Dit jaar organiseert de werkgroep informatiesysteemverpleegkundigen van het NVKVV reeds voor de zeventiende
keer een colloquium ICT & gezondheidszorg. We zijn toe aan de 9de editie onder de titel ‘Solutions for Care’.

Waarom dit colloquium?
Dit colloquium heeft drie belangrijke doelstellingen:
 Professionalisering: op deze dag komen de belangrijkste trends in ICT en gezondheidszorg aan bod. Het is de
uitgelezen kans om op de hoogte te zijn van de allerlaatste inzichten bij het kiezen, ontwikkelen en implementeren
van een Elektronisch PatiëntenDossier (EPD). Dit jaar wordt ook uitgebreid stilgestaan bij patiëntveiligheid en de
wijze waarop ICT een NIAZ- of JCI-accreditering kan helpen ondersteunen. De brede waaier aan onderwerpen laat
u toe een beter zicht te krijgen op de kansen en mogelijkheden van een doordacht ICT-beleid binnen uw
organisatie.
 Collega’s ontmoeten en expertise en ervaringen met hen uitwisselen: het colloquium is een unieke gelegenheid
om met collega’s van diverse disciplines contacten te leggen om een optimaal ICT-beleid voor uw organisatie
verder uit te stippelen.
 Kennis maken met de voornaamste marktspelers: in de verschillende exposantenzalen kan u het aanbod van de
softwareleveranciers, hardwareproducenten, verdelers en consultancybedrijven leren kennen.

Hoofdprogramma
In het hoofdprogramma wordt de dag aangevat met interessante lezingen van enkele eminente sprekers. Eerst staan
we stil bij de uitdagingen die ons de komende jaren omtrent het gebruik, de kwaliteit en de veiligheid van het
elektronisch patiëntendossier te wachten staan. Een EPD moet gedragen worden door alle gebruikers en dat over
alle sectoren heen. De Vlaamse overheid stelt haar toekomstplannen voor met betrekking tot eGezondheidszorg en
Vitalink. De federale overheid belicht vervolgens de evoluties m.b.t. Nursing Related Groups (NRG) en het 20-punten
plan van de roadmap 2013-2018 dat het resultaat is van de rondetafel eHealth.
 Dagprogramma technologieën. Voor de deelnemers die zich graag willen toeleggen op de technische kant van de
zaak is er - net als vorig jaar - een volledig dagprogramma technologieën voorzien.
 Dagprogramma ouderenzorg en woonzorgcentra. Gezien de toenemende vergrijzing komt deze sector steeds
meer onder druk. Technologische oplossingen worden dan ook steeds meer gezien als hulpmiddelen in de
thuiszorg en de ouderenzorg. Omwille van het toenemende belang van deze sector voorzien wij dan ook voor het
eerst een volledig dagprogramma met een zo breed mogelijk overzicht van de technologische en IT-mogelijkheden
ter ondersteuning van de zorg aan de hulpbehoevende patiënt. Dit dagprogramma wordt dan ook mede
ondersteund door de Vlaamse vereniging voor geriatrie en gerontologie, Domus Medica en het Vlaamse
Apothekers Netwerk.

Parallelle sessies
In de voormiddag al starten parallelle sessies over technologieën, HRM, ouderenzorg en woonzorgcentra.
In de namiddag krijgt u de keuze uit 8 parallelle sessies. Kort samengevat gaan deze over het elektronisch
patiëntendossier, diverse technologieën, ICT in de ondersteuning van het beleid, accreditering en patiëntveiligheid,
evoluties in ICT binnen de ouderenzorg en woonzorgcentra, de eerstelijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg.
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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. Hierin staat de patiënt centraal en nemen de
huisarts, de verpleegkundige, de paramedicus en de apotheker samen in een multidisciplinair team de zorg voor de
patiënt ter harte. Ook de Vlaamse vereniging voor geriatrie en gerontologie is partner van dit congres.
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 – 9.25 uur

Voormiddagprogramma
Hoofdprogramma – start om 9.25 uur
Vanaf 11.00 uur loopt naast het hoofdprogramma een sessie technologieën, een sessie HRM en een specifieke sessie
voor de ouderenzorg en de woonzorgcentra.
Sessie A

Hoofdprogramma - vervolg – Nursing Related Groups - eHealth

Sessie B

Human Resources Management

Sessie C

Technologieën

Sessie D

Evoluties in ICT voor de ouderenzorg en de woonzorgcentra

Namiddagprogramma
Vanaf 14.00 uur starten diverse parallel sessies
Sessie E

Het Elektronisch Patiëntendossier (opgelet: deze sessie start om 14.15 uur)

Sessie F

Technologieën - vervolg

Sessie G

Beleid ondersteund door ICT

Sessie H

NIAZ- & JCI-accreditatie ondersteund door IT

Sessie I

Hoe kan IT bijdragen tot betere (patiënt)veiligheid?

