Dit jaar organiseert de werkgroep informatiesysteemverpleegkundigen van het NVKVV reeds voor de zestiende
keer een colloquium ICT & gezondheidszorg. We zijn toe aan de achtste 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 ICTaspecten 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 netwerken ten
einde een optimaal ICT-beleid voor uw organisatie verder uit te stippelen.
- Ontmoeten van en onderhandelen met de voornaamste marktspelers: u kan de softwareleveranciers,
hardwareproducenten, verdelers en consultancybedrijven bezoeken in de 3 exposantenzalen.

Hoofdprogramma
In een uitgebreide plenaire sessie in de voormiddag wil de werkgroep ISV u boeien met interessante lezingen van
eminente sprekers. Als eerste beluisteren we een sessie over de telematica voor de gezondheidszorg in een
toekomstperspectief gezien. Vervolgens komt het elektronisch voorschrift in België aan bod. Tenslotte komen de
gegevensdeling in de eerste en tweede lijn en de telematica-initiatieven vanuit de tweede en derde lijn ter sprake.

Parallelle sessies
In de voormiddag start reeds een parallelle sessie in verband met technologieën en een sessie rond HRM.
In de namiddag krijgt u de keuze uit 9 parallelle sessies. We overlopen ze even in vogelvlucht. De implementatie
van het elektronisch patiëntendossier, medicatiebeheer en multidisciplinaire planning, management van
verpleegkundige en medische data, technologieën (ERP - cloud - office), risicomanagement en patiëntveiligheid,
integratie en identificatie van logistieke processen binnen de zorgsector, medische en multidisciplinaire en
verpleegkundige zorg in de eerste lijn, ouderenzorg, transmurale communicatie en beleidsinformatie, human
resources management en toepassingen voor specialistische functies zoals dialyse, verloskwartier en
thuismonitoring voor kinderen.

Multidisciplinariteit
Het colloquium wordt mede ondersteund door het Vlaams Apothekers Netwerk en Domus Medica. Beide
verenigingen zien dit colloquium als een opportuniteit om in de toekomst vaker en nog constructiever met ons
samen te werken rond alle aspecten van thuis- en thuisvervangende zorg, waar de patiënt centraal staat en de
huisarts, de verpleegkundige, de paramedicus en de apotheker in een multidisciplinair team de zorg voor de
patiënt ter harte nemen.
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
Onthaal – registratie - koffie - stands - 8.30 – 9.20 uur

Voormiddagprogramma
Hoofdprogramma – start om 9.20 uur
Vanaf 11.00 uur loopt naast het hoofdprogramma een sessie Technologieën en een sessie HRM
Sessie A
Hoofdprogramma – vervolg om 11.10 uur
Sessie B
Technologieën – start om 11.05 uur
Sessie C
Human Resources – benchmarking – start om 11.05 uur

Namiddagprogramma
Sessie D
Sessie E
Sessie F
Sessie G
Sessie H
Sessie I
Sessie J
Sessie K
Sessie L

Het EPD in het algemeen ziekenhuis - medicatiebeheer en multidisciplinaire planning
Het EPD – automatisatie van zorgprocessen
Management van verpleegkundige en medische data
Technologieën - ERP – clouds – master patient index met of zonder papier…
Risicomanagement en patiëntveiligheid
Medische, multidisciplinaire en verpleegkundige zorg in de eerste lijn
Ouderenzorg – transmurale communicatie en robotisering van de medicatiedistributie met een
vleugje beleidsinformatie
Toepassingen voor specialistische functies. Dialyse – monitoring kinderen in thuiszorg –
verloskundig dossier
Integratie en identificatie van logistieke processen binnen de zorgsector

Voor wie is dit colloquium bedoeld?
Dagindeling

Het congres richt zich tot algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, eerstelijnszorg,
hogescholen departement verpleegkunde, opleidingscentra, softwareontwikkelaars
Doelgroep:
 algemene directies
 financieel-administratieve directies
 medische directies
 directies verpleging, middenkader, zorgmanagers
 ICT-managers, informatiesysteemverpleegkundigen, informatici, gebruikerscoördinatoren,
computertechnici
 artsen, CRA’s
 MZG-coördinatoren, MPG-coördinatoren
 hoofdverpleegkundigen & verpleegkundigen interne, heelkunde, geriatrie, verloskwartier, PAAZ, PVT,
intensieve zorg, operatiekwartier, dialyse, spoedgevallen, 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
 apothekers
 verantwoordelijken dienst logistiek

