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SPIEGEL 

Berichtenblad van de Jan van Boendalekring Tervuren 
 

 

Health Sciences Campus Gasthuisberg 
Dit is het onderwerp van de causerie die  

Wim Tambeur 
houdt voor de leden van de Jan van Boendalekring  

Op vrijdag 1 april  2022 om 20.30 uur 

Aula Heilig-Hartcollege  

 Albertlaan 44, 1970 Wezembeek-Oppem 

Om 20.30 uur start de causerie en gaan de deuren dicht!     
Dr Wim Tambeur ( °1962) studeerde geneeskunde, heel- en verloskunde en haalde een MBA aan 

KU Leuven. Na een aantal jaren klinische ervaring als huisarts, werd hij consultant in verschillende 

regionale ziekenhuizen. 

Sinds 2000 is hij operationeel directeur en lid van het  directiecomité UZ Leuven. 

D.w.z. verantwoordelijk directielid voor Management Informatie Rapportering (MIR), Medische 

Registratie en Dienst Ruimteplanning (masterplan en Ontwikkeling Health-Sciences Campus UZ 

Leuven), zone oncologie en zone inwendige & revalidatie (incl. Pellenberg) en voor Ontwikkeling 

eerstelijnswerking en locoregionaal beleid.  



 

 

 

 

 

 

 

Bericht uit het UZ magazine:  

Snel stijgende curves hoeven 
niet altijd slecht nieuws te 
zijn: het aantal 
Instagramvolgers van UZ 
Leuven groeit razendsnel en 
heeft volgens experts zijn 
piek nog niet bereikt. 
Ondertussen volgen bijna 
6.000 mensen de grote en 
kleine verhalen uit het 
ziekenhuis. 

Op Instagram 
(@uzleuven.be) moet je zijn 
voor een interessante 
nieuwsflash, 
hartverwarmende berichten 
of een blik achter de 
schermen van UZ Leuven  
 
.………………………………………….. 
 
UZ Leuven in cijfers (2021) 
 
53.518      opnames 
123.215    dagopnames 
2.455        bevallingen 
55.881      operaties 
366            transplantaties  
750.504    raadplegingen  
62.836      spoedgevallen  
10.011      medewerkers 
1874          artsen 
3071          verpleegkundigen 
2159          paramedici 
2907          andere functies 
74%           vrouwen 
26%            mannen 

 

 

 www.boendalekringtervuren.be                         janvanboendale@gmail.com 

Als universitair ziekenhuis in de innoverende, kennisregio Vlaanderen en als onderdeel 

van één van de topuniversiteiten in Europa, KU Leuven, stoelt de missie van UZ Leuven 

op drie pijlers: gezondheidszorg, onderwijs en onderzoek, waarbij een continue streven 

naar innovatie en het aanbieden van topklinische zorg essentieel is. 

Op de Health Sciences Campus (HSC) Gasthuisberg verlegt UZ Leuven/KU Leuven 

grenzen, door kennis en zorg samen te brengen, in een zoektocht naar continue 

verbetering en innovatie binnen de gezondheidszorg.  

UZ Leuven en KU Leuven bundelen de krachten vanuit een visie tot meerwaardecreatie 

door de combinatie van innovatie in onderzoek, excellentie in zorg en het uitdragen van 

kennis in onderwijs.  

Kennis en praktijk komen samen in opleidingen voor diverse gezondheidsberoepen. De 

synergie tussen zorg, onderwijs en onderzoek leidt tot ondernemerschap en groeiende 

tewerkstelling voor alle opleidingsniveaus.  

De campus groeit uit tot een innovatie-ecosysteem waarin vele partners en spin-offs 

een drijvende kracht zijn voor Leuven (European Capital of Innovation 2020) en voor de 

competitieve positie van Vlaanderen/België in Europa.   

De Health Sciences Campus Gasthuisberg is dan ook een pijler in het ontwikkelen van 

een kenniseconomie in Vlaanderen met internationale uitstraling.  

In 2004 maakte ‘awg architecten’ de blauwdruk voor de ruimtelijke vertaling van deze 

strategische doelstellingen van de Health Sciences Campus Gasthuisberg.  

In de afgelopen periode 2005-2020 werd onder de noemer Health Sciences Campus 1.0 

deze blauwdruk stelselmatig omgezet in realiteit. Hiermee werd een eerste grote fase 

van de vernieuwing van de infrastructuur –die instrumenteel is voor de realisatie van 

onze strategie- op campus Gasthuisberg gerealiseerd. 

Volgende lezing op 6 mei 2022  

Panelgesprek: Samen duurzaam! 

Circulaire en deeleconomie, zorgzaam omgaan met energie en 

optimalisatie van mobiliteit. Hoe nemen we de pijnpunten weg? Hoe 

geraken we samen overtuigd? Een dialoog tussen burger, overheid 

en bedrijfswereld met mogelijkheid tot vraagstelling nadien.     

Let op!!! afspraak in de Theaterzaal in het CC De Warandepoort. 

 

Daarnaast is hij actief gedelegeerd bestuurder van Z.org KU Leuven (UPC KU 

Leuven).  

Hij was ‘adviseur ziekenhuizen’ (2014-2019)  bij het kabinet van minister Jo 

Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.  

Hij oefent nog verschillende beheersmandaten uit in locoregionale ziekenhuizen 

en een aantal psychiatrische ziekenhuizen.  

 

 

http://www.boendalekringtervuren.be/

