Dit jaar organiseert de werkgroep informatiesysteemverpleegkundigen van het NVKVV voor de achttiende keer
een colloquium ICT & gezondheidszorg. We zijn toe aan de 10de 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
een uitgelezen kans om op de hoogte te zijn van de allerlaatste inzichten bij het kiezen, ontwikkelen en
implementeren van een elektronisch patiëntendossier (EPD) en andere toepassingen voor de zorg. Dit jaar
wordt ook uitgebreid stilgestaan bij patiëntveiligheid en de wijze waarop ICT accreditatie kan helpen
ondersteunen. De brede waaier aan onderwerpen laat u toe een beter inzicht te krijgen in de mogelijkheden
van een doordacht ICT-beleid binnen uw organisatie.
 Netwerken: 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 de
softwareleveranciers, hardwareproducenten, verdelers en consultancybedrijven ontmoeten.

Hoofdprogramma
In het hoofdprogramma wordt de dag aangevat met interessante lezingen van enkele prominente sprekers.
Eerst staan we stil bij de uitdagingen voor de nieuwe informatiesystemen. De ziekenhuisinformatiesystemen zijn
volop in beweging en worden in de toekomst steeds meer virtueel. Een EPD moet de patiënt centraal stellen en
moet gedragen worden door alle gebruikers over alle sectoren heen. De federale overheid belicht vervolgens
de evoluties m.b.t. eHealth en de Nursing Related Groups (NRG).

Parallelle sessies
In de voormiddag starten parallelle sessies over technologieën, HRM en medicatiebeheer.
In de namiddag krijgt u de keuze uit 9 parallelle sessies. Kort samengevat gaan deze over het elektronisch
patiëntendossier, diverse technologieën, ICT ter ondersteuning van accreditatie en patiëntveiligheid, evoluties
in ICT binnen de ouderenzorg en woonzorgcentra, de eerstelijnszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Er is
tevens een namiddagsessie waar de initiatieven van de overheid aan bod komen.
 Dagprogramma technologieën. Voor de deelnemers die zich graag willen toeleggen op de technische kant
is er - net als vorig jaar - een volledig dagprogramma technologieën voorzien. In de voormiddag is er zelfs
een ‘international session’, waar onder meer spelers uit Duitsland, Portugal en Finland aan het woord
komen.
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 Dagprogramma overheid. Voor de deelnemers die meer geïnteresseerd zijn in de initiatieven van de
overheid, voorzien wij voor het eerst een volledig dagprogramma. Na de uiteenzettingen door de
overheid over eHealth en de NRG’s, belichten we in de namiddag het Patient Health Record, het project
Healthdata, het terminologiebeleid en de initiatieven vanuit de Vlaamse gemeenschap m.b.t. Vitalink.
 Namiddagprogramma ouderenzorg, eerstelijnszorg en geestelijke gezondheidszorg. Gezien de
toenemende vergrijzing staat deze sector steeds meer onder druk. IT-oplossingen worden dan ook steeds
meer gezien als een hulpmiddel in de communicatie tussen de diverse zorgpartners in de thuiszorg en de
ouderenzorg. In de geestelijke gezondheidszorg is de vermaatschappelijking van de zorg één van de hot
items. Hoe ICT hierbij een hulpmiddel kan zijn, komt uitvoerig aan bod in deze sessies.

Multidisciplinariteit
Het colloquium wordt mede ondersteund door het Vlaams Apothekersnetwerk en Domus Medica. Beide
verenigingen zien dit colloquium als een opportuniteit om in de toekomst vaker en nog constructiever met de
werkgroep informatiesysteemverpleegkundigen 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.
Het colloquium wordt tevens ondersteund door het eHealthplatform en Zorgnet Vlaanderen.

Avondsymposium
De congresdag wordt vervolgens afgesloten met de algemene vergadering en het avondsymposium van ProRecBe en de ‘Belgian Medical Informatics Association’ (MIM) .
De werkgroep ISV hoopt, aan de hand van dit uitgebreid 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
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Dagindeling
Onthaal – registratie - koffie - stands - 8.30 – 9.20 uur

Voormiddagprogramma
Hoofdprogramma – start om 9.20 uur
Vanaf 11.00 uur lopen naast het hoofdprogramma twee sessies technologieën, waarvan één ‘international
session’, een sessie HRM, en een specifieke sessie rond medicatiebeheer
Sessie A

