13de Colloquium Automatisering en zorgverlening
Werkgroep ISV - NVKVV
12 mei 2009 – De Montil, Affligem

ICT en gezondheidszorg – Solutions for Care - 5th Edition

Waarom dit colloquium?
Op dinsdag 12 mei 2009 gaat in het congrescentrum De Montil te Affligem het 13de 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 overheid zal de resultaten toelichten
van een enquête die bij de ziekenhuizen werd verricht inzake de informatisering van het verpleegkundig dossier. Nieuwe inzichten worden aangereikt
betreffende de acceptatie van ICT-innovaties in gezondheidsinstellingen. Een ethisch model betreffende de uitwisseling van informatie tussen
gezondheidsinstellingen wordt voorgesteld. Het “Ziekenhuis 2.0” wordt in de schijnwerpers geplaatst waarna we afsluiten met een praktisch verhaal hoe
verpleegkundigen optimaal in IT opgeleid kunnen worden.
Parallelle sessies
In de voormiddag loopt naast het hoofdprogramma vanaf 11.15 uur een ‘special’ omtrent “het elektronisch patiëntendossier.” Deze special kent een
vervolg in de namiddag. In deze EPD-specials zal u kennis kunnen maken met het EPD voor algemene ziekenhuizen van enkele belangrijke marktspelers in
Vlaanderen.
Het EPD in de geestelijke gezondheidszorg wordt toegelicht op basis van de reële praktijkervaring in enkele psychiatrische ziekenhuizen.
Er wordt tevens een sessie voorzien met het brede spectrum aan IT-oplossingen voor rusthuizen en RVT’s.
NIEUW is de special rond thuisverpleging. Voor deze beroepsgroep brengt de werkgroep ISV een stand van zaken en de visie van de overheid omtrent
informatisering voor de eerste lijn. We denken hierbij ondermeer aan MyCareNet en het Vinca-project.
Binnen de algemene ziekenhuizen zien we wel vaker dat men kiest voor de ‘best of breed’. Wat dit kan betekenen ziet u in een sessie die de patiënt opvolgt
in verschillende ziekenhuisafdelingen. ‘Van een specialistische afdeling (VK, OP) naar de gewone verpleegeenheid’…. We zien hier ondermeer het
geautomatiseerd verloskundig dossier, de planning en het logistieke gebeuren in het operatiekwartier en volgen daarna de patiënt op een gewone
verpleegafdeling met behulp van een klinisch pad.
Voor de beleidsmensen is er een sessie rond registraties, rapportering en managementinformatie. Tevens is een sessie voorzien betreffende logistiek,
planning en dataopslag in de gezondheidszorg.
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 – plenaire sessie – start om 9.25 uur
Vanaf 11.15 uur loopt naast het hoofdprogramma een ‘special’ rond het EPD in algemene ziekenhuizen
Sessie A – Hoofdprogramma - vervolg 11.15 uur
Sessie B - ‘Special’ Elektronisch Patiëntendossier – Het EPD in het algemene ziekenhuis (deel 1) – parallelsessie – start 11.15 uur
Namiddagprogramma – start om 14.00 uur
Sessie C - ‘Special’ Elektronisch Patiëntendossier – Het EPD in het algemene ziekenhuis (deel 2)
Sessie D – Het EPD in de geestelijke gezondheidszorg
Sessie E – Registratiesystemen, beleids- en managementinformatie
Sessie F – Thuisverpleging
Sessie G – Logistiek, planning en dataopslag in de gezondheidszorg
Sessie H – Van specialistische afdelingen (VK, OP,..) naar een gewone verpleegeenheid
Sessie I – Elektronisch zorgdossier, IT-infrastructuur en geautomatiseerde medicatiedistributie in het ROB/RVT
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
hoofdverpleegkundigen & verpleegkundigen interne, heelkunde, verloskwartier, operatiekwartier
projectverantwoordelijke klinische paden
kwaliteitscoördinatoren
manager beleidsinformatie, logistieke organisatie, aankoop en logistiek
docenten ICT in de opleiding tot gezondheidszorgberoepen

VOORMIDDAGPROGRAMMA
Sessie A – 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

