14de Colloquium Automatisering en zorgverlening
Werkgroep ISV - NVKVV
18 mei 2010 – De Montil, Affligem

ICT en gezondheidszorg – Solutions for Care - 6th Edition

Waarom dit colloquium?
Op dinsdag 18 mei 2010 gaat in het congrescentrum De Montil te Affligem het 14de colloquium over automatisering en zorgverlening door. De
belangrijkste actualiteiten betreffende telematica en gezondheidszorg komen aan bod. Het is voor u de uitgelezen kans om op de hoogte te blijven
van de allerlaatste ontwikkelingen en toepassingen op EPD-gebied en zorg-ICT. Met collega’s van diverse disciplines kan u informatie uitwisselen
ten einde een verantwoord ICT-beleid voor uw organisatie uit te stippelen.

Hoofdprogramma
In een uitgebreide plenaire sessie wil de werkgroep ISV u boeien met interessante lezingen van eminente sprekers. De federale overheid brengt u
een stand van zaken betreffende eHosp en het eHealth platform. We krijgen daarnaast een voorbeeld van informatisering in de zorgverlening
binnen een universitaire setting. Wat kan het klinisch werkstation betekenen voor een ziekenhuis? Wordt het klinisch werkstation de GPS doorheen
de diverse zorgprocessen en kan de zorg voor de patiënt hierdoor geoptimaliseerd worden? Kennis gedreven zorg: van visie tot realisatie.

Parallelle sessies
In de namiddag krijgt u meerdere sessies omtrent “het elektronisch patiëntendossier”.
Er worden 3 specials georganiseerd rond het elektronisch patiëntendossier voor algemene ziekenhuizen. In deze EPD-specials kan u kennis maken
met het EPD van enkele belangrijke marktspelers in Vlaanderen. Het EPD als basis voor optimalisatie van zorgprocessen en als bron voor
managementinformatie. We zien toepassingen van een verpleegkundig en verloskundig dossier, een medisch of klinisch werkstation en de
integratie van de gedigitaliseerde papieren dossiers binnen één allesomvattend patiëntendossier
Om een vlotte toegang tot de diverse deelsystemen mogelijk te maken zijn Single Sign On en het gebruik van mobiele systemen noodzakelijk Een
verdere optimalisatie van de identificatie van patiënten en medewerkers moet bijdragen tot een veiliger werkomgeving.
In de sessie voor de geestelijke gezondheidszorg maken we eerst kennis met nieuwe evoluties rond zorgcircuits en netwerken. Het EPD moet in
deze nieuwe omgeving dan ook beantwoorden aan andere en nieuwe eisen. Verder zien we ook enkele technologische ontwikkelingen binnen het
domein van de geestelijke gezondheidszorg. Agressiebeveiliging, getwitter, email, web en sms dragen bij tot een proactieve communicatie en
maakt de stem van de patiënt luider in de zorg.
Er wordt tevens een sessie voorzien met het brede spectrum aan IT-oplossingen voor rusthuizen en RVT’s. Advance care planning, transmurale
communicatie en zorgkwaliteit zijn kernwoorden geworden in de ouderenzorg .
Ook dit jaar organiseren we een special rond thuisverpleging. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de privacy in een multidisciplinaire
omgeving en wordt een evenwicht gezocht tussen veiligheid en informatie-uitwisseling in BelRAI. Wat betekent voor ons ‘het ambulant
elektronisch verpleegkundig dossier’? Beschikken we hiertoe over de nodige mobiele systemen en betekent dit dan ook tijdswinst voor de
verpleegkundigen?
Voor de beleidsmensen is er een sessie rond e-learning, registraties, rapportering en managementinformatie. In deze sessie maakt u kennis met
toepassingen voor incidentenregistratie, databeheer en datamanagement. En hoe we dit allemaal kunnen aanleren... E-learning kan ons hierbij
helpen!
De werkgroep ISV hoopt aan de hand van dit uitgebreide programma u een aangename maar vooral leerrijke dag aan te bieden.
Eric Vande Walle
Voorzitter werkgroep ISV