Sessie J

Evoluties in ICT voor de ouderenzorg en de woonzorgcentra - vervolg

Sessie K

Eerstelijnszorg – multidisciplinaire samenwerking ondersteund door IT

Sessie L

Evoluties op vlak van IT binnen de geestelijke gezondheidszorg
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Voor wie is dit colloquium bedoeld?
Het congres richt zich tot algemene ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, eerstelijnszorg,
woonzorgcentra, 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, WZC,
intensieve zorg, operatiekwartier, dialyse, spoedgevallen, diensthoofden bewonerszorg
projectverantwoordelijken klinische paden
kwaliteitscoördinatoren, veiligheidsconsulenten
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
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Voormiddagprogramma
Onthaal – registratie – koffie – stands – 8.30-9.25 uur
Hoofdprogramma – plenaire sessie - start 9.25 uur
Voorzitter: Eric Vande Walle

Hoofdprogramma
Plenaire sessie – start 9.25 uur
9.25-9.30

Inleiding en verwelkoming
Eric Vande Walle, voorzitter werkgroep ISV

9.30-10.00

Elektronische medische dossiers: uitdagingen in user adoptie, patient quality &
safety. Challenges and perspectives for the next decade
Prof. Rudi Van De Velde, CIO ICT-verantwoordelijke UZ Brussel

10.00-10.25

Vlaams ICT-beleid en de toekomstplannen met betrekking tot eGezondheidszorg en
Vitalink
Dominique Dejonckheere, program manager ICT, Vlaams agentschap zorg en
gezondheid

10.25-11.00

Gezondheidsbreak – koffie – stands

Sessie A

Hoofdprogramma – Nursing Related Groups - eHealth
Plenaire sessie – vervolg 11.00 uur

11.00-11.25

Nursing Related Groups: een stand van zaken
Christiaan Decoster, directeur-generaal FOD volksgezondheid, veiligheid van de
voedselketen en leefmilieu

11.25-12.20

Stand van zaken en toekomstperspectieven eHealth inclusief roadmap rondetafel
eHealth 2013-2018
Frank Robben, administrateur-generaal eHealth-platform
Apr. Dirk Broeckx, voorzitter vzw recipe, opdrachthouder rondetafel eHealth actieplan
2013-2018

12.20-14.00

Middagmaal

4

Sessie B

Human Resources Management
Parallelsessie – start 11.00 uur

11.00-12.00

Optimaliseren van personeelsplanning
Koen Somers, consultant Cegeka

12.00-12.30

Het nieuwe werken - het nieuwe plannen
Rudy Moons, healthcare expert Ortec Belgium

12.30-14.00

Middagmaal

Sessie C

Technologieën
Parallelsessie – start 11.00 uur

11.00-11.30

Unified access in de zorgsector
Frank de Reymaeker, business manager Cisco

11.30-12.00

Unified access en MDM: van de theorie naar de praktijk
Johan Byl, senior added value consultant Uptime Group

12.00-12.30

Alles wat u altijd had willen weten over de voordelen van een IT-veilig
Windows 8 tablet aan het patiëntenbed
Eric van 't Hoff, healthcare alliances EMEA Dell

12.30-14.00

Middagmaal
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Sessie D

Evoluties in ICT voor de ouderenzorg en de
woonzorgcentra
Parallelsessie – start 11.00 uur

11.00-11.30

Multidisciplinair zorgdossier in het woonzorgcentrum. Ieder zijn taken, ieder zijn
app
Filip Vandaele, systeemverpleegkundige vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu
Thomas Coppens, customer support engineer CMS

11.30-12.00

Bewegingsvrijheid en veiligheid door mobiele communicatie en zorgoproep
Peter De Baets, expert healthcaresolutions Newtel

12.00-12.30

Senioren zelfregie – Nieuwe perspectieven door IT-ondersteuning in de thuiszorg
en de ouderenzorg
Peter Raeymaekers, stafmedewerker Zorgnet Vlaanderen

12.30-14.00

Middagmaal
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Namiddagprogramma
Sessie E