Hoofdprogramma - vervolg – eHealth - Nursing Related Groups – Decision Support

Sessie B

Human Resources Management

Sessie C

Technologieën

Sessie D

Technology – international session

Sessie E

Medicatiebeheer (start om 11.15 uur)

Namiddagprogramma
Vanaf 14.00 uur starten diverse parallelle sessies
Sessie F

Het elektronisch patiëntendossier

Sessie G

Technologieën - vervolg

Sessie H

Accreditatie & informatiemanagement

Sessie I

Risicoanalyse, kwaliteit en beleidsinformatie

Sessie J

Eerstelijnszorg – multidisciplinaire samenwerking ondersteund door IT

Sessie K

Evoluties in ICT voor de ouderenzorg en de woonzorgcentra

Sessie L

Evoluties op vlak van IT binnen de geestelijke gezondheidszorg

Sessie M

Overheid - topics uit het 20-puntenplan van de rondetafel eHealth

Avondprogramma
Sessie N

Algemene vergadering & avondsymposium ProRec-Be - MIM
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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, preventieadviseurs
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 - 9.20 uur
Hoofdprogramma – plenaire sessie - start 9.20 uur
Voorzitter: Eric Vande Walle

Hoofdprogramma
Plenaire sessie – start 9.20 uur
9.20-9.25

9.25-9.55

9.55-10.25

Inleiding en verwelkoming
Eric Vande Walle, voorzitter werkgroep ISV
The care information system of the future is VIRTUAL
Prof. dr. Bart Sijnave, CIO universitair ziekenhuis Gent, gedelegeerd bestuurder CoZo
Vlaanderen

Ziekenhuisinformatiesystemen in beweging. Uitdagingen voor de nieuwe systemen
Prof. dr. Guido Dedene, gewoon hoogleraar beleidsinformatica KU Leuven, hoogleraar
accounting universiteit Amsterdam

10.25-11.00

Gezondheidsbreak – koffie – stands

Sessie A

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

11.00-11.30

11.30-11.55

Stand van zaken en toekomstperspectieven eHealth
Frank Robben, administrateur-generaal eHealth-platform

Nursing Related Groups: uit de startblokken
Dr. Ingrid Mertens, diensthoofd datamanagement, directoraat-generaal
gezondheidszorg, FOD VVVL

11.55-12.15

Wintermute: clinical decision support geïmplementeerd als een engelbewaarder van
het dossier
Prof. dr. Bart Van den Bosch, CIO universitaire ziekenhuizen Leuven

12.15-14.00

Middagmaal
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Sessie B

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-14.00

Sessie C

Human Resources Management
Parallelsessie – start 11.00 uur
Hoe op een betrouwbare en correcte manier de tevredenheid van medewerkers,
bewoners en patiënten meten
Michael Tack, partner BDO
How social learning helps to accelerate your workforce and keep them engaged with
your company (Ned)
Marieke Joustra, smarter workforce solution consultant IBM Kenexa

Flexibel inplannen van personeel bij pieken en dalen in bezetting
Jeroen Vangrunderbeeck, business consultant ORTEC

Middagmaal

Technologieën
Parallelsessie – start 11.00 uur

11.00-11.30

Trusted healthcare IT solutions (Ned)
Yves Mahieu, EMEA director healthcare EMC²

11.30-12.00

Unified access, enabling new ways of working in healthcare (Ned)
Philippe Lemmens, partner account manager Cisco

12.00-12.30

Flexibel en veilig omgaan met virtualisatie, real-time applicaties en diverse apparaten
(BYOD). Het dynamisch netwerk
Dirk Evrard, presales manager Benelux Alcatel-Lucent enterprise

12.30-14.00

Middagmaal

6

Sessie D

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

Technology– International session
Parallelsessie – start 11.00 uur
Securing patient and medical data with Windows Logon and SSO (Eng)
Benjamin Winter, account manager ID infrastructure division Identive group inc.,
Ismaning Germany
How to simplify processes at your hospital? Medical reports request demonstration
(Eng)
Fernando Bernabé, Glintt BPM sales leader, Lissabon Portugal

High accuracy indoor positioning system for healthcare (Ned)
Jurgen Caeyman, sales manager Quuppa Oy, Finland

