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Ook dit  jaar organiseert de werkgroep informatiesysteemverpleegkundigen van het NVKVV het colloquium ICT 

& gezondheidszorg. We zijn toe aan de 12de editie onder de titel ‘Solutions for Care’. Het is trouwens een 

jubileumjaar. We vieren ons 20ste  Colloquium ICT en gezondheidszorg.  

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 stilgestaan bij patient empowerment 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 

softwareleveranciers, hardwareproducenten, verdelers en consultancybedrijven ontmoeten. 

 

Hoofdprogramma 

In het hoofdprogramma wordt de dag aangevat met interessante lezingen van enkele prominente sprekers. 

Eerst krijgen we een stand van zaken betreffende e-Gezondheid  door Minister Maggie De Block. Daarna 

zoemen we in op het elektronisch patiëntendossier in de ziekenhuizen, COBHRA+ en de economische 

verantwoording van integratie en schaal in de gezondheidszorg. 

 

Parallelle sessies 

In de voormiddag starten parallelle sessies over technologieën, HRM, accreditatie, empowerment en 

informatieveiligheid binnen het landschap van de transmurale zorg. 

In de namiddag hebt u keuze uit 9 parallelle sessies. Kort samengevat gaan deze over het elektronisch 

patiëntendossier, medicatiebeheer, diverse technologieën, ICT ter ondersteuning van accreditatie en 

beleidsinformatie, evoluties in ICT binnen de ouderenzorg en woonzorgcentra, de eerstelijnszorg en de 

geestelijke gezondheidszorg.  

 Dagprogramma technologieën. Voor de deelnemers die zich graag op de technische kant willen 

toeleggen, is er - net als vorige jaren - een volledig dagprogramma technologieën voorzien. In de 
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namiddag zijn er zelfs meerdere sessies over innovatieve technologieën ter ondersteuning van het EPD en 

accreditatie. 

 

 Dagprogramma accreditatie. Ook dit jaar hebben we bijzondere aandacht voor accreditatie. Zowel in de 

voor- als namiddag zijn hier sessies rond. 

 

 Dagprogramma ouderenzorg, eerstelijnszorg, geestelijke gezondheidszorg, transmurale zorg. Gezien de 

toenemende vergrijzing staan deze sectoren steeds meer onder druk. IT-oplossingen ondersteunen de 

communicatie tussen de diverse zorgpartners in de gezondheidszorg. 

Er wordt dan ook stilgestaan bij de uitwisseling van gezondheidsgegevens onder de nieuwe Europese 

privacyregels. Deze Europese regelgeving komt niet geheel toevallig op het moment dat de 

gezondheidszorg geconfronteerd wordt met een nieuwe digitale revolutie. Zorgnetwerken doen de 

hoeveelheid transmurale gegevensuitwisselingen exploderen en mHealth-applicaties brengen de 

zorggebruiker dichter bij het zorgproces.  

 

Multidisciplinariteit – ICT4care 

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 rond alle aspecten van thuis- en thuisvervangende zorg samen 

te werken. 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.  

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      Ellen De Wandeler 

Voorzitter werkgroep ISV     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 loopt naast het hoofdprogramma een sessie HRM, een sessie technologieën, een sessie over 

accreditatie en een sessie over informatieveiligheid. 

Sessie A Hoofdprogramma - vervolg – eGezondheid – toekomstperspectieven – ICT4care 

Sessie B Human Resources Management 

Sessie C Technologieën 

Sessie D Accreditatie: hulpmiddelen voor empowerment 

Sessie E Informatieveiligheid – transmurale zorg 

  

 Namiddagprogramma 

Vanaf 14.00 uur starten diverse parallelle sessies 

Sessie K Het elektronisch patiëntendossier 

Sessie L Innovatieve technologieën ter ondersteuning van EPD en PDMS 

Sessie M Technologische revoluties 

Sessie N Accreditatie: indicatoren en terminologie 

Sessie O Technische oplossingen ter ondersteuning van accreditatie 

Sessie P Eerstelijnszorg – multidisciplinaire samenwerking ondersteund door IT 

Sessie Q Evoluties in ICT - geïntegreerde zorg voor chronisch zieken - ouderenzorg en de woonzorgcentra 

Sessie R Evoluties op vlak van IT binnen de geestelijke gezondheidszorg 

Sessie S Medicatiebeheer in ziekenhuizen 
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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 

Inleiding en verwelkoming  

Eric Vande Walle, voorzitter werkgroep ISV, directeur WZC Huis aan Zee 

Blankenberge 

9.25-9.55 
Keynote door Minister van sociale zaken & volksgezondheid Maggie De Block 
Maggie De Block, Minister van sociale zaken & volksgezondheid 

9.55-10.25 

Het elektronisch patiëntendossier in de ziekenhuizen en CoBHRA+ , de authentieke 
bron van de instellingen en de zorgberoepen 
Christiaan Decoster, voorzitter a.i. directiecomité en directeur-generaal DG 
gezondheidszorg FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu.  

