15de Colloquium Automatisering en zorgverlening
Werkgroep ISV ‐ NVKVV
24 mei 2011 – De Montil, Affligem

ICT en gezondheidszorg – Solutions for Care ‐ 7th Edition
Dit jaar organiseert de werkgroep informatiesysteemverpleegkundigen van het NVKVV reeds de voor vijftiende keer een colloquium ICT &
gezondheidszorg. We zijn al toe aan de zevende editie onder de titel ‘Solutions for Care’.

Waarom dit colloquium?
Dit colloquium heeft drie belangrijke doelstellingen :
‐ Professionalisering : 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 inzichten op vlak van ontwikkelingen en implementatie van het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier)
en alle aanverwante ICT‐ aspecten binnen de zorg. Dit brede aanbod van het programma laat u toe een beter zicht te krijgen op de
mogelijkheden en opportuniteiten van een verantwoord ICT‐beleid binnen uw organisatie.
‐ Ontmoeten en expertise en ervaringen uitwisselen : met collega’s van diverse disciplines kan u uitwisselen ten einde een optimaal ICT‐beleid
voor uw organisatie verder uit te stippelen.
‐ Ontmoeten van de voornaamste marktspelers : u kan de softwareleveranciers, hardware‐producenten, verdelers en consultings, bezoeken in de
3 exposantenzalen.

Hoofdprogramma
In een uitgebreide plenaire sessie wil de werkgroep ISV u boeien met interessante lezingen van eminente sprekers. Onze minister Jo Vandeurzen
brengt ICT en gezondheidszorg ‘van concept naar project’ in Vlaanderen in kaart. De federale overheid brengt u alle actualiteiten omtrent
telematica. De stand van zaken en de verdere prioriteiten van het eHealth‐platform worden besproken. Tenslotte komt de uitdaging van de klinische
paden in een ziekenhuisinformatiesysteem aan bod.

Parallelle sessies
In de voormiddag start reeds een parallelle sessie technologieën. Thema’s als ‘clinical archiving’ en identity en access management komen aan bod.
In de namiddag krijgt u meerdere sessies omtrent de implementatie van “het elektronisch patiëntendossier”. Zo komt de pragmatische
implementatie van het patiëntendossier, het klinisch werkstation, de zorgpaden, het verpleegkundig dossier, de zorgplannen en het
medicatiebeheer aan bod.
De nadruk wordt gelegd op projectmatig werken. Zo staan we stil bij de optimalisatie van processen door de implementatie van een ERP en bij het
belang van beleidsinformatie voor middelgrote en kleine ziekenhuizen. Ook mobiliteit en geïntegreerde communicatie als intrinsiek onderdeel van
de zorg bieden ons heel wat opportuniteiten.
In andere parallelsessies komen het patiëntentransport, de integratie van zorgsystemen en apparatuur aan bod. De Geestelijke Gezondheidszorg en
thuisverpleging staan ook in de kijker. De transmurale communicatie neemt steeds verder aan belang toe. Voor de sector van de ouderenzorg wordt
ook beleidsinformatie belangrijk. Statistieken zijn meer dan gegevens alleen. Incidentenmanagement en het efficiënt gebruik van vragenlijsten
vinden steeds meer ingang in alle geledingen van de gezondheidszorg.
Dit jaar plaatsen we ook Human Resources Management opnieuw in the picture. De implementatie van HR‐management en beheer binnen de
zorgsector wordt steeds belangrijker. Ook flexibel roosteren, de sociaal innovatieve methodiek voor opmaak van uurroosters, vindt steeds meer
ingang in de gezondheidsector. Men beseft ook het belang van goede opleiding van personeel in ICT en het ontwikkelen van beleidsinformatie rond
personeelsplanning en beheer.
De werkgroep ISV hoopt aan de hand van dit uitgebreide programma en de aanwezigheid van de voornaamste marktspelers u een aangename maar
vooral leerrijke ontmoetingsdag aan te bieden.
Eric Vande Walle
Voorzitter werkgroep ISV

Michel Foulon
Algemeen coördinator NVKVV

Dagindeling
Voormiddagprogramma
Onthaal – registratie ‐ koffie ‐ stands ‐ 8.30 – 9.25 uur
Hoofdprogramma – start om 9.25 uur
Vanaf 11.05 uur loopt naast het hoofdprogramma een sessie technologieën
 Sessie A – Hoofdprogramma – vervolg om 11.05 uur
 Sessie B – Technologieën