Michel Foulon
Algemeen coördinator NVKVV

Dagindeling
Voormiddagprogramma
Hoofdprogramma – start om 9.25 uur

Namiddagprogramma
Keuze tussen:
 Sessie A – ‘Het EPD in het algemene ziekenhuis’ – Een tool voor optimalisatie van zorgprocessen
 Sessie B – ‘Het EPD in het algemene ziekenhuis’ - Het verpleegkundig en verloskundig dossier als onderdeel van het
multidisciplinair patiëntendossier
 Sessie C – ‘Het EPD in het algemene ziekenhuis’ - Van papieren dossier naar een geïntegreerd patiëntendossier
 Sessie D – Technologische evoluties voor vlotte identificatie en toegangsbeheer, mobiele systemen en
spraaktechnologie
 Sessie E – Kwaliteit- en managementsystemen
 Sessie F – Thuisverpleging – Informatie-uitwisseling via het mobiele verpleegkundig dossier
 Sessie G – Geestelijke gezondheidszorg - ICT als glijmiddel bij samenwerken in de zorg
 Sessie H – Woon- en zorgcentra – Transmurale communicatie en zorgkwaliteit in de ouderenzorg

Voor wie is dit colloquium?
Algemene ZH en psychiatrische ziekenhuizen, ROB/RVT, thuisverpleegkundigen, scholen verpleegkunde, opleidingscentra,
softwareontwikkelaars
− algemene directies
− financieel-administratieve directies
− medische directies
− directies verpleging, middenkaders, zorgmanagers
− ICT-managers, informatiesysteemverpleegkundigen, informatici, gebruikerscoördinatoren, computertechnici
− artsen, CRA’s
− MZG-coördinatoren (MVG)
− MPG-coördinatoren
− hoofdverpleegkundigen & verpleegkundigen interne, heelkunde, verloskwartier, PAAZ, PVT, diensthoofden
bewonerszorg
− projectverantwoordelijke klinische paden
− kwaliteitscoördinatoren
− manager beleidsinformatie
− docenten ICT in de opleiding tot gezondheidszorgberoepen
− alle geïnteresseerden of zorgverleners die met automatisering bezig zijn

Voormiddagprogramma
Hoofdprogramma – plenaire sessie - start 9.25 uur
Voorzitter: Eric Vande Walle
8.30 - 9.25

Onthaal – registratie – koffie – stands

9.25 - 9.30

Inleiding en verwelkoming
Eric Vande Walle, voorzitter werkgroep ISV

9.30 - 10.00

eHosp: een plan voor de toekomst
Chris Decoster, directeur-generaal FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

10.00 - 10.30

Het eHealth platform: stand van zaken
Frank Robben, administrateur-generaal eHealth-platform

10.30 - 11.10

Gezondheidsbreak – koffie – stands

11.10 - 11.35

Het klinisch werkstation de GPS van elk ziekenhuis. Verleden en toekomst
Prof. dr. Rudi Vandevelde, CIO ICT-verantwoordelijke UZ Brussel

11.35 - 12.00

Naar een betere zorg voor de patiënt door een efficiëntere informatie-uitwisseling
Prof. dr. Bart Sijnave, CIO Informatie- en communicatietechnologie UZ Gent

12.00 - 12.20

Kennis gedreven zorg: van visie tot praktische realisatie
Hans Delporte, business development manager healthcare Microsoft België & Luxemburg

12.20 - 14.00

Middagmaal

Namiddagprogramma
Sessie A

‘Het EPD in het algemene ziekenhuis’ – Een tool voor optimalisatie van zorgprocessen parallelsessie – start 14.00 uur

14.00 - 14.30

Care2015: Een gids voor uw digitaal zorgplatform
Pieter Van Haute, consultant e-trinity nv

14.30 - 15.00

Het EPD als bron van managementinformatie. Orbis en QlikView dragen via slechts enkele clicks bij tot een glasheldere kijk
op uw organisatie
Koen Van Damme, business unit manager HIS/CIS Agfa Healthcare
Jan Peeters, vennoot Ackinas

