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DE ESSENTIE VAN LEIDERSCHAP IS OM 
MEER LEIDERS VOORT TE BRENGEN, 

NIET MEER VOLGERS
RALPH NADER

Management & Leiderschap
Voor wie?

Een masterclass rond vijf belangrijke management topics bruikbaar in de 
dagelijkse ziekenhuispraktijk. Gegeven door topdocenten die een sterke 
inhoudelijke kennis combineren met praktijkervaring in de  
gezondheidszorg en de ziekenhuiswereld.

Na deelname aan de masterclass ontvangt u een vormingsattest. 
Accreditatie Ethiek & Economie kan worden aangevraagd.

Wat?

• Healthcare professionals met interesse in management en leiderschap
• Professionals die reeds een leidinggevende rol vervullen en zich meer

willen verdiepen of hun kennis en vaardigheden wensen te actualiseren.
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Management & Leiderschap
Strategisch Management

Prof. Dr. Johan Kips
KU Leuven & Erasmus Ziekenhuis

De langetermijn werking van een ziekenhuis 
wordt gedragen door een goed strategisch 
management. Deze module gaat in op de essentiële 
elementen hiervan zoals strategie, strategische 
planning, bestuursmodellen en de vorming van 
ziekenhuisnetwerken. 

Financieel gezond blijven is een enorme uitdaging 
voor de ziekenhuizen. Deze module gaat dieper 
in op de diverse aspecten van het financieel  
management, de complexe ziekenhuisfinanciering 
en de impact van nieuwe beleidsmaatregelen zoals 
laagvariabele zorg. 

Deze module gaat zowel over de strategische HR 
doelstellingen van een ziekenhuis en hoe deze te 
bereiken, als over de persoonlijke leiderschaps- en 
managementvaardigheden. 

Mogelijke sprekers en topics 

Financieel Management
Dhr. Kris Moreels

H.-Hartziekenhuis Lier

People Management
Dhr. Karel Bosmans

Jessa Ziekenhuis

Kwaliteitsmanagement
Prof. Dr. Dominique Van Dijck

Universiteit Gent & Universiteit Hasselt

Elk ziekenhuis streeft naar een (verdere)  
verbetering van de kwaliteit van de zorg en een 
hogere efficiëntie. Deze module gaat in op de  
huidige en toekomstige rol en de toepassing van het  
kwaliteitsbeleid, lean management en klinische 
paden. Ook het economisch denken in dienst van 
kwaliteit komt aan bod. 

Innovatie Management
Prof. Dr. Ir. Pascal Verdonck
Universiteit Gent, KULeuven, 

Vlerick Business School & BVZD

Innovatie in de gezondheidszorg  is een noodzaak 
maar heeft ook een kostprijs. Deze module biedt 
een introductie in hoe innovatiemanagement in 
de ziekenhuissector te implementeren aan de 
hand van trends in de medische technologieën, 
de mogelijke impact van AI en IoT en hoe om te 
gaan met de keuze en de integratie van nieuwe  
technologieën. 

Elke module bestaat uit twee delen. Een eerste deel bestaat uit theorie en best practices. 
Een tweede deel is praktisch. U werkt samen met uw collega’s rond concrete vragen en situaties.
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Financieel voorstel op aanvraag.

Mogelijkheid om de KMO-portefeuille te gebruiken!

AZ Damiaan Oostende
Masterclass Management en Leiderschap voor Artsen 
2018-2019

De praktische organisatie is in handen van The Institute, het kennisplatform van hict. 

Vragen? Wenst u een Masterclass te organiseren voor uw organisatie?
Contact: stephanie.devisscher@hict.be

 Hoe

 Kostprijs

• Een zeer flexibel formaat: keuze van topics, aantal sessies per topic met een aanbevolen                   
minimum van 2 sessies per topic, combinatie van peer learning,  doceren en oefenen

• De docenten zijn experten in hun domein en hebben ervaring in de gezondheidssector en/of de
ziekenhuiswereld

• De trainingsessies zijn interactief, to the point, en gericht op toepasbaarheid
• Kan ingericht worden voor een ziekenhuis, een ziekenhuisnetwerk of -fusie, voor een                                           

artsenassociatie, als open opleiding
• Ook flexibel qua locatie: “in company” in te richten of op locatie

Meer informatie

 Referentie

 Vragen
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