10.25-11.00 Gezondheidsbreak – koffie – stands 

 

Sessie A Hoofdprogramma – eGezondheid – 

toekomstperspectieven - ICT4Care 

Plenaire sessie – vervolg 11.00 uur 

11.00-11.30 
De roadmap eGezondheid 2.0: waar staan we en waar willen we naartoe ? 
Frank Robben, administrateur-generaal eHealth-platform 

11.30-12.00 
Integratie en schaal in de gezondheidszorg: een economische verantwoording 
Prof. dr. Guido Dedene, gewoon hoogleraar beleidsinformatica KU Leuven, hoogleraar 
universiteit Amsterdam 

12.00-12.15 
ICT4care 
Werkgroep ICT4care 

12.15-14.00 Middagmaal 
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Sessie B Human Resources Management 

Parallelsessie – start 11.00 uur 

11.00-11.30 
De cliëntvraag als uitgangspunt voor een bewuste personeelsinzet 
Mark Vos, business analist & applicatiebeheerder, Stichting Juzt jeugdzorg 

11.30-12.00 

 
E-HRM: mogelijkheden en opportuniteiten 
Robert Koelman, directeur AFAS software 
 

12.00-12.30 
Implementatie van HR software in de zorgsector: aandachtspunten 
Filip Van Laecke, sectorverantwoordelijke social profit België SD Worx 

12.30-14.00 Middagmaal 

 

Sessie C Technologieën 

Parallelsessie – start 11.00 uur 

11.00-11.30 
Global dataprotection regulation (GDPR) voor de zorgsector 
Nicolas Delcroix, partner delITad 

11.30-12.00 
Hyperflex in een VDI omgeving (virtual desktop interface) 
Tomas Van Beek, systems engineer Cisco 

12.00-12.30 
Communicatieoplossingen: betaal naar verbruik 
Dirk Evrard, pre-sales manager Benelux Alcatel-Lucent Enterprise (ALE International 
Belgium) 

12.30-14.00 Middagmaal 
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Sessie D Accreditatie: hulpmiddelen voor empowerment  

Parallelsessie – start 11.00 uur 

11.00-11.30 
How analytics will empower patients & clinicians behavior (Eng) 
Emra Kayaarma, practice lead analytics & data management HPE 

11.30-12.00 

Een digitale leeromgeving binnen het ziekenhuis, de weg naar een leven lang open 
en flexibel leren 
Remko De Duytsche, leancoach UZ Brussel, docent Thomas More verpleegkunde 
Mechelen 

12.00-12.30 
Beroepsorganisatie Vlaamse vereniging van verpleegkundigen spoedgevallenzorg 
(VVVS)  organiseert zijn eigen benchmark onderzoek voor spoedgevallenzorg 
Geert Berden, hoofdverpleegkundige Trudoziekenhuis Sint Truiden 

12.30-14.00 Middagmaal 

 

Sessie E Informatieveiligheid – transmurale zorg 

Parallelsessie – start 11.00 uur 

11.00-12.20 
Uitwisselen van gezondheidsgegevens onder de nieuwe Europese privacyregels. 
Zorgnetwerken, transmurale gegevensuitwisselingen en mHealth-applicaties 
Peter Berghmans, security & privacy specialist, veiligheidsconsulent GZA Antwerpen 

12.20-14.00 Middagmaal 
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 Namiddagprogramma 

Sessie K Het elektronisch patiëntendossier 

Parallelsessie – start 14.00 uur  

14.00-14.30 
Een geïntegreerd EPD: de basis voor betere beleidsinformatie 
Wim Stevens, manager strategic information department, UZ Brussel 
Bruno De Geest, services & solutions manager Ctg 

14.30-15.00 
How cognitive computing changes healthcare 
Joan Van Loon, business unit leader for public, life sciences, telecommunications and 
utilities in Ibm Belux 

15.00-15.45 Gezondheidsbreak – koffie – stands 

15.45-16.15 
Terminologie en de roadmap eGezondheid 
Ingrid Mertens, diensthoofd dienst datamanagement DG gezondheidszorg FOD 
volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu 

16.15-16.45 
Excellent patiëntendossier 
Thomas Haspeslagh, business consulting Möbius 

16.45-17.45 Afsluitende netwerkdrink 

 

Sessie L Innovatieve technologieën ter ondersteuning van EPD 
en PDMS 

Parallelsessie – start 14.00 uur 

14.00-14.30 

De toegevoegde waarde van een PDMS voor patiëntveiligheid en 
workflowoptimalisatie 
Joke Vermeire, iz-verpleegkundige, presales consultant ChipSoft 

