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Waarom dit colloquium?
Op donderdag 22 mei 2008 wordt het 12e congres gehouden over automatisering en zorgverlening. Het congres wordt georganiseerd door de werkgroep
informatiesysteemverpleegkundigen van het NVKVV, in het congrescentrum De Montil te Affligem. Dit 12e congres is voor u onmisbaar, omdat alle
belangrijke actualiteiten rond telematica en gezondheidszorg in één dag aan de orde komen. Deskundige sprekers zullen u hun laatste inzichten aanbieden.
Met deze dag zal u weer op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen op EPD-gebied en in zorgICT. De werkgroep ISV biedt u met dit congres tevens een
uitstekende gelegenheid om informatie over de laatste ontwikkelingen en toepassingen uit te wisselen met collega’s van diverse disciplines. Het programma
biedt aanknopingspunten om uw missie, visie en doelen omtrent het EPD om te zetten in daden. U krijgt een beter zicht op een verantwoord ICT-beleid voor
uw organisatie.
Hoofdprogramma
In de plenaire sessie zullen de standpunten van de overheid m.b.t. het telematicagebeuren in de gezondheidszorg aangekaart worden. Daarnaast zullen twee
eminente sprekers het eHealth-platform toelichten.
Ziekenhuizen worden verplicht om een Integraal Kwaliteit Systeem te implementeren, waarin procesbeheer, stuurkaarten en de opvolging van de uitvoering
van het beleidsplan centraal staan. Ook hier zal dieper op ingegaan worden in het hoofdprogramma. Op het eind van deze voormiddagsessie zal een visie
over informatietechnologie voor de verpleegkundige praktijk toegelicht worden.
Parallelle sessies
In de parallelle sessies zal een brede waaier aan nieuwste toepassingen gepresenteerd worden:
•
In de sessie beleidsaspecten van informatiseringsprojecten zal een overzicht van de impact van invoering van ICT in de gezondheidszorg
aangeboden worden. Met de implementatie van elektronische patiëntendossiers wordt goed ingericht informatiemanagement en functioneel beheer
in rap tempo van essentieel belang.
•
In de sessies Multimedia en technologieën zullen allerhande vernieuwende technieken in de gezondheidszorg toegelicht worden.
•
Uiteraard mogen ook dit jaar de succesvolle EPD en MZG sessies niet ontbreken op het programma. Veel ziekenhuizen staan voor de uitdaging
van informatisatie. De automatische detectie van ziekenhuisgegevens (MKG, MVG, …) is daarbij een must!
•
Er wordt eveneens een sessie voorzien betreffende softwaretoepassingen voor rusthuizen en RVT’s.
Special items
•
Nieuw is de special rond elektronisch medicatiebeheer die reeds start in de voormiddag.
•
Nieuw is ook de special rond voedingsmanagement. Deze special gaat door in samenwerking met de Vlaamse diëtisten vereniging. Start ook in de
voormiddag en hoopt een antwoord te bieden op uw vragen rond maaltijdenbeheer.
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

DAGINDELING
VOORMIDDAGPROGRAMMA

hoofdprogramma – plenaire sessie – start om 9.25 uur
Vanaf 11.00 uur lopen naast het hoofdprogramma 2 ‘Specials’
Sessie A – hoofdprogramma - vervolg 11.10 uur
Sessie B – special ‘voedingsmanagement’ - start 11.00 uur
Sessie C – special ‘medicatie’ (deel 1) – start 11.00 uur
NAMIDDAGPROGRAMMA
Sessie D – special ‘medicatiebeheer’ (deel 2)
Sessie E – multimedia in de patiëntenzorg
Sessie F – beleidsaspecten van informatiseringsprojecten
Sessie G – geïntegreerde toepassingen voor ziekenhuizen – EPD en klinische informatiesystemen
Sessie H – MZG
Sessie I – technologieën
Sessie J – geïntegreerde toepassingen voor rusthuizen en RVT’s
AVONDPROGRAMMA
Sessie K – Symposium ProRec-BE