15.00 - 15.45

Gezondheidsbreak – koffie - stands

15.45 - 16.45

Implementatie van het elektronisch verpleegdossier in het UZ Brussel. Een tool voor optimalisatie van zorgprocessen
Paul Ceulemans, stafmedewerker en informatiesysteemverpleegkundige UZ Brussel, Lid werkgroep ISV
Rudi Plas, IT development UZ Brussel

16.45

Afsluiting en drink

Sessie B

‘Het EPD in het algemene ziekenhuis’ - Het verpleegkundig en verloskundig dossier als onderdeel
van het multidisciplinair patiëntendossier parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

Zorgbeheer voor verpleegkundigen met een geïntegreerd multidisciplinair zorgdossier
Luc Desaeger, consulent Polymedis
Jurgen Van Beveren, client product specialist Polymedis
Georges Lheureux, systeemverpleegkundige kliniek Sint-Jan Brussel

14.30-15.00

1 jaar het verloskundig dossier Mosos: een stand van zaken
Geert Lingier, hoofdverpleegkundige dienst perinatologie AZ Sint-Lucas Brugge

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.45

Automatisatie verpleegdossier en klinische zorg: een geïntegreerde oplossing
Monique van der Bulck, directeur verpleging AZ Klina Brasschaat
Arjen van Hengel, productspecialist ChipSoft

16.45

Afsluiting en drink

Sessie C

‘Het EPD in het algemene ziekenhuis’ - Van papieren dossier naar een geïntegreerd
patiëntendossier parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

Papierloos medisch dossier bij AZ Jan Portaels d.m.v. digitalisering van de dagelijkse instroom en bestaande medisch
archieven
Geert Catry, IT directeur, AZ Jan Portaels Vilvoorde

14.30-15.00

OmniPro geïntegreerd patiëntendossier
Tom Du Jardin, sales director Care4health

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie - stands

15.45-16.45

Het medisch werkstation, een modulair zorgportaal voor de automatisering van ziekenhuisprocessen
Dominic Lemmens, specialized sales Cegeka

16.45

Afsluiting en drink

Sessie D

Technologische evoluties voor vlotte identificatie en toegangsbeheer, mobiele
systemen en spraaktechnologie parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

Single-Sign-on, toepassingen in ziekenhuizen
David Commers, senior business consultant Belgacom

14.30-15.00

Mobile Clinical Computing (MCC)
Hans Solgaard, healthcare program manager EMEA Dell
Francky Deleu, ICT manager Jan Yperman ziekenhuis Ieper

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.15

Beveiliging van patiënten en personeel via je WLAN & RFID
Erik Cotman, business development manager RFID & RTLS Phi Data

16.15-16.45

Succesvolle ziekenhuisbrede invoering spraakherkenning en werkflow
Karl Hanegreefs, ICT medewerker Sint Dimpna ziekenhuis Geel

16.45

Afsluiting en drink

Sessie E

Kwaliteit- en managementsystemen parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

Sharepoint 2010 als informatiedrager en beslissingsplatform in uw ziekenhuis
Peter Van Osta, business consultant Real Dolmen

14.30-15.00

Incidentenregistratie in een algemeen en psychiatrisch ziekenhuis
Leo Schreurs, zaakvoerder Solus
Jef Coenen, kwaliteitscoördinator AZ Vesalius Tongeren

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.15

Hoe e-learning kan bijdragen tot patiëntveiligheid
Kris De Pril, business development manager Partezis
Ron van den Bos, senior business consultant GiVi group

16.15-16.45

Procesondersteuning en procesoptimalisatie: hoe zet ik het kwaliteitsprocedureboek om naar de dagelijkse zorgpraktijk en
registratie ? En kan het ook omgekeerd ?
Ruud Leenen, business consultant Regas

16.45

Afsluiting en drink

Sessie F

Thuisverpleging – Informatie-uitwisseling via het mobiele verpleegkundig dossier parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.20

