
Rondetafelgesprekken ‘Senior Friendly Hospital (ouderenvriendelijk ziekenhuis)’ 

 

Op 19 maart 2020 nemen zeven Vlaamse ziekenhuizen (Jessa Ziekenhuis Hasselt, AZ Maria Middelares 

Gent, AZ Sint-Lucas Gent, AZ Alma Eeklo, AZ Groeninge Kortrijk, AZ Nikolaas Sint-Niklaas en AZ Sint-Jan 

Brugge) het initiatief om samen na te denken over hoe een ziekenhuis zich beter kan organiseren om 

tegemoet te komen aan de noden en behoeften van ouderen. Deze eerste rondetafelconferentie is de 

gelegenheid om jouw ervaring en/of deskundigheid te delen met zorgprofessionals uit 50 Vlaamse 

ziekenhuizen én ouderen. 

 

De aanleiding voor dit event is de vaststelling dat de (organisatie van) zorg in Belgische ziekenhuizen 

vandaag nog onvoldoende is afgestemd op het stijgend aantal oudere patiënten en de veranderende 

complexe zorgbehoeften. Het doel van het initiatief is eenvoudig: ouderen aan het woord laten en dit 

aanvullen met ideeën vanuit de zorgprofessionals. De intentie is om ook een soortgelijke conferentie op 

te zetten in Wallonië. Alle input wordt vervolgens samengevoegd tot een Belgisch referentiekader voor 

kwaliteitsvolle zorgverlening aan ouderen in het ziekenhuis, wat dan hopelijk een impact heeft op het 

zorgprogramma geriatrie.  

 

Het initiatief werd meteen gesteund door tal van organisaties, zoals de Vlaamse Ouderenraad, de 

Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie, de Federale Adviesraad voor Ouderen, het Vlaams 

Patiëntenplatform, het Vlaams Mantelzorgplatform, VIVEL, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen 

en het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg en Franstalige belangenbehartigers van ouderenzorg. 

 

Het programma 

 

Na een verwelkoming door Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en 

Armoedebestrijding, dhr. Wouter Beke, en een inleiding door dhr. Herbert Habets worden alle 

deelnemers uitgenodigd voor twee rondetafelgesprekken. Er zijn in totaal 11 belangrijke thema’s 

weerhouden voor de tafels. Meer concrete informatie aangaande deze thema’s vind je op 

https://www.zorgneticuro.be/activiteiten/rondetafelconferentie-pati%C3%ABntgerichte-zorg-voor-

ouderen-het-ziekenhuis.  

 

Deelname is gratis.  

 

Waar en wanneer? 

 

Deze rondetafelconferentie vindt plaats op donderdag 19 maart 2020 van 13u00 tot 17u00 in de zaal 

‘De Schelp’ (Vlaams Parlementsgebouw), IJzerenkruisstraat 99, 1000 Brussel. 

 

Interesse? 

 

Je kunt je inschrijven via https://www.zorgneticuro.be/content/rondetafelconferentie-patientgerichte-

zorg-voor-ouderen-het-ziekenhuis-inschrijving.  
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