Voor wie is dit colloquium?
Algemene ZH en psychiatrische ziekenhuizen, ROB/RVT, thuisverpleegkundigen, scholen verpleegkunde, opleidingscentra, softwareontwikkelaars
−
algemene directies
−
financieel-administratieve directies
−
directies verpleging, middenkaders, zorgmanagers
−
ICT-managers, informatiesysteemverpleegkundigen, informatici, gebruikerscoördinatoren, computertechnici
−
ziekenhuisapothekers
−
MZG-coördinatoren
−
Hoofdverpleegkundigen & verpleegkundigen interne, heelkunde, intensieve zorgen
−
projectverantwoordelijke klinische paden
−
kwaliteitscoördinatoren
−
manager facilitaire diensten
−
verantwoordelijke keuken/hoteldienst/diëtisten
−
personeelsmanagers
−
docenten ICT in de opleiding tot gezondheidszorgberoepen
VOORMIDDAGPROGRAMMA
Sessie A – hoofdprogramma – plenaire sessie - start 9.25 uur
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

Stand van zaken van de eHealth projecten in de verzorgingsinstellingen
Chris Decoster, directeur-generaal FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu

10.00-10.30

Het eHealth-platform. Concept en stand van zaken
Frank Robben, administrateur-generaal kruispuntbank van de sociale zekerheid.

10.30-11.10

Gezondheidsbreak – koffie –stands

11.10-11.30

eHealth en bescherming van de persoonlijke levensfeer
Prof. Dr. Georges De Moor, diensthoofd medische informatica UGent

11.30-12.00

Beleidsinformatiesystemen en kwaliteitsbeheer als stuurplatform in de Zorgsector
Mieke Demeestere, directeur patiëntenzorg, PZ H.Familie, Kortrijk
Tom De Clercq, stafmedewerker dienst patiëntenzorg, Provincialaat Broeders Van Liefde Gent, Werkgroeplid ISV

12.00-12.15

Informatietechnologie een hefboom voor de verpleegkundige praktijk?
Tonny Gypen, verpleegkundige, Lic. ziekenhuiswetenschappen

12.15-14.00

Middagmaal

Sessie B - special ’voedingsmanagement’ - Software voor voedings- en maaltijdbeheer - parallel sessie – start 11.00 uur
11.00-11.30

Gastvrijheid en verantwoord voedingsbeleid
Cynthia op den Brouw, divisie directeur Esus Group

11.30-12.00

Alivio, een voedingsbeheerpakket op maat van elk type instelling
Pascale Van Leynseele, gedelegeerd bestuurder Head Start

12.00-12.30

Valkuilen van een implementatietraject ‘automatisering maaltijdbeheer’
Ingrid Joris, middenkader facilitaire diensten logistiek St. Jozef Turnhout

12.30-14.00

Middagmaal

Sessie C - ‘Special’ Medicatiebeheer (deel 1) – parallel sessie – start 11.00 uur
‘Medicatiebeheer van A tot Z – elektronisch voorschrift, medicatiebeheer en geautomatiseerde geneesmiddelen distributie’
11.00-11.30

Medicatiebeheer, meer dan alleen een voorschrift
Wim Vermeire, project manager Ihc

11.30-12.00

Elektronisch gestuurde medicatiekasten op verpleegafdelingen als onderdeel van de farmaceutische zorg
Stan Smets, directeur apotheek ZNA, campusdirecteur Jan Palfijn

12.00-12.30

Elektronisch Medicatiebeheer: slikken of verslikken?
Tom Du Jardin, sales director Care4Health

12.30-14.00

Middagmaal

NAMIDDAGPROGRAMMA
Sessie D - ‘Special’ Medicatiebeheer (deel 2) – parallel sessie – start 14.00 uur
‘Medicatiebeheer van A tot Z – elektronisch voorschrift, medicatiebeheer en geautomatiseerde geneesmiddelen distributie’
14.00-14.30

De geïntegreerde medicatieoplossing met praktijkgetuigenis intensieve zorgen
Walter Claessens, directeur nursing AZ Sint Dimpna Geel
Brigitte De Rijcke, consultant Partezis

14.30-15.00

Geautomatiseerde geneesmiddelen distributie, gestuurd door een elektronisch medicatiebeheer
Kristina Wilders, senior consultant Pharmacy Automation, Baxter B.V. Utrecht, Nederland

