MISSIE EN VISIE
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

MISSIE
De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen bevordert
de gezondheid van de bevolking door onderwijs, onderzoek en dienstverlening, waarover zij te allen
tijde open communiceert. Zij reflecteert over geneeskunde en gezondheid vanuit een evidence-based
handelen en kiest voor een open, interdisciplinaire aanpak. De faculteit straalt een sterke
internationale dimensie uit. In de Antwerpse regio inspireert en stimuleert zij samenwerking en
netwerkvorming in de gezondheidszorg en neemt daartoe initiatieven.
In haar verschillende opdrachten  onderwijs, onderzoek, dienstverlening  legt de faculteit de
nadruk op:
- de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en klinische praktijk;
- de interdisciplinaire aanpak;
- de internationale dimensie.
De kernwaarden van de faculteit zijn:
- kennis en competenties verwerven en ontwikkelen, er kritisch over reflecteren en er kritisch naar
handelen;
- bouwen aan het open karakter van de organisatie, dat gericht is op samenwerking;
- streven naar kwaliteit in de ruime betekenis.
Belangrijke doelgroepen voor de faculteit zijn studenten, docenten, onderzoekers, medewerkers,
alumni, beoefenaars van een zorgberoep en de samenleving in de ruime betekenis van het woord,
zowel regionaal als internationaal.
De kerndomeinen voor de faculteit zijn geneeskunde, gezondheid, gezondheidszorg en
gezondheidswetenschappen.

VISIE
1. Visie op kernwaarden
De faculteit heeft de volgende visie op haar kernwaarden:
-

kennis en competenties verwerven en ontwikkelen, er kritisch over reflecteren en er kritisch naar
handelen
De aandacht gaat niet alleen naar het opbouwen van kennis en inzicht, maar ook naar het
aanwenden van die kennis en dat inzicht om de praktijk te verbeteren en te ontwikkelen
(transformatieve rol).

Zowel fundamenteel onderzoek als toegepast onderzoek krijgt aandacht. Inzichten van
fundamenteel onderzoek vinden hun vertaling in klinische toepassingen (translationeel
onderzoek).
-

bouwen aan het open karakter van de organisatie, dat gericht is op samenwerking
Samenwerking heeft in de eerste plaats betrekking op de vakgebieden van de faculteit:
geneeskunde, verpleegkunde en vroedkunde, epidemiologie, kinesitherapie en
revalidatiewetenschappen. De samenwerking tussen die vakgebieden vormt een meerwaarde en
wordt gestimuleerd bij de organisatie van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Daarnaast
investeert de faculteit ook in samenwerking met naburige faculteiten en instellingen.
Samenwerking heeft ook betrekking op de organisatie van de gezondheidszorg, alle actoren
daarin en de verbindende rol die de faculteit hierbij wenst op te nemen. De actoren zijn het
Universitair Ziekenhuis Antwerpen, huisartsgroeperingen, het stagemeestersnetwerk en andere
belanghebbenden.

-

streven naar kwaliteit in de ruime betekenis
De faculteit gaat niet alleen voor de hoogste kwaliteit inzake onderwijs en onderzoek, wat door
interne en externe kwaliteitszorgsystemen wordt bewaakt, maar heeft ook oog voor de globale
kwaliteit van gezondheidszorgsystemen. Dat doet ze op basis van acht dimensies die
verantwoorde zorg bepalen: patiëntgerichtheid, veiligheid, effectiviteit, efficiëntie, tijdigheid,
billijkheid, continuïteit en integratie.

2. Visie op kerndomeinen
De faculteit hanteert een brede visie op geneeskunde. De geneeskunde omvat niet alleen de
curatieve patiëntenzorg, maar ook de ziektegerichte preventie op bevolkingsniveau. Binnen die visie
op geneeskunde en integrale zorg zijn patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg prioritair.
De faculteit hanteert het begrip gezondheid zoals gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie: ‘Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk
welbevinden en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.’ De aandacht
gaat hierbij zowel naar het individu als naar de volledige bevolking.
De gezondheidszorg is het geheel van activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid
van de bevolking. Onder gezondheidswetenschappen worden niet alleen het onderzoek en de kennis
van gezondheid begrepen, maar ook de toepassing van dat onderzoek en die kennis om de
gezondheid van de bevolking te verbeteren, ziekten te voorkomen of te genezen, en het lichamelijk
en psychisch functioneren te verbeteren.
De faculteit is actief op verschillende terreinen van gezondheid en gezondheidszorg.
De faculteit concretiseert haar visie (kernwaarden en kerndomeinen) via de uitbouw en ontwikkeling
van verschillende vakgebieden en via haar kernopdrachten, namelijk onderwijs, onderzoek en
dienstverlening.
Onderwijs en onderzoek zijn grenzeloos en dus internationaal. Door de globalisering heeft de
faculteit bijzondere aandacht voor de gezondheidszorg in een globale context (global health).
Zorg wordt regionaal georganiseerd. Voor de faculteit is de Antwerpse regio het eerste
aandachtspunt. De actieradius voor de verschillende opdrachten van de faculteit reikt verder dan de
Antwerpse regio, tot de aangrenzende regio’s en Zuid-Nederland.

3. Onderwijs
De faculteit biedt studentgericht, activerend, interprofessioneel en internationaal georiënteerd
onderwijs. De faculteit vormt de studenten met de focus op het verwerven, integreren en
ontwikkelen van competenties en kennis, nodig om de beroepsrollen te kunnen opnemen op het
niveau van een beginnende beroepsbeoefenaar.

4. Onderzoek
De faculteit verricht onderzoek dat innovatief, maatschappijgericht en interdisciplinair is en streeft
naar (inter)nationale excellentie. De faculteit stimuleert fundamenteel en toegepast onderzoek en de
valorisatie ervan. Samenwerking is daartoe essentieel, zowel binnen de Universiteit Antwerpen als
met andere universiteiten, kennisinstellingen en de meewerkende instanties op de verschillende
echelons van het gezondheidszorgsysteem. Het translationele aspect is zeer belangrijk: inzichten uit
fundamenteel onderzoek worden vertaald naar de klinische praktijk. De hechte band met het
Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) alsook de samenwerking met klinische diensten uit de regio
en actoren uit de eerstelijnsgezondheidszorg zijn daarbij essentieel.

5. Dienstverlening
De faculteit is een verbindende factor tussen de verschillende actoren ter verbetering van de globale
kwaliteit van het gezondheidszorgsysteem in de brede Antwerpse regio.
De faculteit neemt een regierol op zich in de toekomstige gezondheidszorg, op basis van een
beleidsmatig dienstbetoon, expertise en adviesverlening. Zij legt zich toe op een betere aansluiting
van het aanbod eerste-, tweede- en derdelijnszorg, acute, chronische en geriatrische zorg, alsook op
die van de georganiseerde preventie en geestelijke gezondheidszorg.

6. Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)
Het UZA en de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen brengen de artsen,
paramedici, studenten en directie samen rond gemeenschappelijke doelstellingen.
Het UZA is het exclusief universitaire partnerziekenhuis dat een centrale rol speelt in de
gezondheidszorg, specialistische opleiding en toegepast onderzoek door het aanbieden van:
- topklinische, hoogstaande en klantvriendelijke patiëntenzorg;
- hoogwaardige academische opleiding voor studenten in alle beroepen/disciplines in de
gezondheidszorg;
- grensverleggend wetenschappelijk onderzoek.

7. Personeel
De faculteit creëert een uitdagend denk- en werkklimaat, met maximale ontplooiingskansen voor de
medewerkers.