Voormiddagprogramma
Onthaal – registratie – koffie – stands – 8.30-9.20 uur
Hoofdprogramma – plenaire sessie - start 9.20 uur
Voorzitter: Eric Vande Walle

Sessie A

Hoofdprogramma
plenaire sessie – start 9.20 uur

9.20-9.25

Inleiding en verwelkoming
Eric Vande Walle, voorzitter werkgroep ISV

9.25-9.55

De telematica in de gezondheidszorg in een toekomstperspectief gezien
Isabelle Van Der Brempt, , adviseur-generaal FOD volksgezondheid, veiligheid van de
voedselketen en leefmilieu

9.55-10.15

MyCareNet. Uw informatie-uitwisseling met de verzekeringsinstellingen
Frank Ponsaert, manager nationaal intermutualistisch college (NIC)

10.15-10.35

Recip-e: het elektronisch voorschrift in België
Prof. Marc Nyssen, hoogleraar vrije universiteit Brussel. Projectleider van het Recip-e project

10.35-11.10

Gezondheidsbreak – koffie – stands

11.10-11.40

Gegevensdeling in de eerste lijn en tweede lijn
Luc Maes, programma manager eHealth-platform. Kruispuntbank van de sociale zekerheid &
eHealth-platform

11.40-12.10

Telematica-initiatieven vanuit de tweede en derde lijn
Prof. Bart Van den Bosch, CIO universitaire ziekenhuizen Leuven

12.10-12.25

A case analysis of the benefits of an integrated paperless system (EMR) in a general hospital in
Portugal (En)
Prof. Màrio Caldeira, technical university of Lisbon, Lisbon, Portugal

12.25

Middagmaal

Sessie B

Technologieën
parallelsessie – start 11.05 uur

11.05-11.35

Explaining the data explosion in healthcare along the care cycle
Eric Van 't Hoff, business development manager healthcare Dell

11.35-12.05

Virtualisatie van de werkplek
Bart Van Praet, business development manager ePact Uptime

12.05-12.35

Clinical repository - The foundation of your clinical transformation
Frank Opsomer, channel sales manager Hitachi Data Systems

12.35

Middagmaal

Sessie C

Human Resources Management - benchmarking
parallelsessie – start 11.05 uur

11.05-11.35

Zelfroosteren
Marc Vande Wiele, account manager ORTEC Belgium
Gert-Jan Vos, senior business consultant ORTEC

11.35-12.05

Hospital Hummingbird. Benchmarking over personeelsinzet in ziekenhuizen
Bert Kindt, business services director Forcea

12.05

Middagmaal

Namiddagprogramma
Sessie D

Het EPD in het algemeen ziekenhuis - medicatiebeheer en
multidisciplinaire planning
parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.40

Zorgpaden: de oplossing voor geautomatiseerde klinische en poliklinische zorglogistiek
binnen CS-EZIS.Net
Arjen van Hengel, productspecialist ChipSoft

14.40-15.30

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.30-16.15

Medicatiebeheer: aanpak, implementatie en toekomstvisie in een 'best of breed' omgeving
Eric Van Kemenade, EPD verantwoordelijke Europaziekenhuizen, Brussel

16.15-16.45

De verpleegkundige als centrale schakel in de multidisciplinaire planning
Lieven Vandenbroucke, account manager CompuFit

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink met trekking tombola

Sessie E

Het EPD – automatisatie van zorgprocessen
parallelsessie – start 14.00 uur

14.15-14.45

De implementatie van een geïntegreerd EPD in een algemeen ziekenhuis, leidend tot een
papierloze werkomgeving: ervaringen
Prof. Mário Caldeira, technical university of Lisbon, Lisbon, Portugal (En)
Joep van Gorp, accountmanager Benelux, Alert Life Sciences Computing (Nl)

14.45-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.15

Digitaliseren vanuit het workflow perspectief
Ludwig Bellekens, projectmanager-adviseur H2W Partners

