MedicalPHIT organiseert het congres

#xpacs13

X-PACS en X-overdracht
Any doc, anywhere

Dinsdag 10 december 2013
Congrescentrum Papendal te Arnem

Met dank aan afdeling Pathologie, UMC Utrecht

Met dank aan ChipSoft

Het tiende nationale PACS-congres “X-PACS en X-overdracht”
staat in het teken van ziekenhuisbreed beeldmanagement en
de overdracht van beelden en documenten bij de verwijzing
van een patiënt naar een andere zorgverlener. Belangrijke
onderwerpen zijn: trends op het gebied van PACS, PACS2, VNA
en regionale uitwisseling. Koplopers uit binnen- en buitenland
vertellen over de succesfactoren en valkuilen van hun projecten
voor de uitwisseling van medische documenten en beelden.

Met dank aan fotografie Digidaan

Naast plenaire lezingen zijn er een aantal workshops en
demonstraties van leveranciers:

On a f h ank elijk ad v ie s in de Z or g
Onafhankelijk advies in de Zorg

X-PACS en X-overdracht
Programma dinsdag 10 december 2013
Dagvoorzitter: H
 ans Mekenkamp, MedicalPHIT

9.30 uur Registratie

		

Global trends

10.00 uur Welkom en introductie
		
Hans Mekenkamp, partner MedicalPHIT
10.10 uur	Trends in Clinical Information Management
Harm-Jan Wessels, CEO, Forcare
10.40 uur	PACS trends in Scandinavie
Peter Leander, radioloog en medisch hoofd
van Regio Skåne, Zweden
11.10 uur Koffiepauze

		

X-PACS en VNA

Parallelle presentaties

		

Research en testen

11.40 uur	Onder druk Beelden in het EPD
KlaasJan Renema, hoofd Klinische Fysica
Radiologie, Radboudumc

11.40 uur	Beelden in research omgeving: TraIT zorgt
voor de IT infrastructuur
Erik Roelofs, klinisch fysicus, Maastro clinic

12.05 uur	Enterprise PACS - Beeldmanagement
Niek Poppe, klinisch informaticus en
Maurice Rijnen, manager ITS Operatie,
Maasstadziekenhuis

12.05 uur	Inrichting en uitvoering van IHE
interoperability conformance assessment
met het test raamwerk van IHE Services
Cor Loef, GM, IHE Services

12.25 uur	Positionering VNA binnen de workflow van
de zorg keten
Igor Schoonbrood, enterprise architect,
MUMC

12.25 uur	Leveranciers demonstraties

12.45 uur Lunch

		

X-Overdracht

13.45 uur	X-overdracht: mag het een onsje meer/
minder structuur zijn?
Linda Mook, senior IT project leider bij
UMCG en IT consultant, Mook Projects
14.10 uur	Landelijk verwijzen 1e-2e lijn en 2e-2e lijn
Jeroen van Dalen, consultant, Soulve
14.30 uur	Praktische handvatten voor regionale
uitwisseling (XDS)
Piet Hein Zwaal en Robert Breas,
MedicalPHIT

		

VNA en MDO

13.45 uur	De markt van VNA’s en generieke viewers
Peter Walgemoed, directeur, Carelliance
14.10 uur	Beeld- en data uitwisseling t.b.v. MultiDisciplinair overleg
Ronald Vlaanderen, senior consultant,
Topicus Healthcare
14.30 uur	Roadmap beelden en documenten EVA
Walter de Haan, programma EVA, AMC
en Bas Schapendonk, MedicalPHIT
14.50 uur	Leveranciers demonstraties

14.50 uur	Juridische actualiteiten rondom regionale
gegevensuitwisseling
Anton Ekker, juridisch adviseur, Nictiz
15.15 uur Thee

		

Meer met beelden

15.45 uur	Van patiënt naar regisseur – Wat te doen
met beelden?
Dirk Jan van der Pol, productmanager Quli,
Quli UA
16.05 uur	IHE en HL7 standaarden voor X-PACS en
X-overdracht
Rene Spronk, trainer, IHE Academy
16.25 uur	Beelden in het X-PACS; de stralingsdosis
ook??
Arjen Becht, klinisch fysicus, Gelre
ziekenhuizen
16.45 uur	Samenvatting
17.00 uur Afsluiting en borrel