Namiddagprogramma – start om 14.00 uur
Keuze tussen:
 Sessie C – Het EPD in het algemeen ziekenhuis – De weg naar een succesvolle implementatie van een EPD
 Sessie D – Het EPD in het algemeen ziekenhuis – Implementatie van zorgplannen, verpleegkundig dossier en
medicatiebeheer
 Sessie E – Projectmatig werken – Optimalisatie van processen door de implementatie van een ERP
 Sessie F – Mobiele systemen en geïntegreerde communicatie – Van data naar beleidsinformatie

 Sessie G – Patiëntentransport – Integratie van zorgsystemen en apparatuur – Hemovigilantie
 Sessie H – Geestelijke gezondheidszorg en thuisverpleging – Ambulante teams in de thuisomgeving
 Sessie I – Ouderenzorg – Transmurale communicatie en beleidsinformatie
 Sessie J – Human resources management – Flexibiliteit en continuïteit – Optimalisatie inzet personeel in de organisatie

Voor wie is dit colloquium bedoeld ?
Dagindeling
Het congres richt zich naar algemene en psychiatrische ziekenhuizen, ROB/RVT, thuisverpleegkundigen, hogescholen
departement verpleegkunde, opleidingscentra, softwareontwikkelaars
Doelgroep:
 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, geriatrie, PAAZ, PVT, diensthoofden bewonerszorg
 projectverantwoordelijken klinische paden
 kwaliteitscoördinatoren
 managers beleidsinformatie
 departementshoofden, opleidingshoofden en docenten van de opleidingen tot gezondheidszorgberoepen
 alle geïnteresseerden of zorgverleners die met automatisering bezig zijn
 HRM‐managers

Voormiddagprogramma
Onthaal – registratie – koffie – stands – 8.30‐9.25
Hoofdprogramma – plenaire sessie ‐ start 9.25 uur
Voorzitter: Eric Vande Walle

Sessie A

Hoofdprogramma
Plenaire sessie – start 9.25 uur

9.25 ‐ 9.30

Inleiding en verwelkoming
Eric Vande Walle, voorzitter werkgroep ISV

9.30 ‐ 10.00

ICT en gezondheidszorg in Vlaanderen: van concept naar project
Jo Vandeurzen
Vlaams minister van welzijn, volksgezondheid en gezin

10.00 ‐ 10.30

Telematica in de gezondheidszorg. Feedback enquêtes FOD. Stand van zaken met betrekking tot registratiesystemen en het
hub‐metahubproject
Chris Decoster, directeur‐generaal FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

10.30 ‐ 11.05

Gezondheidsbreak – koffie – stands

11.05 ‐ 11.40

Het eHealth‐platform: een stand van zaken en de verdere prioriteiten
Luc Maes, programma manager eHealth‐platform
Kruispuntbank van de sociale zekerheid & eHealth‐platform

11.40 ‐ 12.20

Implementatie van klinische paden in een ziekenhuisinformatiesysteem: uitdagingen en uitdagingen..
Prof. Dr. Bart Van den Bosch
CIO universitaire ziekenhuizen Leuven

12.20 ‐ 14.00

Middagmaal

Sessie B

Technologieën
parallelsessie – start 11.05 uur

11.05‐11.35

Unified clinical archiving (English)
Hans Solgaard, program manager healthcare and life sciences, EMEA, Dell

11.35‐12.05

Van identiteit naar organisatie. Identity en access management (IAM) in praktijk (Nederlands)
Mark Ceulemans, senior IAM consultant Evidian

12.05‐12.35

Controle en visibiliteit op het netwerk door implementatie van een ‘next generation’ firewall binnen het netwerk van de
universitaire ziekenhuizen van Luik (Français)
Simon François, ULG centre hospitalier universitaire de Liège, Liège
Stijn Rommens, system engineer Palo Alto Networks

12.35‐14.00

Middagmaal

Namiddagprogramma

Sessie C

Het EPD in het algemeen ziekenhuis ‐ De weg naar een succesvolle implementatie van een EPD
parallelsessie – start 14.00 uur

14.00‐14.30

Pragmatische implementatie van het patiëntendossier H++
Georges Lheureux, informatiesysteemverpleegkundige, projectleider H++, Sint Jan, Brussel
Jo Pauwels, business development manager, project management professional Polymedis