16.15-16.45

16.45-17.45

Het EPD als middel in de strategie van AZ Turnhout. Een fusie beter verteren door IT te
integreren
Wim Huynen, verantwoordelijke EPD AZ Turnhout
Guy Tormans, directeur financiën en ICT AZ Turnhout
Jo Leysen, medisch directeur AZ Turnhout
Afsluitende netwerkdrink met trekking tombola

Sessie F

Management van verpleegkundige en medische data
parallelsessie – start 13.45 uur

13.45-14.15

The Case for Snomed
Prof. Bart Van den Bosch, CIO universitaire ziekenhuizen Leuven

14.15-14.45

Business intelligence in de ziekenhuizen
Dr. Geert Smits, CIO universitair ziekenhuis Antwerpen

14.45-15.30

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.30-16.00

16.00-16.45

Pragmatische aanpak van het elektronisch verpleegdossier in de Europaziekenhuizen: weg
met de ‘administratieve ziekte’
Dirk Lambrechts, directeur strategie, administratie en financiën Europaziekenhuizen, Brussel
CARE-oplossing biedt antwoord op nood aan toewijzing van de poolequipe in functie van
werkbelasting & zorgbehoefte
Peter Beirlaen, business development manager care Xperthis

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink met trekking tombola

Sessie G

Technologieën - ERP – cloud – master patient index met of
zonder papier
parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

Implementatie van Hospital/AX in het Jessa Ziekenhuis
Koen De Roo, healthcare manager RealDolmen

14.30-15.00

Office 365: de vertrouwde samenwerkings- en productiviteitsprogramma’s van Microsoft
Office, geleverd via de cloud
Yves Kerwyn, solution specialist Microsoft

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.15

Master patient index. The benefit of having a single view on the patient
Patrick Billens, master data management and information integration leader IBM

16.15-16.45

Papierloos ziekenhuis is een realiteit en geen fictie!
Stephan Cornelis, sales director Input For You

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink met trekking tombola

Sessie H

14.10-14.30

Risicomanagement en patiëntveiligheid
parallelsessie – start 14.10 uur
Hoe leren uit incidenten: visie van de federale overheid op het meld- en leersysteem
Dr. Margareta Haelterman, celhoofd kwaliteit en patiëntveiligheid DG organisatie van de
gezondheidszorgvoorzieningen.
FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

14.30-15.00

E-learning draagt bij tot hogere patiëntveiligheid
Ad-Willem Mansoer, arts docent GiVi Group
Edward Pison, senior business consultant
GiVi Group

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.45

Enterprise risicomanagement
Dr. ir. Marieke Kessels-Habraken, manager operations consultant Infoland

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink met trekking tombola

Sessie I

Medische, multidisciplinaire en verpleegkundige zorg in de
eerste lijn
parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

MyCareNet voor thuisverpleging. Morgen verplicht
Dirk De Kesel, coördinator nationaal intermutualistisch college (NIC)

14.30-15.00

Gegevensdeling tussen zorgactoren. Het project Vitalink
Thomas Van Langendonck, verantwoordelijke communicatie en ondersteuning Vitalink,
Vlaams agentschap zorg en gezondheid
Wouter De Jonghe, business expert Vitalink, Vlaams agentschap zorg en gezondheid

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.15

Vlotte multidisciplinaire samenwerking dankzij Medipath
Ludo Willekens, business development manager MediBridge

16.15-16.45

Care Comfort: het beheer van het ambulant verpleegkundig dossier op netbook
Ronny Pascal, verpleegkundige, directie VP-Service/VP-Groep Hasselt

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink met trekking tombola

Sessie J

Ouderenzorg – transmurale communicatie en robotisering
van de medicatiedistributie met een vleugje beleidsinformatie
parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

BelRAI transmuraal project 2010-2011. Resultaten van het wetenschappelijk onderzoek in
rustoorden en RVT-instellingen
Paul Matthys,attaché coördinator cel ouderen-, chronische en palliatieve zorgen. FOD
volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

14.30-15.00

Het belang van ICT in de naadloze overgang tussen thuis- en thuisvervangende zorg. Het
medisch dossier in de woonzorgcentra. Uitwisseling met de eerste lijn
Dr. Rudy Faelens, voorzitter gemengde werkgroep CRA-Domus, Domus Medica. Co-voorzitter
Passendale groep