Informatisering van het verpleegkundig dossier in de ziekenhuizen: een stand van zaken
Bert Folens, coördinator van de cel verpleegkunde. Directoraat-generaal organisatie van de
gezondheidszorgvoorzieningen FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

10.00-10.35

De acceptatie van informatiesystemen in een ziekenhuis: inzichten op basis van het UTAUT model
Prof. dr. Paul Gemmel, operationeel beheer in diensten en gezondheidszorg. Operations management in services
and healthcare. Vakgroep management, innovatie en ondernemerschap. Faculteit economie en bedrijfskunde
UGent
Prof. dr. Philippe Duyck, medisch logistiek hoofd, verantwoordelijke thoraco-abdominale radiologie UZ Gent

10.35-11.15

Gezondheidsbreak – koffie – stands

11.15-11.45

Ethisch model voor het uitwisselen van informatie in een context van vermaatschappelijking van zorg
Prof. dr. Axel Liégeois, Faculteit godgeleerdheid K.U.Leuven, Broeders van Liefde Gent

11.45-12.15

Ziekenhuis 2.0 ! Wat is de betekenis van social technologies voor de gezondheidssector?
Prof. Guido Dedene, Faculteit economie en bedrijfswetenschappen K.U.Leuven

12.15-12.30

Verpleegkundigen opleiden in IT. Leertrajecten aangepast aan de noden van de verpleegkundige
Christophe Jolie, stafmedewerker directie verpleging, zorgcoördinator EPD UZ Gent, werkgroeplid ISV

12.30-14.00

Middagmaal

Sessie B - ‘Special’ Elektronisch Patiëntendossier – Het EPD in het algemene ziekenhuis (deel 1) – parallelsessie – start 11.15 uur

11.15-11.35

Het elektronisch patiëntendossier; zoektocht naar de heilige graal? Een beeld van de mogelijkheden van
zorgondersteuning met behulp van ICT
Richard Sommer, senior consultant E-trinity

11.35-12.05

Integratie als zenuwcentrum van uw organisatie
Marc Robberecht, IT consultant Hict
Jens Franck, integratie architect Ihc

12.05-12.35

Visie van het UZ Gent op het elektronisch patiëntendossier
Dirk Lemaitre, projectleider EPD UZ Gent

12.35-14.00

Middagmaal

NAMIDDAGPROGRAMMA
Sessie C - ‘Special’ Elektronisch Patiëntendossier – Het EPD in het algemene ziekenhuis (deel 2) – parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-15.00

De lancering van een geïntegreerde ICT-oplossing voor de Belgische gezondheidszorg
Antoon Vansina, directeur beleidsinformatie AZ Klina Brasschaat
Richard Storm, manager research & development Chipsoft

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie - stands

15.45-16.45

Een multi-disciplinaire kijk op Orbis aan de hand van Vlaamse praktijkvoorbeelden
Koen Vandamme, business unit manager orbis Agfa healthcare

16.45

Afsluiting en drink

Sessie D – Het EPD in de geestelijke gezondheidszorg – parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

“Need to have” en “Nice to have” bij een elektronisch patiëntendossier psychiatrie
Tom De Clercq, centrale stafdienst patiëntenzorg Broeders van Liefde Gent, werkgroeplid ISV
Stein Storme, stafmedewerker Sint-Jan de Deo Gent

14.30-15.00

Praktijkcasus EPD bij de Broeders van Liefde
Tom De Clercq, centrale stafdienst patiëntenzorg, Broeders van Liefde, Gent, werkgroeplid ISV
Tom Blok, CEO Regas

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie - stands

15.45-16.15

Van papier naar het scherm ? Stappen ter voorbereiding van het EPD
Franky Beyen, stafmedewerker patiëntenzorg, PZ Ziekeren, Sint Truiden
Jef Poffyn, stafmedewerker informatisering, PZ Sint Norbertus Duffel

16.15-16.45

9 jaar ervaring met een elektronisch patiëntendossier psychiatrie
Peter Michielsen, stafmedewerker informatisering PZ Bethanië Zoersel, werkgroeplid ISV

16.45

Afsluiting en drink

Sessie E – Registratiesystemen, beleids- en managementinformatie – parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

Start small, think big: Qlikview en het ‘business informatie model’ voor de zorg tilt uw
beleidsinformatie op een hoger niveau
Antoon Van Nuffel, senior consultant Ackinas

