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Congres XDS

Gegevensuitwisseling door Generatie X

4 juli 2019

Toestemming?

Informatie-uitwisseling binnen de Zorg komt op een hoger plan. Toch
kunnen zorginstellingen vaak nog meer voordeel halen uit digitale
informatie-uitwisseling dan nu het geval is. Leer van anderen en wissel
ervaringen op het jaarlijkse XDS Congres.

Deelnemende leveranciers:

Programma
Ook dit jaar is er een gevarieerd programma met als rode draad informatieuitwisseling op basis van internationale standaarden.
	Zorgverleners vertellen over de uitdagingen om dossiers tussen
zorginstellingen te delen.
	U krijgt een overzicht van landelijke ontwikkelingen, waaronder het
programma Twiin.
	Leveranciers geven uitleg over hoe hun op IHE gebaseerde software
de Zorg beter ondersteunt.
	Succesvolle (inter)nationale initiatieven voor diverse zorgprocessen
komen aan bod. Dit zijn bijvoorbeeld: het multidisciplinaire overleg
(MDO), verwijzingen en overdrachten en geboortezorg.

Schrijf je in!
Behoor je tot Generatie X en wil je informatie-uitwisseling echt laten
werken? Schrijf je nu in want dan ben je in één dag helemaal up-to-date!

Onafhankelijk advies in de Zorg

Congres XDS
Programma donderdag 4 juli 2019
Dagvoorzitter: Han Tanis, directeur Finance & IT, Zilveren Kruis
09:30

Registratie

14:30

Testen is de basis van interoperabiliteit
Pascal Looijé , senior consultant,
MedicalPHIT

14:45

Thee

Status in Nederland
10:00

Welkom en introductie
MedicalPHIT

10:15

Wat wil de dokter met XDS?
Frans Bakers, radioloog, MUMC

10:35

Hoe staat Nederland er voor met
zorgprocessen over XDS
Jan Christiaan Huijsman, strategisch
adviseur Digitale Zorg, Zilveren Kruis

10:55

leverancierspitches
diverse leveranciers

11:10

Koffie

Regionale verhalen
(wat leren we van elkaar)

Standaardisatie en ontwikkelingen
11:40

De Handreiking: op weg naar een
toetsingskader voor IHE Interoperabiliteit
Sjaak Gondelach, informatie architect,
UMC Utrecht en Trijn-RSO Nederland

12:00

Twiin update
Bas van Vliet, programmamananger Twiin,
VZVZ

12:20

leverancierspitches
diverse leveranciers

12:35

Lunch

15:15

MDO portalen in midden-Nederland
Roos van Eijk, projectleider administratie
en ICT, UMC Cancer Center

15:30

XDS, gaan we het dan eindelijk
gebruiken?
Stefan Oostwegel, applicatiebeheerder,
MAASTRO Clinic

15:45

Inzage labuitslagen middels XDS
Marcel Willemsen, informatie architect,
Saltro

16:00

Gemeenschappelijk oplossing voor de
geboortezorg
Susanne Zuidhof, directeur, Geboortehart
en Walter de Haan, informatiemanager
Integrale Zorg, Sigra

16:15

Regio breed delen van XDS “ervaring
Delft eo”
Frans Wickel, informatie architect,
Reinier de Graaf ziekenhuis

16:30

Verpleegkundige overdracht naar VVT
Ruud Coppens, manager informatisering
& automatisering, Groenhuysen

16:45

Samenvatting
MedicalPHIT

16:55

Borrel

Internationale ontwikkelingen
13:35

14:05

ELGA – the Electronic Health Record in
Austria – form the past to the future
DI Dr. Günther Rauchegger, MBA,
director, ELGA GmbH
XDS on FHIR
Robert Breas, senior consultant,
MedicalPHIT

Registratie

Congreslocatie

U kunt zich inschrijven via onze website www.phit.nl.
Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een e-mail
met verdere informatie, de factuur volgt per post.
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.
Deelname bedraagt €325,- (excl. BTW) en is inclusief
lunch, koffie/thee en een digitale congresmap.

Evenementenlocatie Inn Style
Herenweg 55
3602 AN Maarssen
Voor informatie over MedicalPHIT en voor
inschrijvingen kunt u terecht op www.phit.nl

Onaf hankelijk advies in de Zor g
Onafhankelijk advies in de Zorg

MedicalPHIT

|

Mercatorlaan 1200

|

3528 BL Utrecht

|

Tel: +31 30 82 000 70

|

info@phit.nl

|

www.phit.nl