15.00-15.30

Gezondheidsbreak – koffie - stands

15.30-16.00

Een interdisciplinair medicatiebeheer voor psychiatrische zorg
Tom De Clercq, stafmedewerker dienst patiëntenzorg, Provincialaat Broeders Van Liefde Gent, Werkgroeplid ISV
Peter Van Osta, Senior Consultant Real

16.00-16.30

Het elektronisch medicamenteus therapieblad
Jan De Sitter, directeur informatica GasthuisZusters Antwerpen
Steven Genoe, product manager Cegeka

16.30-17.00

E-medicatie in de praktijk
Wim Deblaere, project leader Critical Care Company
Jean Verstraeten, CEO Critical Care Company

17.00

Afsluiting en drink

Sessie E – Multimedia in de patiëntenzorg – parallel sessie – start 14.00 uur
14.00-14.30

Hoe kan een terminal aan het bed het werk van de verpleegkundige verlichten?
Luc Jacobs, business development manager, Siemens Entreprise Communications

14.30-15.00

Zorg, mobiliteit, communicatie en beheer. Visie op de rol van ICT in de zorgverlening en vertaling naar
concrete voorbeelden
Geoffroy de Wilde, business development director Belgacom Group

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie - stands

15.45-16.15

CareServant Interactieve media voor ziekenhuispatiënten en –medewerkers
Frans Van Beers, International Sales Manager Philips CareServant

16.15-16.45

Multimedia in het ziekenhuis. Digital signage “Trendy concept?”
Koen Deroo, teamleader healthcare Dolmen

16.45

Afsluiting en drink

Sessie F – Beleidsaspecten van informatiseringsprojecten – parallel sessie – start 14.00 uur
14.00-14.30

Hoe een lastenboek opzetten en een objectieve vendor selectie organiseren?
Peter Fontaine, directeur beleidsinformatie, AZ Nikolaas Sint-Niklaas
Peter Beirlaen, business development manager e-Trinity

14.30-15.00

Hoe kan het EPD gebruikt worden bij het efficiënt maken van zorgprocessen?
Hans Jonkers, managing partner H2W Groep
Richard Sommer, managing partner H2W België

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie - stands

15.45-16.15

Business process management binnen de gezondheidszorg: concentreren op EPD of processen?
Bart Beyens, consultant Pallas Athena
Harry van den Broek, consultant Pallas Athena

16.15-16.45

Het papierloze ziekenhuis: de absolute betrachting ? Welke is de impact op de beleidsbeslissingen?
Dirk Duwein, business development Healthcare
Paul Van Coillie, CEO ARCO

16.45

Afsluiting en drink

Sessie G – geïntegreerde toepassingen voor ziekenhuizen – Het EPD en klinische informatiesystemen – parallel sessie – start 14.00 uur
14.00-14.30

Een patiënt data management systeem voor de spoedgevallendienst en het geautomatiseerd verpleegkundig
dossier
Bea Chiers, Healtcare consultant
David Modrie, projectleider Polymedis
Nicolas Decerf, technisch directeur Polymedis

14.30-15.00

Klinische informatiesystemen
Dominiek Cottem, projectleider PDMS, dienst informatiesystemen, UZ Leuven
Greetje Coninckx, ICT applicatieverantwoordelijke Virgajesse Ziekenhuis Hasselt

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie - stands

15.45-16.15

Simplify your IT to support effectively your core medical processes with i.s.h.med
Ann Goossens, account executive IT-healthcare Siemens medical Solutions

16.15-16.45

Orbis Care in België anno 2008
Eric D’hondt, informatiesysteemverpleegkundige Imeldaziekenhuis Bonheiden, Werkgroeplid ISV
Koen Van Damme, solutions manager Agfa Healthcare

16.45

Afsluiting en drink

Sessie H – MZG – parallel sessie – start 14.00 uur
14.00-14.30

Elektronische dossiers en afleiding van VG-MZG met behulp van Othello
Rita Verhille, dienstverantwoordelijke MVG-MKG- en kankerregistratie, Gasthuiszusters van Antwerpen
Bart Van den Berg, senior developer, project manager klinisch werkstation, UZ Leuven
Gerrit Frickx, stafmedewerker competentiecentrum verpleging UZ Leuven

