
Het  col loquium wordt 
g e o r g a n i s e e r d  d o o r 
ICT4care – een werk
groep van informatica

verpleegkundigen. Maar het jaarlijkse 
evenement trekt al jaren een heel ge 
diversifieerd publiek. Centraal in het 
colloquium van ICT4care staat immers 
de gegevensdeling: het doel van registra
tie van de gegevens over een patiënt is 
om wat relevant is te delen met wie 
betrokken is bij de zorg en de onder
steuning. Terugkerende thema’s op het  
colloquium zijn het Elektronisch 
Patiëntendossier, transmurale com

municatie, medicatiebeheer, geestelijke 
gezondheidszorg,…

Het hoofdprogramma in de voor
middag is ieder jaar wel een uitgelezen 
moment om je op de hoogte te stellen 
van wat er beweegt in het Belgische 
ehealthlandschap. Dit jaar komen 
Frank  Robben  van  het  f edera le 
eHealthplatform en Etienne Mariën 
van de beleidscel van de minister van 
Volksgezondheid de roadmap 3.0 (actie
plan eGezondheid 20192021) toelich
ten. Margot Cloet (ceo ZorgnetIcuro) 
brengt er de stand van zaken van het 
elektronisch patiëntendossier in zieken
huizen (EPD) – met toelichting van pro
jecten voor de eerste lijn, de geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ) en de ouderen
zorg. Dit jaar sluit het hoofdprogramma 
af met een debat over digitalisering in de 
zorg. Deelnemers zijn naast, Mariën en 
Cloet, Pieter Van Herck (VOKA) en 
Hendrik Gansbeke (WitGele Kruis). 

Kiezen
Tijdens het laatste gedeelte van het 

hoofdprogramma kunt u overigens al 
terecht in één van de parallelsessies, 
onder meer over transmurale commu
nicatie en over medicatie. Het centrale 
thema van het colloquium is dit jaar 
‘Automatisering en zorgverlening’. Dat 
komt in de meeste sessies wel aan bod.

In de namiddag zijn er zoveel parallel
sessies dat een keuze maken wel bijzon
der lastig kan zijn. Voor ziekenhuisart
sen is er bijvoorbeeld een sessie over het 
EPD met onder meer specifieke ervarin
gen van het Ziekenhuis OostLimburg 
en AZ Damiaan. Daarnaast is er ook  
e e n  s e s s i e  o v e r  h e t  m e t e n  v a n  
‘patiënt gerichte uitkomsten’ en risico

management (risicomanagement in het 
Imeldaziekenhuis, het implementeren 
outcomeindicatoren van ICHOM,…) 
Voor huisartsen, en met name voor 
CRA’s, is er onder meer een sessie over 
digitalisering en slimme processen rond 
de valproblematiek in de woonzorg
centra. Om het kiezen te vergemakkelij
ken kan men ook een ‘dagprogramma’ 
volgen rond technologie, rond transmu
rale communicatie en de eerste lijn, 
rond ouderenzorg, enzovoort.

Artsen
“Elk jaar krijgen we op ons collo

quium een 700tal mensen op de vloer. 
Daar zijn niet zoveel verpleegkundigen 
meer bij. Ook artsen komen sessies bij
wonen – meestal zij die al sterk met 
informatisering en gegevensuitwisseling 
begaan zijn. We zouden ICT4care graag 
wat bij een grotere groep promoten”, 
zegt voorzitter van de organiserende 
werkgroep, Eric Vande Walle. “Samen 
met Voka Health Community organise
ren we dit jaar een avondsymposium 
r o n d  a r t i f i c i ë l e  i n t e l l i g e n t i e . 
Geïnteresseerde artsen kunnen dat bij
v o o r b e e l d  c o m b i n e r e n  m e t  d e 
namiddag sessie over innoverende toe
passingen in de thuiszorg,… Of de ses
sies over automatisatie en beslissingon
dersteuning in het ziekenhuis. Het 
avondprogramma met VOKA is nieuw 

dit jaar. We willen een publiek aanspre
ken dat zich overdag moeilijk kan vrij
maken.”

Het avondprogramma heeft als titel: 
‘Artificiële intelligentie in welzijn en 
zorg: vloek of zegen?’ De zorgsector zal 
‘disruptieve’ systemen nodig hebben om 
de zorg te blijven verbeteren, om nieuwe 
mogelijkheden aan te wenden en om de 
nieuwe ontwikkelingen te kunnen bijbe
nen – zo luidt het in de toelichting. Men 
stelt daarnaast de vraag of en hoe het 
beleid de implementatie moet stimule
ren. Het antwoord op de vraag in de titel 
lijkt dus toch wel: meer zegen dan vloek. 
Maar men wil de ethische vragen zeker 
niet uit de weg gaan.

Netwerken
Netwerken is een niet te verwaarlozen 

onderdeel het ICT4careevenement. 
Tussen de sessies door zijn er ruime pau
zes waarop u kunt rondlopen en contac
ten leggen. Er is een beurs met tientallen 
bedrijven actief rond ICT in de zorg – 
kleinere bedrijven die in een niche actief 
zijn naast de grote gevestigde namen. 
Aan de stands kunt u informatie in 
winnen en een praatje maken. De samen
werking met bedrijven is belangrijk voor 
ICT4care, onderstreept Vande Walle: ze 
brengen nieuwe, relevante thema’s en 
expertise aan.

Wouter Colson

Automatisering in de gezondheidszorg
MEDISCHE SOFTWARE Geïnteresseerd in doelmatig gebruik 

van medische software? Volgende week vindt voor de 
23ste keer het Colloquium ‘ICT en Gezondheidszorg’ 
plaats – misschien wel het beste ICT-evenement van het 
jaar om poolshoogte te nemen van de stand van zaken in 
de zorgsector.

Praktijk
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De zorgsector zal ‘disruptieve’ systemen nodig hebben om de zorg te blijven verbeteren, om 
nieuwe mogelijkheden aan te wenden en om de nieuwe ontwikkelingen te kunnen bijbenen.
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Het Colloquium van ICT4care 
‘Automatisering en 

zorgverlening’ vindt plaats op 16 mei 
in De Montil in Affligem 
(deelgemeente Essene, net buiten 
Brussel dichtbij de E40). Het 
dagprogramma begint om 9u20. en 
duurt tot 17u45 – het 
avondsymposium ‘Artificiële 
intelligentie in welzijn en zorg: een 
vloek of een zegen?’ start om 18u en 
duurt tot 20u45. U moet vooraf 
aanwezig zijn om uw registratie te 
regelen. 
Voor alle praktische informatie surft u 
naar ICT4care.be – schrijf u zo snel 
mogelijk in. Er zijn speciale prijzen 
voor de combinatie namiddag + 
avondprogramma. Als u alleen het 
avondsymposium wil bijwonen, kunt 
u zich ook inschrijven op de website 
www.voka.be/healthcommunity. De 
praktische organisatie van het 
Colloquium gebeurt door NVKVV, 
mee ondersteund door het Vlaams 
Apothekersnetwerk, VOKA Health 
Community en Zorgnet-Icuro.

W.Co.

Artificiële intelligentie in 
welzijn en zorg: meer 
zegen dan vloek
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