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1. Jaaroverzicht 

Suggesties bekendheid activiteiten Ahlec: 

- Linked In pagina aanmaken 

- Artsenkrant (Geert Vereycken) 

- Nieuwsbrieven met aangeleverde tekst 

- Domus Medica en Vas (aankondingen komende studiedagen + inlichten over voorbije 

activiteiten) 

Suggesties concept seminaries: 

- Voorkeur voor interactieve sessies 

- Respondenten coachen (‘to the point’) 

 

2. PAVO 

Modulecoördinatoren zijn aangesteld 

i. Organisatie van gezondheidszorg: prof. dr. Vansweevelt 

ii. Beroepsbeoefenaars: mr. dr. Ann Dierickx 

iii. Patiëntenrechten: mr. dr. Christophe Lemmens 

iv. Aansprakelijkheid en procedures: mr. dr. Sylvie Tack 

v. Lichaamsmateriaal, geneesmiddelen: mr. dr. Nick Van Gelder 

vi. Beginnend en eindigend leven: mr. dr. Evelien Delbeke 

Update inschrijvingen 

- tot  4/7/2014: 

11 volledige inschrijvingen (geen stuurgroeplid) 

4 deeltijdse inschrijvingen (vnl. stuurgroep) 

- sinds 4/7/2014: 

2 volledige inschrijvingen als stuurgroeplid 

3 volledige inschrijvingen (niet stuurgroeplid) 

Voordeeltarief voor de stuurgroepleden 

Dit geldt per deelnemer, ongeacht of er een volledige module dan wel slechts enkele modules 

worden gevolgd. 

  



3. Onderzoek 

Er zullen voor 2014-15 twee nieuwe doctorandi worden aangenomen. Ook hier kunnen er voor het 

doctoraatsonderwerp suggesties vanuit de stuurgroep worden gedaan. 

4. Seminaries 

 

- Samenwerking Geneeskundige Dagen Antwerpen (13/09/2014) 

- Presentatie Handboek Gezondheidsrecht: 24 september 2014 

- Tweedaags Congres Handboek Gezondheidsrecht (Leuven: volume 1, Antwerpen: volume 2): 

o Datum (23 en 24 januari 2015) 

- Symposium ‘Ontwikkeling van Forfaitaire eerstelijnspraktijken’ (via dr. Colin) – 8 november 2014 

- Congres Verloskunde in beweging II (4 december 2014, Gent) 

- GIG-AHLEC congres (samenwerking Gent): 25/4/2015 (Gent), 9 mei 2015 (Antwerpen) 

Eerstvolgend Ahlec-seminarie: 

- Justitiepaleis Antwerpen? 

- Aansprakelijkheid en procedures 

- November? 

 

5. Datum volgende stuurgroepvergadering 

Afwachten bericht Gert Geerts i.v.m. datum en locatie volgend seminarie. 

6. Varia 

 

- Aan de stuurgroepleden zal vanuit het Universiteitsfonds een uitnodiging worden gestuurd tot 
storting van de gift voor het academiejaar 2014-2015. 
 

- De stuurgroep gaat akkoord een prijs Leerstoel Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek in te 
voeren voor de beste meesterproef in het gezondheidsrecht/gezondheidsethiek aan de UA voor 
een bedrag tussen de 500 en 1.000 euro, dit om de leerstoel meer bekendheid en uitstraling te 
geven. 
 

- Een Leerstoel Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht zal worden opgericht met ingang van 1 
oktober 2014; de academische zitting is gepland voor vrijdag 26/9/2014 om 16u; een officiële 
uitnodiging volgt. 

 

TO DO: 

Evelien Delbeke: 

- Mailen Amma en UZA met model aankondiging Postgraduaat: ok (naar alle stuurgroepleden) 

- Aanmaken Linked In pagina 

Gert Geerts: 

- Datum en locatie volgend seminarie (november) 

- Onderwerp: aansprakelijkheid in gezondheidszorg? 