Privacy in een multidisciplinaire zorgtoepassing: evenwicht tussen veiligheid en informatie-uitwisseling in BelRAI
Bert Paepen, gedelegeerd bestuurder Pyxima

14.20-15.00

Workshop – “Het ambulant elektronisch verpleegkundig dossier”
Louis Paquay, verpleegkundig coördinator Wit-Gele Kruis
Marc Glorieux, bestuurder Mederi

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.15

Mobiele administratie, planning en ondersteuning voor de thuisverpleging
Pieter Baeyaert, zaakvoerder HealthConnect
Hereward Burgers, zaakvoerder MCH+

16.15-16.45

Tijdwinst door het gebruik van Infiplus software voor verpleegkundigen
Nathalie De Bleye, verpleegkundige en verantwoordelijke groep thuisverpleging Medi-Nat, Melle

16.45

Afsluiting en drink

–
Sessie G

Geestelijke gezondheidszorg - ICT als glijmiddel bij samenwerken in de zorg parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.20

Zorgcircuits en netwerken in de geestelijke gezondheidszorg en de rol van registraties binnen dat nieuwe concept
Paul De Bock, diensthoofd van de dienst psychosociale gezondheidzorg FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu

14.20-14.40

Het EPD als backbone voor het PZ
Richard Sommer, senior consultant E-trinity nv

14.40-15.10

Ketenzorg voor vroegdetectie, behandeling, opvolging van psychiatrische problemen en dementie bij ouderen
Inge De Sloovere, projectmanager Menos Genk
Wouter Bols, implementation consultant Partezis

15.10-15.55

Gezondheidsbreak – koffie - stands

15.55-16.15

Uw veiligheid bij agressie geborgd door integratie van nieuwste technieken in psychiatrie
Naïma Messoudi, commercieel manager Clb Belgium

16.15-16.45

Getwitter, email, web en sms: proactieve communicatie en monitoring maakt de stem van de patiënt luider in de zorg.
Tom De Clercq, zaakvoerder Regas

16.45

Afsluiting en drink

Sessie H

Woon- en zorgcentra – Transmurale communicatie en zorgkwaliteit in de ouderenzorg parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

Transmurale communicatie en zorgkwaliteit. Visie van de overheid
Paul Matthys, attaché cel chronische, ouderen- en palliatieve zorg FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu

14.30-15.00

Advance care planning (ACP) in een WZC: wat en hoe?
Marc Vanderlinden, directeur WZC Molenheide Wijnegem

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.15

Het woonzorgcentrum en ICT: de oplossing voor een optimale samenwerking, binnen en buiten de muren van de instelling
Patrick Vrydaghs, algemeen directeur CMS

16.15-16.45

Verhogen van kwaliteit en medewerkerstevredenheid door optimalisatie van personeelsplanning in de ouderenzorg
Fulco Timmers, senior consultant Ortec
Martin Woudstra, senior consultant Ortec

16.45

Afsluiting en drink

16.45 uur

Afsluiting congres - Drink

17.10 uur

Trekking tombola

Praktische Info
Dit colloquium vindt plaats op 18 mei 2010 in De Montil te Affligem
Algemene inlichtingen kan u bekomen op het NVKVV-secretariaat, Vergote Square 43, 1030 Brussel
Tel.: 02/737 97 83 – Fax 02/734 84 60
Email: administratie@nvkvv.be
U kan zich inschrijven vóór 5 mei 2010 via de website www.nvkvvisv.be of door het inschrijvingsformulier te sturen naar
NVKVV, colloquium ISV, Vergote Square 43, 1030 Brussel, of door te faxen op het nr. 02/734.84.60
In geval van problemen met de inschrijving, contacteer Marijke Rothier, tel. 02/737 97 83.
Voor de zelfstandige verpleegkundigen kan een fiscaal attest ter plaatse bezorgd worden.
Betaling via overschrijvingsformulier vóór 5 mei 2010