Het Elektronisch Patiëntendossier
Parallelsessie – start 14.15 uur

14.15-14.45

Een blik op multidisciplinaire EPD-voering
Walter Claessens, directeur patiëntenzorg AZ Erica campus Geel

14.45-15.15

EPD en portalen: veilige en efficiënte transmurale zorgcommunicatie in realtime
Peter Beirlaen, business development manager care xperthis

15.15-16.00

Gezondheidsbreak – koffie – stands

16.00-16.45

De implementatie van een EPD: hoe hebben we het aangepakt in de States en wat
zijn de sleutels tot succes
Bruno De Geest, BUM care etrinity / CTG
Ted Reynolds, vice president CTG health solutions, United States (ENG)

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink

Sessie F

Technologieën
Parallelsessie – vervolg 14.00 uur

14.00-14.30

Introductie van mobiele toepassingen: enkele voorbeelden uit de praktijk
Yannic Sterken, zaakvoerder Innovation studio
Dr. Fabio Catarinella, arts Maastricht universitair medisch centrum

14.30-15.00

Are you connected? Oplossingen voor het geconnecteerd werken met
ziekenhuismonitoren
Raymond Rooijakkers, manager connectivity EME (Europe / Middle East) Welch Allyn

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.15

Virtueel overleg over patiënten tussen de huisarts en het algemeen ziekenhuis. Een
optimaal communicatienetwerk is van levensbelang
Gunther Kostka, diensthoofd informatica AZ Sint-Lucas & Volkskliniek Gent
Jan Bogaert, business development manager healthcare solutions RealDolmen

16.15-16.45

Beslissingsondersteuning met Watson for Healthcare
Dr. Boudewijn de Bliek, associate partner healthcare and social segment leader IBM

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink
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Sessie G

14.00-14.30

Beleid ondersteund door ICT
Parallelsessie – start 14.00 uur
Hospital/AX – een ERP voor en door ziekenhuizen
Franky Dekiere, lead consultant hospital / AX RealDolmen
Jan Bogaert, business development manager healthcare solutions RealDolmen

14.30-15.00

Lean projecten ondersteund door IT
Dirk Van de Vyver, adjunct-algemeen directeur AZ Monica Antwerpen

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.15

Het verpleegkundig dashboard informeert en coördineert
Eric Van Kemenade, EPD-verantwoordelijke Europaziekenhuizen Brussel
Mark Devos, managing consultant Calidos

16.15-16.45

HOTflo: real time business intelligence voor capaciteitsmanagement en sturing in
ziekenhuizen
Bert Kindt, business services director Forcea

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink

Sessie H

NIAZ- & JCI-accreditatie ondersteund door IT
Parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

Aanpassingen op vlak van IT ter ondersteuning van een JCI-accreditatie
Prof. Bart Van den Bosch, CIO universitaire ziekenhuizen Leuven

14.30-15.00

NIAZ-acreditatie: volledige ondersteuning door een documentum DMS
Fritz Defloor, IT-directeur AZ Alma Sijsele-Eeklo

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.45

Accreditatie als hefboom om patiëntveiligheid structureel te verbeteren in de
werking van een ziekenhuis: een verhaal vanuit de praktijk
Tom Coolen, directeur ICT, processen en kwaliteit AZ Groeninge, Kortrijk

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink
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Sessie I

Hoe kan IT bijdragen tot betere (patiënt)veiligheid?
Parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

Evolutie in de strijd om patiëntveiligheid in ziekenhuizen te verhogen
William Sommer, director Quality4Care etrinity

14.30-15.00

Hoe zorgprofessionals in staat stellen de veiligheid van patiënten te waarborgen:
her-authenticatie, geautoriseerde toegang, snelle gebruikerswissel en auditrapportages
Robin Verwerda, regional sales director Benelux Imprivata International

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.15

PRISMA-RT België - Benchmark van radiotherapie gerelateerde incident data
Alain Dehaene, projectleider Prisma-RTNetwerk België. Zaakvoerder adheco

16.15-16.45

Een concrete en pragmatische aanpak voor de veiligheidsconsulent
Koen Claessens, partner BDO

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink
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Sessie J

Evoluties in ICT voor de ouderenzorg en de
woonzorgcentra
Parallelsessie – vervolg 14.00 uur

14.00-14.30

Actieplan rondetafel eHealth 2013-2018. Naar een uniform evaluatie-instrument
(BelRAI)
Paul Matthys, attaché coördinator cel organisatie van de zorg.
FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