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.15

De Vlaamse apotheker in een e-zorgzaam Vlaanderen. Inzoomen op het medicatieschema
en robotisering ten behoeve van de thuiszorg en het thuisvervangend milieu
Apr. Hilde Deneyer, algemeen directeur Vlaams apothekersnetwerk (VAN)
Apr. Katrien Rombaut, HC pharma Hamme

16.15-16.45

Van beleid over praktijk... naar meting en bijsturing. Ook voor woonzorgcentra een continu
proces
Joost Ham, directeur WZC De Vlietoever, Bornem

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink met trekking tombola

Sessie K

Toepassingen voor specialistische functies. Dialyse –
monitoring kinderen in thuiszorg – verloskundig dossier
parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

TDMS: datamanagement voor dialysebehandelingen
Paul Van Langenhove, dialyseverpleegkundige OLVZ Aalst

14.30-15.30

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.30-16.00

Monitoring van obesitas en diabetes bij kinderen. Thuismonitoring als efficiënte
ondersteuning in de verbetering van de patiëntenzorg
Dany Lamproy, ICT manager medische toepassingen, universitair ziekenhuis Antwerpen

16.00-16.45

Implementatie van Mosos in het verloskwartier
Dr. Ellen Roets, gynaecoloog UZ Gent

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink met trekking tombola

Sessie L

Integratie en identificatie van logistieke processen
binnen de zorgsector
parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.40

Een stap verder in de logistieke oplossingen voor verbeteringen in de supply chain
Dirk Vandevyver, IT directeur en campus directeur AZ Monica campus Antwerpen

14.40-15.25

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.25-16.05

Informatisering van logistieke zorgprocessen. Eenvoudige oplossingen voor het traceren,
registreren en identificeren van goederen, patiënten en personeel
Frank Barendregt, business developer healthcare ZETES

16.05-16.45

Scannings- en goedkeuringstemplate voor de zorg binnen een SAAS omgeving
Kris De Pril, business development & operations manager Partezis

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink met trekking tombola

Praktische info
Datum
Dinsdag 8 mei 2012

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 1 mei 2012
- bij voorkeur via de website www.nvkvvisv.be . U krijgt automatisch een bevestiging na uw on-line inschrijving.
- door het inschrijvingsformulier, dat u kan downloaden van www.nvkvvisv.be, op te sturen naar NVKVV,
colloquium ISV, Vergote Square 43, 1030 Brussel
- door te faxen naar het nr. 02/734 84 60
Bij de inschrijving dient u een keuze te maken van de sessies die u wenst te volgen. U kan slechts één sessie kiezen
in de voormiddag en één sessie in de namiddag.
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 van het bedrag van € ……….. op het rekeningnummer 428-9118911-71 en dit vóór 1 mei 2012 met
vermelding van het OGM-nummer, vermeld op de bevestiging van uw inschrijving via de computer.

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. december 2012) (excl. congresboek): € 150
- meerprijs congresboek: € 25

Tombola
Er wordt op het einde van de dag een tombola georganiseerd onder de aanwezige deelnemers. Er zijn verschillende
mooie prijzen te winnen. We noemen even op: een dataprojector, een camera, een notebook, een Windows
Phone 7, een iPad2, een scanner, een Doro Care plus toestel, een tablet PC, enkele flessen wijn, …
De trekking gaat door om 17.15 uur.

Annulatie
U kan uw inschrijving gratis en schriftelijk annuleren tot 1 mei 2012.
Bij annulatie na deze datum wordt u 50% van het inschrijvingsgeld doorgerekend.
Bij NIET-annulatie of annulatie 3 dagen voor het Colloquium dienen wij het volledig inschrijvingsgeld aan te
rekenen.

Plaats
De Montil, Moortelstraat 8, 1790 Affligem, tel. 02/583 00 70
Liggingsplan: www.demontil.com

Openbaar vervoer
’s Morgens
Trein

07.27 uur: vertrek trein vanuit Brussel-Centraal richting Gent-St.Pieters met aankomst in
Liedekerke om 07.48 uur
07.08 uur: vertrek trein vanuit Gent-St.Pieters richting Genk met aankomst in Liedekerke om
07.47 uur

Bus

08.09 uur: vertrek bus 625 vanuit Liedekerke station richting Essene Paddeput met aankomst
om 08.23 uur aan Essene OLV kerk

