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1. DANKWOORD EN VERWELKOMING  

 

- De voorzitter Thierry Vansweevelt dankt alle partners hartelijk voor hun verlengde steun aan 

AHLEC. 

- Hij dankt ook de afscheidnemende partners DKV en het ZOL voor hun steun gedurende de 

afgelopen 4 jaar. 

- Tot slot verwelkomt hij twee nieuwe stuurgroepleden: ZNA en Janssen. 

 

2. OVERZICHT ACTIVITEITEN 2013 – 2017 

 

- De stuurgroep neemt kennis van het overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. Er 

werd telkens een behoorlijk aantal deelnemers bereikt en inhoudelijk waren de studiedagen 

en studieavonden hoogstaand. 

 

3. VOORSTELLEN ONDERWERPEN STUDIEDAGEN KOMEND ACADEMIEJAAR 

 

- De stuurgroep bespreekt de in de agenda voorgestelde en nieuwe onderwerpen 

 

- Twee onderwerpen worden voorbereid, sprekers gecontacteerd, om in geval van aankomende 

wetgeving meteen kort op de bal te kunnen spelen 

 

▪ Nieuwe regelgeving geestelijke gezondheidszorg 

▪ Arts en honorarium (locatie Bank Van Breda) 

 

- Volgende onderwerpen worden geselecteerd om zeker volgend academiejaar aan bod te 

komen: 

▪ De arts t.o.v. patiënten met een verschillende culturele, religieuze en 

taalkundige achtergrond (impact informed consent, spoed, orgaandonatie, 

deelname klinische studies, misinterpretaties, aansprakelijkheid, 

communicatie, …)  

▪ Big data in de gezondheidzorg; privacy verordening, informed consent, 

biobanken, E-patiëntendossier, E-health, delen van en toegang tot klinische 

en niet-klinische data, ownership van data, data niet door artsen beheerd 

 

- Nieuw gesuggereerde onderwerpen worden, naast diegene vermeld in de agenda, mee 

genomen als suggesties voor toekomstige seminaries: 

▪ e-consent 

▪ geneesmiddelenreclame 

▪ patient support programmes 

▪ second victim (Ans Bluekens kan spreker suggereren) 



- Tevens is er enthousiasme over het voorstel om AHLEC-doctorandi een lezing te laten geven 

binnen een expert-seminar voor de stuurgroepleden en een kleine groep van 

geïnteresseerden. 

 

- Tot slot wordt aan de stuurgroepleden gevraagd naar eventuele suggesties voor onderwerpen 

van meesterproeven/thesissen voor het postgraduaat; zij kunnen zo interessante 

onderwerpen aanbrengen waarover studenten hun meesterproef kunnen schrijven; nagegaan 

wordt of stuurgroepleden als assessor van de meesterproef kunnen optreden. 

 

- Locatie? Er blijkt nog steeds een algehele voorkeur te zijn voor UAntwerpen (campus drie 

eiken) omwille van bereikbaarheid en parking; partners kunnen altijd aangeven om een 

activiteit bij hen te laten plaatsvinden. 

 

- ‘Voordelen’ stuurgroepleden: 

o Drie inschrijvingen (in totaal) per stuurgroeplid aan kostprijs (d.i. enkel catering en 

desgevallend documentatie)  

o Idem voor activiteiten van ALLIC 

o Op voorwaarde dat wordt meegedeeld aan verantwoordelijke persoon dat inschrijving 

geldt als lid van stuurgroep 

 

 

4. PAVO 

2017-18 

- Vierde jaar  

- Stavaza aanmeldingen: er zijn nu merkelijk minder inschrijvingen dan op een gelijk moment 

vorig jaar. Er is consensus dat de PAVO niet zou worden georganiseerd indien er minder dan 

15 voltijdse inschrijvingen zijn; een alternatief is dan om de PAVO om de twee jaar te 

organiseren. In dat geval dient wel te worden bekeken op welke wijze dit voor deeltijdse 

studenten moet worden georganiseerd.  

- Voordeel stuurgroepleden: per sponsor 2 inschrijvingen aan de helft van de prijs 

 

 

5. VARIA 

 

De uitnodiging tot betaling zal binnenkort worden doorgestuurd vanuit het Universiteitsfonds 

naar de stuurgroepleden. 

 

Aan Erik Present (Janssen) en Wouter De Ploey (ZNA) wordt gevraagd het logo van hun bedrijf 

door te sturen, voor opname op de AHLEC-website en op de power point presentatie. 

 

 

     ------------------------------------- 