14.30-15.00

Kan het gebruik van de digitale pen (‘Digital Care Registration Solution’) het administratieve werk
van verpleegkundigen vergemakkelijken? Resultaten van een proef in 2 Waalse ziekenhuizen.
Laurent De Meutter, sales manager health sector, Belgacom (Nl)
Stephane Allard, cadre infirmier, Centre Hospitalier de Wallonie Picarde, Tournai (Fr/Nl-vertaald)

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie - stands

15.45-16.15

Reporting & managementinformatie
Karen Pieters, algemeen directeur AZ. St. Blasius Dendermonde
Dirk Dewachter, ICT en datamanager AZ. St. Blasius Dendermonde

16.15-16.45

Laat MVG spreken: hoe trends en beleidsinformatie zichtbaar maken vanuit de geregistreerde
gegevens
Erik Van Kemenade, hoofdverpleegkundige pneumologie, Europaziekenhuizen Brussel

16.45

Afsluiting en drink

Sessie F – Thuisverpleging – parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.25

MyCareNet zorgt voor administratieve vereenvoudiging en toegevoegde waarde
Frank Ponsaert, manager nationaal intermutualistisch college

14.25-15.00

Visie van de overheid over de ondersteuning van informaticatoepassingen ten behoeve van de eerste
lijn
Marc Glorieux, expert FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu DG2, cel
strategische organisatie van de eerste lijn
Ondersteuning van mobiele informatica in thuiszorg. Eerste resultaten van de evaluatie van het
VINCA project
Lieven De Maesschalck, extern consulent directoraat-generaal organisatie van de
gezondheidszorgvoorzieningen FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu DG1

15.00-15.30

Gezondheidsbreak – koffie - stands – presentaties starten terug om 15.30 uur!!

15.30-15.55

Hoe het comfort voor de thuisverpleegkundige verhogen?
Mike Celis, thuisverpleegkundige, zaakvoerder CT Paramedics

15.55-16.20

Efficiëntie en tijdwinst door gebruik van een goed elektronisch verpleegkundig dossier in de
thuisverpleging.
Nathalie De Bleye, verpleegkundige en verantwoordelijke groep thuisverpleging Medi-Nat, Melle

16.20-16.45

Implementatie van het elektronisch verpleegkundig dossier in het Wit-Gele Kruis. Technische uitbouw
van het EVD en gebruikersevaluatie
Stefaan Vernieuwe, ICT coördinator Wit-Gele Kruis Vlaanderen
Kristel Devlieger, stafmedewerker Wit-Gele Kruis Vlaanderen

16.45

Afsluiting en drink

Sessie G – Logistiek, planning en dataopslag in de gezondheidszorg – parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

Automatisering van logistieke processen levert significante besparingen op door implementatie van
best practices
Frank Geets, logistiek directeur AZ Nikolaas St. Niklaas

14.30-15.00

Bereik volledige onafhankelijkheid wat de toegankelijkheid van medische toepassingen betreft, alsook
de installatie van nieuwe bestanden, dankzij de SAN implementatie
Filip De Belser, IT manager ziekenhuis Salvator-Sint Ursula Hasselt - Herk-de-Stad

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie - stands

15.45-16.15

De ‘identity & access management’ oplossing voor de zorg
Ron Meisen, directeur development & strategic alliances Enovation

16.15-16.45

Vraaggestuurde planning in de zorg
Ryan van Lierop, sales manager Ortec healthcare Benelux
Walter Claessens, operationeel directeur Sint-Dimpna ziekenhuis Geel

16.45

Afsluiting en drink

Sessie H – Van specialistische afdelingen (VK, OP,..) naar een gewone verpleegeenheid – parallel sessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

Geautomatiseerd verloskundig dossier in een perifeer ziekenhuis
Dhr. Geert Lingier, hoofdverpleegkundige AZ Sint-Lucas Brugge

14.30-15.00

Planning en logistiek van het operatiekwartier
Dries Vanbiervliet, zaakvoerder Aexis

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie - stands

15.45-16.15

Klinische paden: de theorie en de praktijk met als voorbeeld borstcarcinoom
Herman van der Mussele, directeur strategie en zorgontwikkeling GZA Antwerpen
Erwin Driesen, business process management consultant Cegeka