12.30-14.00

Middagmaal

Sessie E

Medicatiebeheer
Parallelsessie – start 11.15 uur

11.15-11.45

11.45-12.15

12.15-14.00

Optimalisatie van de elektronische medicatiebewaking in het ziekenhuis
Annemieke Vergauwe, apotheker, scientific affairs manager MediBridge
Robotisering van de geneesmiddelendistributie voor een gepersonaliseerde en
dagelijkse levering van geneesmiddelen in een algemeen ziekenhuis
Xavier Keters, directeur ICT AZ Damiaan, Oostende
Ir. Danny Van Hoof, manager Hict

Middagmaal
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Namiddagprogramma
Sessie F

Het elektronisch patiëntendossier
Parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

Praktijkervaringen bij de succesvolle implementatie van het elektronisch medisch
dossier in het H.-Hartziekenhuis Lier
Emiel Onsea, ICT-verantwoordelijke H.-Hartziekenhuis, Lier

14.30-15.00

EPD: ondersteunend én leidend in vernieuwing van de zorg
Wim Vandendael, productspecialist ChipSoft

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.15

Optimalisatie van de samenwerking tussen arts en verpleegkundige dankzij het slim
inzetten van Soarian Clinicals
Dr. Károly Illy, MBA, kinderarts en medisch specialist patiëntenveiligheid, ziekenhuis
Rivierenland Tiel, Nederland

16.15-16.45

EPD: het bouwen van de business case
Bruno De Geest, business unit manager care Etrinity - CTG health solutions

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink

Sessie G

Technologieën
Parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

De beveiliging van medische gegevens. Opsporen van inbreuken en mogelijke
oplossingen
Robin Verwerda, manager Imprivata

14.30-15.00

Mobility & traceability in de gezondheidszorg– praktijkvoorbeeld wachtzaalbeheer
AZ Herentals
Nico Staels, sales manager healthcare Partheas
Tony Ven, diensthoofd ICT AZ Herentals

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.45

Architectuur van de toekomst. Hoe standaardisatie een obsessie werd in het MUMC
Maastricht
Igor Schoonbrood, stafmedewerker architectuur, stafdirectoraat ICT/ID MUMC
Maastricht
Yannic Sterken, zaakvoerder Innovation Studio

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink
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Sessie H

Accreditatie en informatiemanagement
Parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

UZ Gent portal 2.0-project. Bouwen aan een betere informatieverstrekking en
dienstverlening voor iedereen
Prof. dr. Bart Sijnave, CIO universitair ziekenhuis, Gent

14.30-15.00

Bedside registratie van diverse processen in het kader van accreditatievereisten.
Hoeveel verschillende devices kan een verpleegkundige tegelijk ronddragen?
Tom Vanden Berk, managing partner Mobitrace

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.45

AZ Klina op weg naar JCI-accreditatie
Stephanie Reynaert, coördinator accreditatie AZ Klina, Brasschaat
Ann Willems, consultant & trainer Infoland

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink

Sessie I

14.00-14.30

Risicoanalyse, kwaliteit & beleidsinformatie
Parallelsessie – start 14.00 uur
Isoleren van beleidsinformatie uit IT-systemen
Herman Van der Mussele, beleidsverantwoordelijke strategie en zorg GZA
ziekenhuizen, Antwerpen

14.30-15.00

De kracht van geïntegreerde benchmarking
Bert Kindt, business services director Forcea

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.15

Radiotherapie-instellingen werken samen om de patiëntveiligheid te optimaliseren.
Ervaringen in Nederland en België
Petra Reijnders, manager patiëntveiligheid Maastro Clinic, Maastricht

16.15-16.45

Interactieve prospectieve risico-analyse met elektronische
patiëntentransfer vanuit spoedgevallen
Jef Coenen, kwaliteitscoördinator AZ Vesalius, Tongeren

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink

vragenlijsten:
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Sessie J

14.00-14.30

14.30-15.00

Eerstelijnszorg – multidisciplinaire samenwerking
ondersteund door IT
Parallelsessie – start 14.00 uur
Ketenzorg in Vlaanderen
Dr. Leo Geudens, huisarts, ICT coördinator huisartsenvereniging regio Turnhout, lid ICTcommissie Domus Medica, lid ICT-commissie Vitalink
Hoe werken apotheker, arts en verpleegkundige samen voor een beter
medicatiegebruik in de eerste lijn?
Marleen Haems, apotheker, directeur beroepsmanagement KOVAG, Oost-Vlaamse
beroepsvereniging apothekers, Vlaams apothekersnetwerk
Marie Van de Putte, apotheker, manager beroepsontwikkeling, Vlaams-Brabantse
beroepsvereniging apothekers, Vlaams apothekersnetwerk