14.30‐15.00

Clinical power station. Een modulair geïntegreerd dossier. Installatie en implementatie in het O.L.V. van Lourdes‐ziekenhuis
in Waregem.
Iny DeWymmer, directeur verpleegkundig en paramedisch departement O.L.V. van Lourdes‐ziekenhuis, Waregem
Luc De Keyser, solution consultant care Partezis

15.00‐15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45‐16.15

Op de weg naar zorgpaden – het leggen van de juiste fundering
Martijn Antonius, clinical informatics Epic

16.15‐16.45

Bruggen bouwen tussen zorg en ICT. De enige weg naar een succesvolle EPD‐implementatie. Care2015 in de praktijk.
Pieter Van Haute – competence center leader care e‐trinity

16.45

Afsluiting en drink

Sessie D

Het EPD in het algemeen ziekenhuis ‐ Implementatie van zorgplannen, verpleegkundig dossier
en medicatiebeheer
parallelsessie – start 14.00 uur

14.00‐14.30

Zorgplannen, zorgpaden, verpleegkundig dossier, EPD, … ? Hoe moet dat nu praktisch?
Erwin Casier, product manager Ihc

14.30‐15.00

Het verpleegkundig dossier
Walter Claessens, directeur nursing AZ Sint Dimpna, Geel

15.00‐15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45‐16.15

De centrale rol van de verpleegkundige bij de opmaak van het medicatievoorschrift in Orbis
Eddy Willaert, solution manager Orbis Agfa Healthcare

16.15‐16.45

Het elektronisch verpleegdossier als onderdeel van het revalidatieproces
Jurrie Debruyne, account manager Compufit

16.45

Afsluiting en drink

Sessie E

Beleid: Projectmatig werken – Optimalisatie van processen door de implementatie van een ERP
parallelsessie – start 14.00 uur

14.00‐14.30

Hospital project office ‐ Projectmatig werken doorheen het ganse ziekenhuis
Reinhart Maertens, competence center leader business consulting healthcare e‐trinity

14.30‐15.00

Ziekenhuis ERP van de toekomst : meer dan een ERP
Jan Bogaert, onafhankelijk financieel consultant voor ziekenhuizen
Koen De Roo, healthcare manager RealDolmen

15.00‐15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45‐16.15

Elektronische verwerking van leveranciersfacturen in SAP ERP. Automatiseren, optimaliseren & kosten reduceren
Wouter Hanson, business unit manager Partezis
Ivan Vanhaecht, product director Arco

16.15‐16.45

Introductie tot de Project Management Institute methodologie (PMI)
Jo Pauwels, business development manager, project management professional Polymedis

16.45

Afsluiting en drink

Sessie F

Mobiele systemen en geïntegreerde communicatie ‐ Van data naar beleidsinformatie
parallelsessie – start 14.00 uur

14.00‐14.30

Gebruik van GSM voor gesprekken en data, als voordeel voor de verzorgingsinstelling en het personeel
Laurent De Meutter, sales manager health sector Belgacom

14.30‐15.00

De nieuwe wereld van werken in de gezondheidszorg. Mobiliteit en geïntegreerde communicatie als intrinsiek onderdeel van
de zorg
Hans Delporte, healthcare business manager Microsoft

15.00‐15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45‐16.15

Applicaties op de WLAN, meer dan alleen data
Chris Van der Beken, directeur IT H.‐Hartziekenhuis Roeselare‐Menen

16.15‐16.45

Beleidsinformatie voor middelgrote en kleine ziekenhuizen
Ignace Vermaelen, senior consultant Ackinas

16.45

Afsluiting en drink

Sessie G

Patiëntentransport ‐ Integratie van zorgsystemen en apparatuur ‐ Hemovigilantie
parallelsessie – start 14.00 uur

14.00‐14.30

Patiëntentransport, een gegarandeerde return
Vincent van Blitterswijk, adviseur logistieke dienstverlening, Leids universitair medisch centrum, Leiden

14.30‐15.00

Integratie van data uit medische apparatuur, infuuspompen en hartbewakingsapparatuur in het centrale informatiesysteem
Sven Walraven, directeur solutions E.Novation

15.00‐15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45‐16.15

Integratie van zorgsystemen
Olivier Caudron, senior sales engineer InterSystems

16.15‐16.45

Informatisering en hemovigilantie
Eddy Delporte, kwaliteitscoördinator, Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper
Dirk Vanrenterghem, verpleegkundige ziekenhuishygiëne, Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper

16.45

Afsluiting en drink

Sessie H

Geestelijke gezondheidszorg en thuisverpleging. Ambulante teams in de thuisomgeving
parallelsessie – start 14.00 uur