14.30-15.00

De digitale pen faciliteert uw VG- MZG registratie
Dirk Duwein, business development Healthcare
Frank Humbeeck, CEO ASCOM

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie - stands

15.45-16.15

Verpleegkundige gegevens VG-MZG – interne en externe benchmarking
Luc Van Aken, business consultant, Partezis

16.15-16.45

Hospital DATA ICD Finder.
Luc De Saeger, zaakvoerder, ontwikkelaar eBiz@Work

16.45

Afsluiting en drink

Sessie I – Technologieën

– parallel sessie – start 14.00 uur

14.00-14.30

Digitaliseren van het medisch archief. Hoe het papieren medisch of verpleegkundig dossier raadplegen
via jullie bestaande software omgeving
Stephan Cornelis, sales director Input for you

14.30-15.00

Klaar voor de toekomst: storage grids en virtualisatie op basis van file protocols
Reinoud Reynders, IT manager infrastructure & operations UZ Leuven
Roger Sels, Business development manager Uptime

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie - stands

15.45-16.15

Open source applications : light & portable
Jan Vanderzande, sales director Sun Microsystems

16.15-16.45

IAM (Identity en Access Management): optimaliseren van gebruikersprocessen
Gunther Desmedt, operations manager Hict

16.45

Afsluiting en drink

Sessie J – geïntegreerde toepassingen voor rusthuizen en RVT’s. Elektronisch zorgdossier, telecommunicatie en kwaliteitsmanagement
– parallel sessie – start 14.00 uur
14.00-14.30

Tools die een zorgdossier compleet maken: RapMan, doclink, Palliatief dossier, ..
Sabine Verstraelen, verpleegkundige Huize Maria Brasschaat

14.30-15.00

Kwaliteitsmanagement kan ook gestructureerd in uw instelling: New Quint als onmisbare tool
Kathleen Rottey, diensthoofd kwaliteitszorg Rusthuizengroep Van den Brande

15.00-15.45

Gezondheidsbreak – koffie - stands

15.45-16.15

GerNIS, het elektronisch zorgdossier – More time to care
Patrick Vrydaghs, algemeen directeur CMS

16.15-16.45

Hoe integreert u voor uw rusthuis de meest efficiënte telecommunicatie
Peter De Baets, accountmanager Newtel

16.45

Afsluiting en drink

16.45 uur Afsluiting congres - opening ProRec-BE meeting - Drink
17.10 uur Trekking tombola
AVONDPROGRAMMA – ProRec-BE
Sessie K – Symposium ProRec-BE
17.45 uur - algemene vergadering ProRec-BE (alleen leden)
Vanaf 18.15 uur – Symposium ProRec-BE (ook voor deelnemers 12de colloquium)
Volgende actuele thema’s komen aan bod:
Zorgpaden en zorgtrajecten, toepast op diabetes: nog een lang traject?
o Klinische aspecten en interprofessionele samenwerking.
Prof. Dr. Johan Wens, U.I.A.
o De implementatie van een RIZIV zorgpad in een EMD.
Dr. Jos Devlies, ProRec-BE
−
e-Care: Klinische databanken voor research en outcome analyse. Grenzen en gevaren. Dr.
Jean-Paul Dercq, RIZIV, Dir. Research Development
Realia

Dit colloquium vindt plaats op 22 mei 2008 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 10 mei 2008
via de website www.nvkvvisv.be of via het inschrijvingsformulier: sturen naar NVKVV, colloquium ISV, Vergote Square 43, 1030 Brussel,
of door te faxen op het nr. 02/734.84.60
Gelieve 1 inschrijvingsstrook per persoon te gebruiken.
Betaling via overschrijvingsformulier vóór 10 mei 2008
Kostprijs
De kosten (incl. congresboek, onthaal, koffiepauzes en middaglunch) bedragen:
leden NVKVV/VBVD : 95
niet-leden NVKVV : 120
Rekeningnummer : 428-9118911-71
Tombola
Er wordt een tombola georganiseerd PDA, printer, flatscreen, ….
Trekking om 17.10 uur
Annulering
U kan uw inschrijving gratis schriftelijk annuleren tot 7 mei.
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.nvkvv.be voor de laatste informatie