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.15

Using a tablet and its ecosystem as a perfect alternative to a laptop as a single device
for user and IT manager in a healthcare environment (Ned)
Luc Van Houdenhove, EUC field marketing manager Dell

16.15-16.45

Het gehomologeerd elektronisch verpleegkundig dossier. Wat houdt dit in?
Dr. Jos Devlies, huisarts, Oostende, voorzitter van ProRec-BE

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink

Sessie K

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

14.00-14.30

Individueel medicatievoorschrift (IMV). Medicatie op maat
Lien Baeten, apotheker, projectverantwoordelijke IMV - medicatie op maat, Vlaams
apothekersnetwerk. Koninklijke Limburgse apothekers verbond Hasselt

14.30-15.00

De invalshoek van de CRA en de huisarts op het elektronisch WZC-dossier. Een
functionele analyse
Liesbeth Devreker, coördinator huisartsenkring Halle, interim coördinator wachtpost
Zennevallei, lid stuurgroep kringen Domus Medica
Herwig Van Pottelbergh, huisarts, lid ICT commissie Domus Medica, lid ICT commissie
Vitalink, overlegcomité eHealth

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.15

De family App. Hoe communicatie tussen WZC's en families geoptimaliseerd wordt
Carl Pauwels, directeur, WZC Wommelgheem, Wommelgem

16.15-16.45

16.45-17.45

Alles wat u altijd al wilde weten over BelRAI, Pyxicare en
referentiekaderindicatoren
Prof. Anja Declercq, deeltijds docent centrum voor sociologisch onderzoek KU Leuven.
Lid van het internationale consortium Interrai. Projectleiding Lucas
Bart Onselaere, directeur kwaliteit woonzorgcentrum Sint-Jozef, Moerzeke
Stephan Engelen, CEO Pyxima
Afsluitende netwerkdrink
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Sessie L

14.00-14.30

Evoluties op vlak van IT binnen de geestelijke
gezondheidszorg
Parallelsessie – start 14.00 uur
Toelichting bij het advies van de NRZV met betrekking tot de nieuwe registratie in de
geestelijke gezondheidszorg
Paul De Bock, adviseur-generaal, diensthoofd psychosociale gezondheidszorg, DG
gezondheidszorg FOD VVVL
Kiemen voor nieuwe toepassingen online hulp
Ria Binst, projectmedewerker Voka Health Community

14.30-15.00

Online op z’n kopp: online hulpverlening voor KOPP- kinderen. Vroegtijdige detectie
en ondersteuning via een online platform
Steven Gielis, co-founder en voorzitter huishouden
Leven na een beroerte: educatie, online opvolging en revalidatie, regionale
netwerken,…
dr. Peter Vanacker, neuroloog, lid Belgian stroke council

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.15

QIP-GGZ: kwaliteitsindicatoren in de GGZ
Elke Frans, beleidsmedewerker team ziekenhuizen en GGZ, Vlaams agentschap zorg
en gezondheid

16.15-16.45

Multidisciplinaire samenwerking & communicatie in de geestelijke
gezondheidszorg: ervaringen op het terrein
Bernard Lambrey, ZIS manager psychiatrisch centrum Menen

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink
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Sessie M

Overheid - topics uit het 20-puntenplan van de rondetafel
eHealth
Parallelsessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

Het Patient Health Record (PHR) – Patiëntenportaal geeft patiënt toegang tot zijn
gegevens – actiepunt 10 van het e-Gezondheidsplan 2013-2018
Frank Ponsaert, manager nationaal intermutualistisch college

14.30-15.00

Het project healthdata.be: de implementatie van een generieke architectuur voor
elektronische gegevensverzameling voor de onderzoeksregisters in België –
actiepunt 18 van het e-Gezondheidsplan 2013-2018
Johan van Bussel , diensthoofd healthdata.be, wetenschappelijk instituut
volksgezondheid

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie – stands

15.45-16.15

Realisatie van een nationaal terminologiebeleid - actiepunt 13 van het eGezondheidsplan 2013-2018
Arabella D’Have, celhoofd terminologie, classificatie, groepering en audit, FOD VVVL

16.15-16.45

2014: Vitalink komt naar de zorgverlener in de eerstelijn. De plannen van aanpak van
artsen en apothekers voor de uitrol van Vitalink – actiepunt 3 van het eGezondheidsplan 2013-2018
Thomas Van Langendonck, business expert Vitalink, Vlaams agentschap zorg en
gezondheid