14.30-15.00

Evoluties en ontwikkelingen m.b.t. het EPD binnen de woonzorgcentra. Visie
vanuit de Passendale groep
Prof. Dr. Jan De Lepeleire, academisch centrum voor huisartsgeneeskunde Leuven
i.s.m. Rudy Faelens, voorzitter gemengde werkgroep CRA-Domus, Domus Medica.
Co-voorzitter Passendale groep

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.15

Hardwareoplossingen voor softwaretrends in WZC’s. Meten en registreren van
gegevens, mobiele oplossingen en hosting, ...
Frank Verschueren, COO Myrtus

16.15-16.45

Individuele medicatievoorbereiding door de huisapotheker voor de patiënt in een
woonzorgcentrum
Frank Opsomer, huisapotheker, Vlaams Apothekers Netwerk
Johan Lamoot, huisapotheker, Vlaams Apothekers Netwerk
i.s.m. Inge Huysentruyt, apotheker, Vlaams Apothekers Netwerk, lid van de
Passendale groep

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink
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Sessie K

Eerstelijnszorg – multidisciplinaire samenwerking
ondersteund door IT
Parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

MyCareNet - verplichting & vereenvoudiging van de medisch-administratieve
akkoorden
Dirk De Kesel, coördinatiecel NIC

14.30-15.00

Telematica-initiatieven vanuit de eerste lijn. Het EPD, datawarehouse, e-health,
alarmering e.a.
Peter Daems, ICT manager Wit-Gele Kruis Antwerpen
Steven De Block, ICT manager Wit-Gele Kruis VDC

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.15

Het elektronisch medisch dossier (eMD) van de huisarts: middel voor optimale
zorgkwaliteit en betere communicatie tussen eerstelijnszorgverleners
Dr. Rudy Faelens, huisarts, voorzitter gemengde werkgroep CRA-Domus, Domus
Medica. Co-voorzitter Passendale groep
Dr. Herwig Van Pottelbergh, huisarts, voorzitter gemengde werkgroep ICT-Domus,
Domus Medica.
i.s.m. Prof. Dr. Jan De Lepeleire, academisch centrum voor huisartsgeneeskunde
Leuven

16.15-16.45

Medicatieschema in theorie en praktijk door de ogen van de huisapotheker
Lieven Zwaenepoel, huisapotheker, secretaris Vlaams Apothekers Netwerk
Etienne Poppe, huisapotheker, coördinator Vitalink werkgroep Vlaams Apothekers
Netwerk
i.s.m. Hilde Deneyer, apotheker, algemeen directeur Vlaams Apothekers Netwerk

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink
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Sessie L

Evoluties op vlak van IT binnen de geestelijke
gezondheidszorg
Parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.45

Diagnostiek, meten en therapie in de geestelijke gezondheidszorg: 3 handen op 1
buik?!
Eva Dierckx, stafmedewerker onderzoek, psychiatrische kliniek Broeders Alexianen
(BAT), docent neuropsychologie, psychogerontologie en gevalstudies uit de
psychopathologie, vrije universiteit Brussel

14.45-15.30

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.30-16.10

Efficiëntie en synergie binnen uw zorgnetwerk middels het cliëntvolgsysteem
Tom De Clercq, zaakvoerder Regas bvba

16.10-16.45

Het gebruik van de eHealth-diensten binnen de nieuwe nationale registratie van
personen met een middelgebonden stoornis
Jerome Antoine, nationaal coördinator wetenschappelijk instituut volksgezondheid

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink
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Praktische info
Datum
Donderdag 16 mei 2013

Algemene inlichtingen
Algemene inlichtingen kan u bekomen op het NVKVV-secretariaat, Vergote Square 43, 1030 Brussel
Tel 02/737 97 83
Email: administratie@nvkvv.be

Inschrijven
U kan zich inschrijven vóór 8 mei 2013
- bij voorkeur via de website www.nvkvvisv.be . U krijgt automatisch een bevestiging na uw online inschrijving.
- door het inschrijvingsformulier, dat u kan downloaden van www.nvkvvisv.be, op te sturen naar NVKVV,
colloquium ISV, Vergote Square 43, 1030 Brussel
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 8 mei 2013 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 middagmaal) bedragen:
-

leden NVKVV (excl. congresboek): € 110
niet-leden NVKVV (excl. congresboek): € 155
niet-leden die lid NVKVV wensen te worden (juli t.e.m. december 2013) (excl. congresboek): € 160
meerprijs congresboek: € 25

Catering
Koffie, thee, fruitsap, cake en dessertkoekjes bij aankomst
Walking buffet (middag) – inclusief wijn, softdrinks en water
Dessertenbuffet – inclusief koffie
Koffie tijdens de pauzes
Netwerkdrink en tombola