16.15-16.45

Tijdswinst en kwaliteitsverhoging dankzij het OmniPro elektronisch verpleegkundig dossier
Tom Du Jardin, sales director Care4health
Eddy Boonen, technical director Care4health

16.45

Afsluiting en drink

Sessie I – Elektronisch zorgdossier, IT-infrastructuur en geautomatiseerde medicatiedistributie in het ROB/RVT – parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

ICT infrastructuur voor de zorgsector. Ziet u door het bos de bomen nog?
Kris Mues, operationeel directeur Myrtus

14.30-15.00

Case studies over tijdsefficiëntie dankzij een geïntegreerd elektronisch zorgdossier in .Net
Bart D’Hanis, stafmedewerker ouderen en thuiszorgbeleid OCMW Gent

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie - stands

15.45-16.15

Bellen, alarmmeldingen ontvangen, het online zorgdossier raadplegen… dat alles op het toestel van
uw verplegend personeel en bovendien alles draadloos !
Guido Henckaerts, directeur rusthuizen zusters Augustinessen Sint-Truiden

16.15-16.45

Geautomatiseerd geneesmiddelen distributie systeem. Toepassing in de RVT-sector
Kristina Wilders, senior consultant pharmacy automation Baxter

16.45

Afsluiting en drink

16.45 uur Afsluiting congres - Drink
17.10 uur Trekking tombola

Realia

Dit colloquium vindt plaats op 12 mei 2009 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 30 april 2009 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 30 april 2009

Kostprijs
De kosten (incl. presentaties op USB-stick, onthaal, koffiepauzes en middaglunch) bedragen:
leden NVKVV (excl. congresboek): € 105
niet-leden NVKVV (excl. congresboek): € 140
niet-leden die meteen lid NVKVV wensen te worden tot eind 2009 (excl. Congresboek): € 145
meerprijs congresboek: € 25
Rekeningnummer: 428-9118911-71
Tombola
Er wordt een tombola georganiseerd: PDA, mini-laptop, flatscreen, ….
Trekking om 17.10 uur
Annulering
U kan uw inschrijving gratis schriftelijk annuleren tot 30 april 2009
Bij NIET-annulatie of annulaties 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: ……………………………………………………..

Wenst in te schrijven voor de studiedag op 12 mei 2009
Maak uw keuze
Prijs exclusief congresboek
leden NVKVV (excl. congresboek): 105 €
niet-leden NVKVV (excl. congresboek): € 140
wordt lid NVKVV (excl. congresboek): € 145 (juni tem dec 2009)
Prijs inclusief congresboek
leden NVKVV (incl. congresboek): 130 €
niet-leden NVKVV (incl. congresboek): € 165
wordt lid NVKVV (excl. congresboek): € 170 (juni tem dec 2009)

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

Stort hiervoor het bedrag van € ……….. op het rekeningnummer 428-9118911-71 en dit
vóór 30 april 2009 met vermelding:
“Colloquium ISV 12/05/2009”
GESPONSORDE TICKETS betaling door: ………………………………

Voor de zelfstandige verpleegkundigen kan een fiscaal attest ter plaatse bezorgd
worden.

Ik kies voor
VOORMIDDAGPROGRAMMA

hoofdprogramma – start om 9.25 uur
Vanaf 11.15 uur loopt naast het hoofdprogramma een ‘special’ rond het EPD in algemene ziekenhuizen
Sessie A – hoofdprogramma
Sessie B – ‘Special’ Elektronisch Patiëntendossier – Het EPD in het algemene ziekenhuis (deel 1)
NAMIDDAGPROGRAMMA
Sessie C – ‘Special’ Elektronisch Patiëntendossier – Het EPD in het algemene ziekenhuis (deel 2)
Sessie D – Het EPD in de geestelijke gezondheidszorg
Sessie E – Registratiesystemen, beleids- en managementinformatie
Sessie F – Thuisverpleging
Sessie G – Logistiek, planning en dataopslag in de gezondheidszorg
Sessie H – Van specialistische afdelingen (VK, OP,..) naar een gewone verpleegeenheid
Sessie I – Elektronisch zorgdossier, IT-infrastructuur en geautomatiseerde medicatiedistributie in het ROB/RVT

