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VBS-GBS

ARE YOU LOST?
A Belgian guide to policy making in psychiatry
Wanneer?
vrijdag 29.10.2021 - 14:00-18:00
Waar?
Beursschouwburg - Auguste Ortsstraat 20/28, 1000 Brussel
Wat?
Ben je ook soms de weg kwijt als het gaat over het psychiatrisch beleid in België, in je
ziekenhuis of zelfs je afdeling?
Vraag je je ook soms af wie het beleid binnen de geestelijke gezondheidszorg bepaalt? Weet jij
wie het beleid voert in jouw ziekenhuis? En hoe run je een afdeling als psychiater?
Wel, beste collega’s, op vrijdag 29 oktober nodigen we alle Belgische psychiaters graag uit voor
een real life (!) symposium over policy making in de psychiatrie voor dummies!
Waar zouden we dit beter kunnen doen dan in de mooie Beursschouwburg van Brussel?
Op het programma staan 3 geweldige sprekers. We hopen op een Indian summer, zodat we na
het symposium nog gezellig kunnen napraten of dansen op het dakterras!
Programma:
14:00-15:10 // Volksgezondheid in België: wat en wie bepaalt het beleid van de mentale
gezondheidszorg?
John CROMBEZ – coördinator Architecture of a Qualitative, Sustainable and Inclusive Health
system (AQSIH) UZ Gent
15:10-16:20 // De architectuur van het beleid in een ziekenhuis
Philippe LEROY – CEO - UMC Sint-Pieter - CHU Saint-Pierre
16:20-17:30 // De do’s and don’ts van klinisch leiderschap op de afdeling
Olivier ANDLAUER – Psychiatrist East London NHS Foundation Trust
17:30: Receptie
Accreditatie in Ethiek en Economie aangevraagd
Inschrijven via
Tarieven:
Leden:
Niet-leden:

30 EUR
80 EUR 

of:

http://eepurl.com/hHp18z

Vink bij je inschrijving aan dat je lid wil worden en betaal
slechts het ledentarief!

ASO:
10 EUR
Betaling ter plaatse: 120 EUR