14.00‐14.30

Informatie‐uitwisseling in zorgnetwerken, zoals de proefprojecten in het kader van “artikel 107”
Paul De Bock, waarnemend adviseur‐generaal, DG1 organisatie gezondheidszorgvoorzieningen, dienst psychosociale
gezondheidszorg FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

14.30‐15.00

MediPath: uw platform voor multidisciplinaire samenwerking
Ludo Willekens, business development manager MediBridge
Marleen De Pover, projectleider diabeteszorg Arteveldehogeschool, coördinator diabetessymposium NVKVV

15.00‐15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45‐16.05

Effectief en efficiënt zorgtraject t.b.v. schizofrene patiënten thuis, ondersteund door een eenvoudige informaticatoepassing
Marc Glorieux, bestuurder thuisverpleging Mederi, Aalst

16.05‐16.25

Tijdwinst door de integratie van MyCareNet in de Infiplus software voor verpleegkundigen
Bart Zenner, thuisverpleging bvba MedZorg, Evergem

16.25‐16.45

Care Comfort, Het beheer van het ambulant verpleegkundig dossier op netbook
Ronny Pascal, verpleegkundige, directie VP‐groep, Hasselt

16.45

Afsluiting en drink

Sessie I

Ouderenzorg – transmurale communicatie en beleidsinformatie
parallelsessie – start 14.00 uur

14.00‐14.30

Het belang van een goed georganiseerd zorgdossier. Uitwisselen van gegevens door middel van de RAI en het eHealth‐
platform
Paul Matthys, attaché cel chronische, ouderen‐ en palliatieve zorg, FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en
leefmilieu

14.30‐15.00

Statistieken. Veel meer dan gegevens alleen
Stijn Verrept, hoofdprogrammeur Care Solutions

15.00‐15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45‐16.15

Incidentmanagement: leren uit fouten om herhaling te voorkomen
Bart Bolwijn, business consultant Infoland

16.15‐16.45

Vragenlijsten voor woon‐ en zorgcentra
Carlos Thysebaert, directeur WZC Avondzon, Erpe‐Mere
Leo Schreurs, zaakvoerder Solus Snap Benelux

16.45

Afsluiting en drink

Sessie J

Human Resources Management – Flexibiliteit en continuïteit – Optimalisatie inzet personeel in
de organisatie
parallelsessie – start 14.00 uur

14.00‐14.30

Implementatie van HR‐management en beheer binnen de zorgsector. Een samenwerking tussen 6 ziekenhuizen.
Karl Hendrickx, sales manager Saga Systems
Alain Demarcke, specialist HRWeb Saga Systems

14.30‐15.00

Kwaliteit van opleiden borgt het succes van ICT‐projecten in de zorg
Hans Jonkers, managing partner H2W partners

15.00‐15.30

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.30‐16.15

Flexibel roosteren, een sociaal innovatieve methodiek, optimaal voor medewerkers en organisatie
Luk Berlanger, directeur Déhora Consultancy Group
Tinne Peeters, senior consultant Déhora Consultancy Group

16.15‐16.45

Het belang van de integratie van personeelsplanning en loonadministratie gegevens in uw beleidsinformatie strategie
Bert Kindt, business services director Forcea

16.45

Afsluiting en drink

Afsluiter
16.45 uur

Drink

17.10 uur

Trekking tombola

Praktische info
Datum
Dinsdag 24 mei 2011

Algemene inlichtingen
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

Inschrijven
U kan zich inschrijven vóór 18 mei 2011
‐ bij voorkeur via de website www.nvkvvisv.be
‐ door het inschrijvingsformulier te sturen naar NVKVV, colloquium ISV, Vergote Square 43, 1030 Brussel,
‐ 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 ter plaatse een fiscaal attest bezorgd worden.

Betaling
Betaling via overschrijvingsformulier vóór 10 mei 2011. Rekeningnummer: 428‐9118911‐71

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 lid NVKVV wensen te worden (juli t.e.m. tot eind 2011) (excl. congresboek): € 150
- meerprijs congresboek: € 25

Tombola
Er wordt een tombola georganiseerd. Er zijn verschillende mooie prijzen te winnen. We noemen even op : een laptop Latitude
E5520, een I‐pad, netbook, een printer, flessen wijn, etc…
De trekking gaat door om 17.10 uur.

Annulatie
U kan uw inschrijving gratis en schriftelijk annuleren tot 10 mei 2011.
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