Kostprijs
De kosten (incl. presentaties op USB-stick, onthaal, koffiepauzes en middaglunch) bedragen:
- leden NVKVV (excl. congresboek): € 105
- niet-leden NVKVV (excl. congresboek): € 145
- niet-leden die meteen lid NVKVV wensen te worden tot eind 2010 (excl. congresboek): € 150
- meerprijs congresboek: € 25
Rekeningnummer: 428-9118911-71

Tombola
Er wordt een tombola georganiseerd: PDA, notebook Latitude E6500, some bottles of wine, switch (security gateway),
scanner,…
Trekking om 17.10 uur

Annulatie
U kan uw inschrijving gratis en schriftelijk annuleren tot 5 mei 2010
Bij NIET-annulatie of annulatie na deze datum wordt u 50% van het inschrijvingsgeld doorgerekend.

Plaats
De Montil, Moortelstraat 8, 1790 Affligem, tel. 02/583.00.70
Liggingsplan: www.demontil.com

Zie www.nvkvvisv.be voor de laatste informatie

Inschrijvingsstrook
Schrijf u in via www.nvkvvisv.be
U krijgt automatisch een bevestiging via on-line inschrijving
Individueel inschrijvingsformulier
Gelieve alles in te vullen in drukletters!
NAAM + VOORNAAM: …………………………………………
LIDNUMMER NVKVV: ……………………………………………
STRAAT + NR: …………………………………….
POSTCODE + PLAATS: ……………………………………………
TELEFOON/GSM: ………………………………………………….
EMAILADRES: ……………………………………………………..

INSTELLING: ……………………………………………………….
FUNCTIE IN DE INSTELLING: …………………………………………………………
STRAAT + NR : ……………………………………………………
POSTCODE + PLAATS: ………………………………………….
TELEFOON/GSM: …………………………………………………
TYPE INSTELLING
Alg ZH
Psy ZH
ROB/RVT
Thuiszorg
Opleidingsinstelling
ICT-bedrijf

Wenst in te schrijven voor de studiedag op 18 mei
2010
Maak uw keuze
Prijs exclusief congresboek
 leden NVKVV (excl. congresboek): 105 €
 niet-leden NVKVV (excl. congresboek): € 145
 wordt lid NVKVV (excl. congresboek): € 150
(juni tem dec. 2010)
Prijs inclusief congresboek
 leden NVKVV (incl. congresboek): 130 €
 niet-leden NVKVV (incl. congresboek): € 170
 wordt lid NVKVV (incl. congresboek): € 175
(juni tem dec. 2010)

Stort hiervoor het bedrag van € ……….. op het rekeningnummer
428-9118911-71 en dit vóór 5 mei 2010 met vermelding:
“Colloquium ISV 18/05/2010”
GESPONSORDE TICKETS betaling door: ………………………………
Voor de zelfstandige verpleegkundigen kan een fiscaal attest ter
plaatse bezorgd worden.

VOORMIDDAGPROGRAMMA
hoofdprogramma – start om 9.25 uur

NAMIDDAGPROGRAMMA
Ik kies voor

 Sessie A – ‘Het EPD in het algemene ziekenhuis’ – Een tool voor optimalisatie van zorgprocessen
 Sessie B – ‘Het EPD in het algemene ziekenhuis’ - Het verpleegkundig en verloskundig dossier als onderdeel
van het multidisciplinair patiëntendossier
 Sessie C – ‘Het EPD in het algemene ziekenhuis’ - Van papieren dossier naar een geïntegreerd
patiëntendossier
 Sessie D – Technologische evoluties voor vlotte identificatie en toegangsbeheer, mobiele systemen en
spraaktechnologie
 Sessie E – Kwaliteit- en managementsystemen
 Sessie F – Thuisverpleging – Informatie-uitwisseling via het mobiele verpleegkundig dossier
 Sessie G – Geestelijke gezondheidszorg - ICT als glijmiddel bij samenwerken in de zorg
 Sessie H – Woon- en zorgcentra – Transmurale communicatie en zorgkwaliteit in de ouderenzorg