		

De Nederlandse standaarden

15.45 uur	Structured reporting in de radiologie
Vincent van Pelt, senior adviseur, Nictiz
16.05 uur	Keurmerken in de Zorg
Henk Hutink, adviseur, Nictiz

IHE Academy
XDW masterclass
Maandag 9 december 2013

XDW masterclass

In samenwerking met IHE academy organiseert MedicalPHIT voorafgaand aan het PACS congres op
9 december de XDW masterclass.
Informatie-uitwisseling tussen zorgverleners van verschillende organisaties is steeds belangrijker.
Het verwijzen van patiënten, multidisciplinair overleg, gezamenlijke behandeling door specialisten,
een second opinion; in alle gevallen is de beschikbaarheid van medische informatie voor meerdere
zorgverleners essentieel. IHE werkt daarom aan steeds meer profielen om documentuitwisseling te
faciliteren.
Tijdens de XDW-masterclass geeft IHE coryfee Charles Parisot een introductie van het XDWprofiel. XDW staat voor Cross enterprise Document Workflow en ondersteunt allerlei workflows
in ziekenhuizen en regionale netwerken. Ook gaan we gezamenlijk aan de slag. Met een aantal
enthousiaste IHE-leden werken we samen met u aan nieuwe mogelijkheden voor procesondersteuning
in regionale netwerken in Nederland.
Het belooft een unieke sessie te worden en een grote stap voor de Nederlandse zorg-ICT-sector.
Volgens goed IHE-gebruik komen zowel de leveranciers als gebruikers aan bod en werken we samen
aan verbeteringen in de gezondheidszorg.
Kijk voor het programma en meer informatie over IHE Academy op www.ihe-academy.nl

Registratie

U kunt zich inschrijven via onze website www.phit.nl onder ‘PHIT academy’ of door een fax of email te
sturen met alle gegevens van het inschrijfformulier. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een
bevestigingsmail met verdere informatie, de factuur volgt per post. Uw betaling dient voor het congres
van 10 december binnen te zijn. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van betaling.

Kosten:
XDW masterclass

€ 195,-

XDW masterclass met diner en overnachting

€ 325,-

XDW masterclass met diner en overnachting en PACS congres

€ 525,-

XDW masterclass met PACS congres

€ 425,-

PACS congres

€ 325,-

Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Deelname aan de masterclass is inclusief koffie en thee.
Deelname aan het congres is inclusief koffie, thee, lunch en een digitale congresmap.
Voor informatie over MedicalPHIT en voor inschrijvingen kunt u terecht op www.phit.nl.
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MedicalPHIT

MedicalPHIT is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied
van ICT in de zorg. MedicalPHIT richt zich op introductie van
EPD’s, ziekenhuisbrede digitalisering en op digitalisering
van radiologie-, nucleaire-, cardiologie- en pathologie
afdelingen in het bijzonder. Momenteel zijn we bij een groot
aantal ziekenhuizen en regionale- en landelijke initiatieven
betrokken in zowel het voortraject van digitalisering als
de implementatie van de gekozen systemen. Wij schrijven
de Programma’s van Eisen voor informatiesystemen
en modaliteiten en ondersteunen bij de aanschaf en
implementatie hiervan.

PHIT Academy

MedicalPHIT heeft jarenlange ervaring met het organiseren
van congressen op de gebieden waarop zij ook advies geeft.
Zo organiseert MedicalPHIT regelmatig evenementen op het
gebied van: PACS en regionale uitwisseling van medische
informatie, digitale pathologie, klinische indicatoren en
registratie en Apps4Health.
Kijk voor het actuele programma op: www.phit.nl.
In samenwerking met Ringholm trainingen organiseert
MedicalPHIT cursussen op het gebied van interoperabiliteit
en communicatiestandaarden in de Zorg. Voor IHE- en HL7organisaties verzorgt MedicalPHIT een reeks aan trainingen.
Een uitgebreide lijst van introductie-, advanced en inhouse
trainingen vindt u op:
www.ringholm.de, www.phit.nl en www. iheacademy.nl.

Congreslocatie

Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816 VD Arnhem
Telefoon: 026-4837911
www.papendal.nl
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