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De slotbijeenkomst, alweer de laatste bijeenkomst van het seizoen, staat in het teken van 

kwaliteit van zorg, waarbij zeker ook de vertaling naar de kwaliteitszorg van andere sectoren  

gemaakt wordt. Niemand minder dan Prof. Kris Vanhaecht neemt ons op een interactieve wijze 

mee in de wereld van kwaliteit en Patiëntveiligheid. Zijn internationale ervaring en vele 

onderzoeken zorgen voor een boeiende middag voor iedere deelnemer. Onderstaande 

onderwerpen komen dan ook zeker aan bod: 

 Kwaliteit van zorg bestaat uit zes dimensies 

 1 op 10 patiënten maakt een incident mee 

 Slechts 5% van de incidenten wordt gemeld 

 Impact van incidenten op de zorgverlener is onderschat probleem 

 Meerwaarde  van accreditatie en certificering; of toch geen meerwaarde. 

 Maar er gebeuren ook geweldigen dingen in de zorg … maar wat hebben Mango’s daarmee 

te maken? 



We sluiten de middag af ´met een klein gebaar naar warmere zorg; Mangomoment´. Het boek 

dat Kris zeer recent heeft uitgebracht omtrent  de behoefte aan warme zorg. Maar dat is niet 

vanzelfsprekend in deze drukke tijden. Zijn boek helpt een ieder op weg om in het dagelijkse 

leven, zowel persoonlijk als professioneel, kleine momenten van grote meerwaarde te creëren 

voor de mensen om je heen om zo hun geluk en je eigen voldoening te vergroten. 

Het boek is ter plekke te koop voor € 23,50 en bevat tal van waargebeurde verhalen uit zowel 

Vlaanderen als Nederland, doorspekt met prachtige portretfoto’s, inspireren en motiveren je in 

je zoektocht naar warmere zorg, meer veerkracht en positiviteit. Daarnaast bieden reflecties 

van internationale experts inzicht in de zin en haalbaarheid van Mangomomenten.  

U kunt het boek nadien ook bij ACCO bestellen, maar dan mist u wel de signeersessie. 

De opbrengst van dit boek gaat integraal naar het KU Leuven Mangomoment Fonds, dat onderzoek en onderwijs 

omtrent kwaliteit en klantgerichtheid in de zorg ondersteunt (www.mangomoment.org) 

 

 

 

 

AGENDA  

13:00-13:30 Ontvangst, registratie en kennismaking bezoekers  

13:30-13:40 Opening SKL door Chretien Haenen (voorzitter SKL) 

13:40-15:00 Interactieve sessie met Prof. Kris Vanhaecht (KU Leuven) – deel 1 

15:00-15:30 Pauze (koffie/thee/fris/versnapering) 

15:30-16:50 Interactieve sessie met Prof. Kris Vanhaecht (KU Leuven) – deel 2 

16:50-17:00 Sluiting, signeersessie boek en netwerken aan de bar 

http://www.mangomoment.org/


 

 

SPREKER 
Kris Vanhaecht is associate professor in Quality Management at 
KULeuven and has been working since 1998 in the field of care 
process improvement and quality control.  Kris became Doctor in 
Public Health at Leuven University in 2007. He leads research 
projects in the field of quality improvement and patient safety 
with a special interest in care process organization and the 
respectful management of clinicians & managers after patient 
safety incidents. His newest research line is the impact on 
patients and healthcare workers of positive events during care 
activities. This Mangomoment research line started one evening 
as a strange idea, was later launched as a study, we took an 
international trademark on the concept, and a media campaign in 
2018 made it an inspiring movement to enhance patient 
centered care. 

 
Kris is coordinator of the research line on quality & patient safety of the new KULeuven Institute 
for Healthcare Policy (Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid – LIGB). If you are 
interested in his academic track, just take a look at is ORCID page or take a look at the overview 
of is publications. He is nowadays the Secretary General of the European Pathway Association 
and is international coordinator of international studies on care pathways for COPD, Hip 
Fracture, Acute Coronary Syndrome and Gastro-Intestinal Cancer patients. He is part time 
academic policy advisor to the management team & department of quality of Leuven University 
Hospitals and part time collaborating with Dutch hospitals on quality, safety and leadership 
development. More information, see: www.krisvanhaecht.be or twitter account @krisvanhaecht 

 
LOCATIE 
Merode 
Merodestraat 31  
6171 XM  STEIN - Nederland 
 
KOSTEN 
Voor leden van SKL zijn er geen kosten aan deelname aan deze bijeenkomst verbonden. 
Voor niet-leden kunnen wij deze bijeenkomst aanbieden voor slechts €50,00! 
Deze kosten worden in mindering gebracht op de jaarbijdrage als men besluit lid te worden. 
 
AANMELDEN 
Aanmelden kan via de link in de bijgevoegde mail of via skl@lwv.nl.  
Geef aan indien u het boek ´Mangomoment, met een klein gebaar naar warmere zorg´ wilt 
kopen. 

http://www.krisvanhaecht.be/
mailto:skl@lwv.nl