16.45-17.45

Afsluitende netwerkdrink

Avondprogramma
Sessie N

Algemene vergadering ProRec-Be – MIM

17.15-17.45

Algemene vergadering ProRec-BE

17.45-18.15

Algemene vergadering Belgian Medical Informatics Association (MIM)

18.15-18.30

Ontvangst avondsymposium

18.30-21.00

Avondsymposium
Opening – presentaties – debat
Congresprogramma zie www.prorec.be en www.bmia.be

21.00-21.30

Afsluitende netwerkdrink
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Praktische info
Datum
Donderdag 22 mei 2014

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 14 mei 2014
- 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 14 mei 2014
met vermelding van het OGM-nummer, vermeld op de bevestiging van uw inschrijving via de computer.

Bevestigingsmail met barcode
De dag voor het colloquium ontvangt u op uw persoonlijk mailadres een bevestigingsmail met barcode.
Druk deze bevestigingsmail af en breng deze mee op de congresdag voor registratie aan het onthaal. In
ruil ontvang je je toegangsbadge met QR-code die volgende gegevens bevat: uw naam, voornaam,
functie, naam en plaats van de instelling en uw mailadres.
Indien u dit wenst kan u deze barcode laten scannen op de standen in de exposantenhall.

Kostprijs
De kosten voor het colloquium (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 2014) (excl. congresboek): € 160
meerprijs congresboek: € 25

Het avondsymposium is gratis
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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 & netwerkdrink
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 17.20 uur.

Annulatie
U kan uw inschrijving gratis en schriftelijk annuleren tot 14 mei 2014.
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.
Niet-aangemelde afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling. Het is echter wel toegestaan de deelnemer te
vervangen na melding op administratie@nvkvv.be .

Plaats
De Montil, Moortelstraat 8, 1790 Affligem, tel. 02/583 00 70
Liggingsplan: www.demontil.com
Openbaar vervoer: zie www.nvkvvisv.be
Zie www.nvkvvisv.be voor de laatste informatie
Het 18de colloquium ICT en gezondheidszorg wordt georganiseerd in samenwerking met
het eHealth platform, Domus Medica, het Vlaams apothekersnetwerk,
ProRec-BE, Zorgnet Vlaanderen en de Belgian medical informatics association (MIM).
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Inschrijving NVKVV 18de colloquium AUTOMATISERING en ZORGVERLENING 22 mei 2014
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
22 mei 2014
Maak uw keuze:
Prijs exclusief congresboek
 leden NVKVV (excl. congresboek):
€ 110
 niet-leden NVKVV (excl. congresboek):
€ 155
 wordt lid NVKVV (excl. congresboek):
€ 160
(juli tem dec. 2014)
Prijs inclusief congresboek
 leden NVKVV (incl. congresboek):
€ 135
 niet-leden NVKVV (incl. congresboek):
€ 180
 wordt lid NVKVV (incl. congresboek):
€ 185
(juli tem dec. 2014)

Stort hiervoor het bedrag van € ……….. op het
rekeningnummer 428-9118911-71 en dit vóór 14 mei 2014
met vermelding: “Colloquium ISV 22/05/2014”

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.

Voormiddagprogramma

Namiddagprogramma

Hoofdprogramma – start om 9.20 uur
Vanaf 11.00 uur lopen naast het hoofdprogramma twee
sessies technologieën, waarvan één ‘international
session’, een sessie HRM, en een specifieke sessie rond
medicatiebeheer

Duid 1 keuze aan:
 Sessie F
Het elektronisch patiëntendossier
 Sessie G
Technologieën - vervolg
 Sessie H
Accreditatie & informatiemanagement
 Sessie I
Risicoanalyse, kwaliteit en beleidsinfo
 Sessie J
Eerstelijnszorg – multidisciplinair IT
 Sessie K
Evoluties in ICT voor de ouderenzorg
 Sessie L
Evoluties op vlak van IT binnen de GGZ
 Sessie M
Overheid - topics uit het 20-puntenplan

Duid 1 keuze aan:
 Sessie A
Hoofdprogramma - eHealth - NRG
 Sessie B
Human Resources Management
 Sessie C
Technologieën
 Sessie D
Technology– international session
 Sessie E
Medicatiebeheer – start 11.15 uur

Avondprogramma
Sessie N

Avondsymposium ProRec-Be – MIM (voorinschrijving voor het avondsymposium is niet vereist)
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