Zorgtraject zwangerschap: de vroedvrouw in de                                        

huisartspraktijk  
MCH  focus@mchlvwo.be 

15.12.2015  12.30-14 u  Lunchcauserie: onderwerp te bepalen  H-Hartziekenhuis  info@hhleuven.be  

15.12.2015  12.30-13.30 u  Lunchseminarie palliatieve zorg: symptoomcontrole  
Opleidingscentrum UZ 

Leuven  
ontwikkeling_opleiding@uzleuven.be 

17.12.2015  21-22.30 u  Trends in de medische beeldvorming: rationeel voorschrijven  MCH  focus@mchlvwo.be 

07.01.2016  12.45-13.45 u  Lunchseminarie “Werken met tolken”  
Opleidingscentrum UZ 

Leuven  
ontwikkeling_opleiding@uzleuven.be 

12.01.2016  12-14 u  
Updates in hartfalen: van diagnostiek naar zorg en                                      

opvolging  
MCH  focus@mchlvwo.be 

14.01.2016  21-22.30 u  
Updates in hartfalen: van diagnostiek naar zorg en                                      

opvolging  
MCH  focus@mchlvwo.be 

19.01.2016  12.30-14 u  Lunchcauserie: onderwerp te bepalen  H-Hartziekenhuis  info@hhleuven.be  

26.01.2016  20.30-22.30 u  
Postuniversitaire vorming geneeskunde: Infectieziekten (te volgen 

in livestream)  
KU Leuven/KULAK  http://puc.kuleuven-kulak.be 

26.01.2016  12.30-13.30 u  Lunchseminarie palliatieve zorg: vroegtijdige zorgplanning  
Opleidingscentrum UZ 

Leuven  
ontwikkeling_opleiding@uzleuven.be 

09.02.2016  12-14 u  Onderwerp nog te bepalen  MCH  focus@mchlvwo.be 
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Datum  Van... tot  Onderwerp  Organisator  Info en inschrijven?  

16.02.2016  12.30-14 u  Lunchcauserie: onderwerp te bepalen  H-Hartziekenhuis  info@hhleuven.be  

18.02.2016  21-22.30 u  De dilemma’s in genetische testing en counseling  MCH  focus@mchlvwo.be 

22.02.2016  12.30-13.30 u  
Lunchseminarie palliatieve zorg: emotionele ondersteuning 

van patiënt en familie  

Opleidingscentrum UZ 

Leuven  
ontwikkeling_opleiding@uzleuven.be 

23.02.2016  8.30-17 u  
Aangeboren hartaandoeningen: van geboorte tot volwassen 

leeftijd  

Opleidingscentrum UZ 

Leuven  
ontwikkeling_opleiding@uzleuven.be 

23.02.2016  20.30-22.30 u  
Postuniversitaire vorming geneeskunde: Infectieziekten (te 

volgen in livestream)  
KU Leuven/KULAK  http://puc.kuleuven-kulak.be 

27.02.2015  8.30-13 u  Symposium “De arts van morgen”: eHealthcare  Medica i.s.m. ACHG  
symposium.medica.be 

(actief vanaf oktober 2015) 

27.02.2016  9-13 u  Recente ontwikkelingen in perinatale zorg  De Bakermat i.s.m. ACHG  debakermat@debakermat.be  

08.03.2016  12-14 u  Polyfarmacie en deprescribing  MCH  focus@mchlvwo.be 

15.03.2016  12.30-14 u  Lunchcauserie: onderwerp te bepalen  H-Hartziekenhuis  info@hhleuven.be  

17.03.2016  12.30-13.30 u  
Lunchseminarie palliatieve zorg: aandacht voor de spirituele 

dimensie in de zorg  

Opleidingscentrum UZ 

Leuven  
ontwikkeling_opleiding@uzleuven.be 

17.03.2016  19.55-22 u  Pentalfa-sessie: Huisartsen en psychische problemen  KU Leuven/Pentalfa  
http://med.kuleuven.be/nl/permanente-

vorming/pentalfa/ 

17.03.2016  21-22.30 u  
Update in de diabetesbehandeling en samenwerking met 

huisarts  
MCH  focus@mchlvwo.be 

11.04.2016  12.30-13.30 u  Lunchseminarie palliatieve zorg: pijncontrole  
Opleidingscentrum UZ 

Leuven  
ontwikkeling_opleiding@uzleuven.be 

12.04.2016  12-14 u  Voedselallergie bij kinderen  MCH  focus@mchlvwo.be 

19.04.2016  12.30-14 u  Lunchcauserie: onderwerp te bepalen  H-Hartziekenhuis  info@hhleuven.be  

21.04.2016  21-22.30 u  Voedselallergie bij kinderen  MCH  focus@mchlvwo.be 
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Datum  Van... tot  Onderwerp  Organisator  Info en inschrijven?  

10.05.2016  12-14 u  Labo update anno 2016  MCH  focus@mchlvwo.be 

12.05.2016  19.55-22 u  Pentalfa-sessie: Eetstoornissen  KU Leuven/Pentalfa  
http://med.kuleuven.be/nl/permanente-

vorming/pentalfa/ 

17.05.2016  12.30-14 u  Lunchcauserie: onderwerp te bepalen  H-Hartziekenhuis  info@hhleuven.be  

26.05.2016  21-22.30 u  Referentiepersoon valpreventie  MCH  focus@mchlvwo.be 

27.05.2016  12.30-13.30 u  Lunchseminarie palliatieve zorg: rouwzorg  
Opleidingscentrum UZ 

Leuven  
ontwikkeling_opleiding@uzleuven.be 

07.06.2016  12.30-13.30 u  
Lunchseminarie palliatieve zorg: medisch-ethische 

besluitvorming  

Opleidingscentrum UZ 

Leuven  
ontwikkeling_opleiding@uzleuven.be 

14.06.2016  12-14 u  Onderwerp nog te bepalen  MCH  focus@mchlvwo.be 

16.06.2016  21-22.30 u  HIV-testing en opvolging in de huisartsenpraktijk  MCH  focus@mchlvwo.be 

21.06.2016  12.30-14 u  Lunchcauserie: onderwerp te bepalen  H-Hartziekenhuis  info@hhleuven.be  

Navorming voor huisartsen - Kalender 2015-2016 

En kwam tot stand i.s.m. 

 

Deze navormingskalender is een initiatief van 
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