Te voet

3 minuten wandelen van Essene OLV kerk tot aan de Montil

’s Avonds
Te voet

3 minuten wandelen van de Montil tot aan Essene OLV kerk

Bus

18.06 uur: vertrek bus 625 van Essene OLV-Kerk richting O.L.V. Lombeek-Daalbeek met aankomst
aan Liedekerke station om 18.20 uur

Trein

18.48 uur: vertrek trein vanuit Liedekerke station naar Brussel-Centraal richting Genk met aankomst
om 19.10 uur in Brussel-Centraal
18.32 uur: vertrek trein vanuit Liedekerke station naar Gent-St.Pieters richting Oostende met
aankomst om 19.16 uur in Gent St.-Pieters

Zie www.nvkvvisv.be voor de laatste informatie
Het 16de colloquium ICT en gezondheidszorg wordt georganiseerd in samenwerking met
het Vlaams Apothekers Netwerk en Domus Medica

Inschrijving NVKVV 16de colloquium AUTOMATISERING en ZORGVERLENING 8 mei 2012
Schrijf u bij voorkeur in via www.nvkvvisv.be
U krijgt automatisch een bevestiging na uw on-line inschrijving
Individueel inschrijvingsformulier (gelieve alles in drukletters in te vullen):
Naam en voornaam:
……………………………………………………………..
Lidnummer NVKVV:
……………………………………………………………..
Straat en nummer:
…………………………………………………………………………..
Postcode en Woonplaats:
………………………………………………………………
Telefoon/GSM:
…………………………………………………………………….
E-mailadres:
………………………………………………………………………….

Instelling: …………………………………………………………………………….
Functie in de instelling:…………………………………………………….
Straat en nummer: …………………………………………………………………………..
Postcode en Woonplaats: ……………………………………………………………….
Telefoon/GSM: …………………………………………………………………….
Type Instelling
 Algemeen Ziekenhuis  Psychiatrisch Ziekenhuis  ROB/RVT
 Thuiszorg  Opleidingsinstelling  ICT-bedrijf

Wenst in te schrijven voor de studiedag op 8 mei 2012
Maak uw keuze:
Prijs exclusief congresboek
 leden NVKVV (excl. congresboek): 105 €
 niet-leden NVKVV (excl. congresboek): € 145
 wordt lid NVKVV (excl. congresboek): € 150 (juli
tem dec. 2012)
Prijs inclusief congresboek
 leden NVKVV (incl. congresboek): 130 €
 niet-leden NVKVV (incl. congresboek): € 170
 wordt lid NVKVV (incl. congresboek): € 175 (juli
tem dec. 2012)

Stort hiervoor het bedrag van € ……….. op het
rekeningnummer 428-9118911-71 en dit vóór 1
mei 2012 met vermelding:
“Colloquium ISV 8/05/2012”
De GESPONSORDE TICKETS worden betaald door:
………………………………
Voor de zelfstandige verpleegkundigen kan ter
plaatse een fiscaal attest bezorgd worden.

Voormiddagprogramma

Namiddagprogramma

Hoofdprogramma – start om 9.20 uur
Vanaf 11.00 uur loopt naast het
hoofdprogramma een sessie Technologieën
en een sessie HRM
Duid 1 keuze aan:
 Sessie A Hoofdprogramma
vervolg om 11.10 uur
 Sessie B Technologieën
start om 11.05 uur
 Sessie C Human Resources –
benchmarking
start om 11.05 uur

Duid 1 keuze aan
 Sessie D Het EPD in het algemeen ziekenhuis medicatiebeheer en multidisciplinaire planning
 Sessie E Het EPD – automatisatie van zorgprocessen
 Sessie F Management van verpleegkundige en medische data
 Sessie G Technologieën - ERP – cloud – master patient index
met of zonder papier
 Sessie H Risicomanagement en patiëntveiligheid
 Sessie I Medische, multidisciplinaire en verpleegkundige zorg
in de eerste lijn
 Sessie J Ouderenzorg – transmurale communicatie en
robotisering van de medicatiedistributie
beleidsinformatie
 Sessie K Toepassingen voor specialistische functies. Dialyse –
monitoring kinderen in thuiszorg – verloskundig
dossier
 Sessie L Integratie en identificatie van logistieke processen
binnen de zorgsector