14.30-15.00 
Benefits of medical device connectivity 
Raymond Rooijakkers, solution architect, Welch Allyn 

15.00-15.45 Gezondheidsbreak – koffie – stands 

15.45-16.15 
Image enabling the EMR 
Jeremy De Sy, sales consultant Carestream 

16.15-16.45 

De virtuele medisch specialist aan boord 
Drs. Dirk F.P.M. Peek MD, FIPP Peek, anesthesioloog & pijnspecialist Zuyderland 
Medisch Centrum Sittard-Geleen Nederland 
Sebastiaan Alves, healthcare specialist HPE 

16.45-17.45 Afsluitende netwerkdrink 
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Sessie M Technologische revoluties 

Parallelsessie – start 14.00 uur 

14.00-14.30 
Hoe breken we de muren af? Een verhaal over samenwerking en technologische 
innovatie 
Yannic Sterken, gedelegeerd bestuurder Mitch&Mates 

14.30-15.00 
De patiënt centraal: een verhaal rond de mogelijkheden van IoT (internet of 
things). Oproep voor ideeën rond praktisch gebruik van nieuwe IT in de sector 
Stefan Luyten, managing partner Pulse Healthcare Solutions 

15.00-15.45 Gezondheidsbreak – koffie – stands 

15.45-16.15 
Populatiemanagement als volgende revolutie in de zorg ICT (Eng) 
Richard Francken, business development Cerner Benelux 

16.15-16.45 
From eHealth to mHealth (mobile health) 
Simon Nowé, diensthoofd zorgtoepassingen, informatie- en 
communicatietechnologie UZ Gent 

16.45-17.45 Afsluitende netwerkdrink 

 

Sessie N Accreditatie: indicatoren en terminologie 

Parallelsessie – start 14.00 uur 

14.00-14.30 

SNOMED CT, vinger aan de pols 
Arabella D’Havé, adviseur celhoofd terminologie, classificatie, groepering & audit 
DG gezondheidszorg FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en 
leefmilieu 

14.30-15.00 
Tracers: een praktische benadering 
Kurt Maes, kwaliteitsmedewerker Universitair Ziekenhuis Antwerpen 

15.00-15.45 Gezondheidsbreak – koffie – stands 

15.45-16.15 
Uitdagingen en oplossingen bij het uitrollen van kwaliteitsindicatoren 
Bert Kindt, principal, payer/providers Northern Europe Ims health 

16.15-16.45 
Hoe het indicatorenbeleid verbeteren en tegelijkertijd besparen op mankracht?  
Jef Coenen, Q & S consultant, zelfstandige 

16.45-17.45 Afsluitende netwerkdrink 
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Sessie O Technische oplossingen ter ondersteuning van 
accreditatie 

Parallelsessie – start 14.00 uur 

14.00-14.30 
Veilig werken met veilige apparatuur 
Günther Kostka, diensthoofd medische- en informatietechnologie AZ Sint-Lucas Gent 

14.30-15.00 

Inschrijvingskiosken voor patiëntenonthaal. Self check in van patiënten, afdruk 
patiëntenlabels, polsband en routebeschrijving 
Gert De Meutter, zaakvoerder Connecto 

15.00-15.45 Gezondheidsbreak – koffie – stands 

15.45-16.45 
Een betere zorgverlening, support JCI/NIAZ accreditatie en beveiliging 
patiëntendata: met of zonder VDI 
Robin Verwerda, regional sales director Imprivata Benelux 

16.45-17.45 Afsluitende netwerkdrink 

 

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

14.00-14.30 
eForms voor een gestructureerde communicatie tussen 1ste en 2de lijn 
gezondheidszorg 
Jos Vranken, gevolmachtigde dagelijks bestuur Healthconnect 

14.30-15.00 

Evoluties rond IT in de eerstelijnszorg – gezien door de bril van de 
(thuis)verpleegkundige 
Hendrik Van Gansbeke, algemeen coördinator Wit-Gele Kruis Vlaanderen, 
vertegenwoordiger voor de verpleegkundigen in het Beheerscomité e-Health 

15.00-15.45 Gezondheidsbreak – koffie – stands 

15.45-16.15 
Innovatieve samenwerkingsvormen ‘door de lijnen heen’  
Richard Sommer, segment manager healthcare Vanad group, Brussel 

16.15-16.45 
Veilig en efficiënt geneesmiddelengebruik: hoe hier samen voor gaan? 
Marleen Haems, apotheker, coördinator Vlaams apothekersnetwerk en directeur 
beroepsmanagement KOVAG 

16.45-17.45 Afsluitende netwerkdrink 
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Sessie Q Evoluties in ICT - geïntegreerde zorg voor chronisch 
zieken - ouderenzorg en de woonzorgcentra 
Parallelsessie – start 14.00 uur 