Tombola
Er wordt op het einde van de dag een tombola georganiseerd onder de aanwezige deelnemers. Er zijn verschillende
mooie prijzen te winnen. De trekking gaat door om 17.15 uur.
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Annulatie
U kan uw inschrijving gratis en schriftelijk annuleren tot 8 mei 2013.
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 vanuit Brussel - Centraal:
Vertrek om 07.27 uur richting Gent – Sint-Pieters met
aankomst in Liedekerke om 07.51 uur
Trein vanuit Gent - Sint-Pieters:
Vertrek om 07.08 uur richting Genk met aankomst in
Liedekerke om 07.47 uur
Vertrek om 07.20 uur richting Brussel Nationale
Luchthaven met aankomst in Liedekerke om 8.10 uur

Bus vanuit Liedekerke:
Vertrek om 08.02 uur met bus 625 vanuit
Liedekerke station richting Essene Paddeput met
aankomst om 08.22 uur aan Essene OLV - kerk
Vertrek om 08.38 uur met bus 625 vanuit
Liedekerke station richting Essene Paddeput met
aankomst om 08.58 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

Trein naar Brussel - Centraal
Vertrek om 18.48 uur richting Genk met aankomst
om 19.10 uur in Brussel - Centraal

Bus vanaf Essene OLV - kerk:
Vertrek om 18.03 uur met bus 625 richting
Liedekerke - Pamel met aankomst aan Liedekerke
station om 18.21 uur

Trein naar Gent – Sint-Pieters:
Vertrek om 18.49 uur richting Gent – Sint-Pieters met
aankomst om 19.40 uur in Gent Sint-Pieters

Zie www.nvkvvisv.be voor de laatste informatie
Het 17de colloquium ICT en gezondheidszorg wordt georganiseerd in samenwerking met
het eHealth platform, het Vlaams Apothekers Netwerk, Domus Medica
en de Vlaamse vereniging voor geriatrie en gerontologie
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Inschrijving NVKVV 17de colloquium AUTOMATISERING en ZORGVERLENING 16 mei 2013
Schrijf u bij voorkeur in via www.nvkvvisv.be
U krijgt automatisch een bevestiging na uw online 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: ……………………………….………………………………….

Wenst in te schrijven voor de studiedag op
16 mei 2013
Maak uw keuze:

Stort hiervoor het bedrag van € ……….. op het
rekeningnummer 428-9118911-71 en dit vóór 8 mei
2013 met vermelding: “Colloquium ISV 16/05/2013”

Prijs exclusief congresboek
 leden NVKVV (excl. congresboek):
 niet-leden NVKVV (excl. congresboek):
 wordt lid NVKVV (excl. congresboek):
(juli tem dec. 2013)
Prijs inclusief congresboek
 leden NVKVV (incl. congresboek):
 niet-leden NVKVV (incl. congresboek):
 wordt lid NVKVV (incl. congresboek):
(juli tem dec. 2013)

Voormiddagprogramma

€ 110
€ 155
€ 160

€ 135
€ 180
€ 185

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

De GESPONSORDE TICKETS worden betaald door:
………………………………
Voor de zelfstandige verpleegkundigen kan ter plaatse
een fiscaal attest bezorgd worden.

Namiddagprogramma

Hoofdprogramma – start om 9.25 uur

Duid 1 keuze aan:
 Sessie E Het Elektronisch Patiëntendossier
Vanaf 11.00 uur loopt naast het hoofdprogramma een
 Sessie F Technologieën - vervolg
sessie Technologieën, een sessie HRM en een
 Sessie G Beleid ondersteund door ICT
specifieke sessie voor de ouderenzorg en
 Sessie H NIAZ- & JCI-accreditatie ondersteund
woonzorgcentra.
door IT
Duid 1 keuze aan:
 Sessie I
Hoe kan IT bijdragen tot betere
 Sessie A Hoofdprogramma - vervolg (patiënt)veiligheid?
Nursing Related Groups - eHealth
 Sessie J Evoluties in ICT voor de ouderenzorg en
 Sessie B Human Resources Management
de woonzorgcentra – vervolg
 Sessie C Technologieën
 Sessie K Eerstelijnszorg – multidisciplinaire
 Sessie D Evoluties in ICT voor de
samenwerking ondersteund door IT
ouderenzorg en de woonzorgcentra
 Sessie L Evoluties op vlak van IT binnen de
geestelijke gezondheidszorg
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