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Avondsymposium ‘Patiëntenparticipatie! (on)gelimiteerd?    

Patiëntenparticipatie is een hot topic in de gezondheidszorg. Het betrekken van de patiënt en zijn 

omgeving in de zorg wordt meer en meer een vereiste in kwaliteitszorg. Uit onderzoek blijkt echter 

dat patiëntenparticipatie nog onvoldoende naar waarde geschat en benut wordt. De vraag stelt zich 

of er grenzen zijn aan  patiëntenparticipatie. Zo ja, waar liggen die grenzen en hoe kunnen ze 

eventueel overwonnen worden?  

Deze vragen worden tijdens een panelgesprek onder leiding van Guy Tegenbos bediscussieerd 

met experten Sofie Verhaeghe, Kristra Bracke, Dirk De Wachter, Ilse Weeghmans, Ignaas Devisch, 

Michel Deneyer en Tom Balthazar. 

 

Programma 

18u00  ontvangst  

18u30  verwelkoming (Ann Van Hecke) 

18u40  wettelijk kader (Tom Balthazar) 

18u55  inleiding tot het panelgesprek  

19u00  toelichting van de verschillende perspectieven Sofie Verhaeghe, Krista Bracke, Ilse 

Wheegmans, Ignaas Devisch, Michel Deneyer & Dirk De Wachter 

19u30  panelgesprek met Sofie Verhaeghe, Krista Bracke, Ilse Weeghmans, Ignaas 

Devisch, Michel Deneyer, Tom Balthazar & Dirk De Wachter 

20u45  conclusie panelgesprek (Guy Tegenbos) 

20u55  slotwoord (Kristof Eeckloo) 

21u00  afsluitende receptie met posterstand over patiëntenparticipatie-initiatieven in het 

  Universitair Ziekenhuis Gent 

Doelgroep 

Alle directieleden en leidinggevenden, beleidsmakers, zorgverleners, onderzoekers, lesgevers uit 

hogescholen, studenten, alumni, patiënten en geïnteresseerden in patiëntenparticipatie. 

Locatie 

Universitair Ziekenhuis Gent, De Pintelaan 185, 9000 Gent 

Inschrijvingen 

Inschrijven is gratis, maar verplicht en kan via https://goo.gl/EchUw6 of 

https://webapps.ugent.be/eventManager/events/patpartongelimiteerd  
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Contact en meer informatie 

Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij simon.malfait@uzgent.be (09/332.25.48) of 

elisa.lust@ugent.be (09/332.83.96) 

 
https://www.facebook.com/events/667501106756800/  

 
#patpartlimit  

  

Personalia 

Prof. dr. Ann Van Hecke is verbonden aan het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en 

Vroedkunde van de Universiteit Gent en combineert deze aanstelling met een opdracht als 

stafmedewerker academisering van de verpleegkunde aan het Universitair Ziekenhuis te Gent. 

Haar onderzoeksdomeinen bevinden zich o.a. op  zelfmanagement en ondersteuning voor 

patiënten met chronische aandoeningen, patiëntenparticipatie op micro en meso niveau.  

Prof. dr. Kristof Eeckloo is verbonden aan de masteropleiding Management en Beleid 

Gezondheidszorg aan de Universiteit Gent en is directeur strategische beleidscel van het 

Universitair Ziekenhuis te Gent. Hij begeleidde recentelijk onderzoeken naar het betrekken van 

patiënten en andere stakeholders in het besturen van ziekenhuizen en gezondheidsorganisaties.  

Prof. dr. Tom Balthazar is werkzaam aan de UGent, waar hij gespecialiseerd is in het medisch en 

gezondheidsrecht. Daarnaast is hij lid van het raadgevend comité voor bio-ethiek en voorzitter van 

de federale commissie voor patiëntenrechten. Hij is ook lid van de raad van beheer van de Liga 

voor Mensenrechten. 

Prof. dr. Sofie Verhaeghe is hoofd van het Universitair Centrum voor Verpleegkunde en 

Vroedkunde en combineert deze aanstelling met een opdracht als onderzoeksbegeleider in de 

Katholieke Hogeschool Vives. Haar onderzoeksdomeinen zijn o.a. gericht op familiezorg, 

patiëntenparticipatie en interpersoonlijke relatie in de zorg.  

Krista Bracke was presentator en producer bij Radio 1, tot ze in 2009 getroffen werd door een 

immuunziekte. Daarover schreef ze het boek ‘Mijn leven op stelten’, en sindsdien reist ze het hele 

land rond om over haar ervaringen te vertellen. Of om het met de woorden van Krista zelf te zeggen: 

‘Ik heb zo veel geluk gehad.’  

Ilse Weeghmans  is directeur van het Vlaams Patiëntenplatform VZW. De vzw Vlaams 

Patiëntenplatform (VPP) verenigt meer dan tachtig patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen. Het 

VPP heeft als globale doelstelling de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving te verbeteren. 

Via de realisatie van inspraak, vertegenwoordiging en participatie bij de organisatie en het beleid 

in de zorgsector, wil het Vlaams Patiëntenplatform komen tot een toegankelijke zorg op maat. 

mailto:simon.malfait@uzgent.be
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Prof. dr. Ignaas Devisch is gespecialiseerd in de filosofie, medische filosofie en ethiek. Hij werkt 

als filosoof aan de Universiteit Gent en de Gentse Arteveldehogeschool. Hij was vijf jaar 

gastonderzoeker aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Zijn onderzoek gaat vooral uit naar 

vraagstukken over autonomie en verantwoordelijkheid in de gezondheidszorg. Hij is tevens ook 

voorzitter van De Maakbare Mens, een Belgische vrijzinnige non-profitorganisatie die werkt rond 

bio-ethiek. 

Prof. dr. Michel Deneyer is gespecialiseerd in bio-ethiek en medische deontologie, werkzaam aan 

de Vrije Universiteit Brussel. Hij is ondervoorzitter van de Hoge Raad van geneesheren-

specialisten en huisartsen en van de Nationale Raad van de Orde der Artsen. Ook is hij aangeduid 

als lid van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.  

Prof. dr. Dirk De Wachter is psychiater-psychotherapeut en diensthoofd systeem- en 

gezinstherapie aan het Universitair Psychiatrisch Centrum van de Katholieke Universiteit Leuven, 

campus Kortenberg. Hij is opleider en supervisor in de gezinstherapie in verschillende centra in 

binnen- en buitenland. Hij is de auteur van o.a. ‘Borderline Times’ & ‘Liefde: een onmogelijk 

verlangen’.  

Guy Tegenbos is een Vlaams journalist die sinds 1984 voor De Standaard werkt. Voordien werkte 

hij als onderzoeker voor de universiteit van Leuven en als beleidsmedewerker voor de Universiteit 

Antwerpen. Van 1979 tot 1984 was hij beleidsmedewerker van de Vlaamse regering en van de 

ministeries van Cultuur en Onderwijs. Met de jaren werd het schrijven van redactionele 

commentaren over beleid en politiek de hoofdactiviteit. Hij heeft een sterke affiniteit met burger- en 

patiëntenparticipatie.  

 

 