14.00-14.30 

Eénlijn.be zit op het juiste spoor. Vitalink clusters: gegevensdeling en 
samenwerking rond de patiënt 
Bernard De Ruyck, Vlaams apothekersnetwerk, hoofd informatica en innovatie bij 
KAVA 
Leen Hulshagen, Vlaams apothekersnetwerk, teamleider centrum 
beroepsontwikkeling bij KLAV en projectcoördinator voor éénlijn.be 

14.30-15.00 
ICT in eerste lijn, met een link naar WZC 
Tom Lambrechts, Domus Medica - verantwoordelijke kennisdomein ICT 

15.00-15.45 Gezondheidsbreak – koffie – stands 

15.45-16.15 
Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken:  implementatie van het project BelRAI 
Daniel Crabbe, adviseur-generaal RIZIV 

16.15-16.45 
Het zorgdossier aan het bed van de bewoner 
Tom Van Acker - sales manager Televic healthcare 

16.45-17.45 Afsluitende netwerkdrink 

 

 

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

14.00-14.30 

Succesfactoren voor de uitbouw van een geïntegreerd en flexibel zorgdossier. De 
samenwerking tussen zorgvrager, zorgactoren en softwareleverancier 
Ritchie Vandemoortele, middenkader patiëntenzorg PZ H. Hart Ieper 
Jan Messely, stafmedewerker PZ H. Familie Kortrijk 

14.30-15.00 

Effectief omgaan met psychofarmaca in de eerste lijn GGZ: samenwerking tussen 
apotheker, huisarts en thuisverpleegkundige 
Marie Van de Putte, apotheker, coördinator Vlaams apothekersnetwerk en manager 
beroepsontwikkeling BAF 

15.00-15.45 Gezondheidsbreak – koffie – stands 

15.45-16.15 
Meaningful Use Criteria als maatstaf voor een geïntegreerd EPD in psychiatrische 
ziekenhuizen 
Johan Jehoul, diensthoofd informatica Broeders van Liefde 

16.15-16.30 
Real time uitwisselen van medische informatie 
Hans Witdouck, ceo Eurofiber Belgium nv 

16.30-16.45 
Smart mobility voor personen met een verstandelijke handicap 
Prof. Dr. Geert Wets, Instituut mobiliteit U Hasselt 

16.45-17.45 Afsluitende netwerkdrink 
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Sessie S 
Medicatiebeheer in ziekenhuizen 
Parallelsessie – start 14.00 uur 

14.00-14.30 
Pilootproject decentrale distributie door het gebruik van Ethilog kasten 
Anne Sophie Vanthournout, hoofdapotheker AZ Delta 

14.30-15.00 
 Zijn deze pillen voor u? Hoe zet u de stap naar closed loop medicatietoediening? 
Wim Deblaere, functional expert Infohos Services 
Filip Bourgonion, business consultant Mobitrace 

15.00-15.45 Gezondheidsbreak – koffie – stands 

15.45-16.45 
The patient, his doc & pharmacist, and a smart system: improving the winning team 
Gerlant Van Berlaer, arts, kliniekhoofd spoedgevallendienst UZ Brussel 
Pieter Cornu, coördinator clinical decision support, farmacotherapiecel UZ Brussel 

16.45-17.45 Afsluitende netwerkdrink 
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Praktische info 
 Datum 

Donderdag 26 mei 2016 

 

 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 17 mei 2016 

- 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 moet u kiezen welke sessies 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 BE31 7340 4121 9955 en dit vóór 17 mei 

2016 met vermelding van het OGM-nummer dat u op de bevestiging van uw inschrijving terugvindt.  

 

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 ontvangt u uw 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 exposantenhal.  

 

 Kostprijs 

De kosten voor het colloquium (incl. presentaties op USB-stick, onthaal, koffiepauzes en middagmaal) 

bedragen: 

- leden NVKVV: € 110 

- niet-leden NVKVV: € 155 

- niet-leden die lid van het NVKVV wensen te worden (juli t.e.m. december 2016): € 160 

  

mailto:administratie@nvkvv.be
http://www.nvkvvisv.be/
http://www.nvkvvisv.be/
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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 

Op het einde van de dag wordt er onder de aanwezige deelnemers een tombola georganiseerd. 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 26 april 2016. 

Bij de annulatie van een deelnemer minder dan 1 maand voor het colloquium wordt de inschrijvingskost  

volledig aangerekend. 

Niet-aangemelde afwezigheid geeft geen recht op terugbetaling. Het is echter wel toegestaan om u te laten 

vervangen door een nog niet geregistreerde deelnemer 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 20ste colloquium ICT en gezondheidszorg wordt georganiseerd in samenwerking met  

Domus Medica en het Vlaams apothekersnetwerk. 
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