Geachte collega
Hierbij nodigen wij u graag uit op de postgraduate avond anesthesie met als onderwerp
“Het elektronisch oka-dossier: status en toekomst”
Wanneer:

Maandag 08/10/2018
De lezingen gaan door van 18:30 tot 20:30 uur.
Op de locatie in Leuven worden broodjes aangeboden vanaf 18:00 uur.

Locatie:

Campus Gasthuisberg, auditorium Pentalfa, O&N1, Herestraat 49, 3000 Leuven

Programma:

18:30-19:30: Het volledig geïntegreerd oka-dossier (Dr. Johan De Coster, anesthesie UZ Leuven)
19:30-20:00: MOAPR (Prof. Dr. Bart Van den Bosch, IT UZ Leuven)
20:00-20:30: Vragen/reacties

Inhoud:
8 jaar geleden werd de keuze gemaakt om de anesthesie-fiche in te bedden in het bestaande elektronische patiëntendossier (KWS).
Ondertussen werd er heel hard gewerkt en willen we nu het Oka-dossier, waar de elektronische anesthesie-fiche deel van uitmaakt,
verder in detail voorstellen.
Dit Oka-dossier, zoals het ganse KWS, wordt wekelijks naar nieuwe inzichten verder geoptimaliseerd en betekent, wat ons betreft,
een belangrijke meerwaarde.
In deze presentatie willen we de manier van werken demonstreren in UZ Leuven.
Informatieoverdracht tussen verschillende locaties/partners en een state-of-the-art (deels automatische) rapportering met de
mogelijkheid om deze later te reproduceren vinden we cruciaal en betekent een verbetering van de veiligheid voor de patiënt.
Maar we willen verder gaan met (semi-)automatische aanrekening (volgens de geldende RIZIV-richtlijnen), decision-suggestion (met
de ontwikkeling van klinische zorgpaden, waarbij aan de hand van een diagnose en een therapie een suggestie komt van anesthesietechniek, aangepast medicatie-schema, hospitalisatieduur, hoeveelheid te bestellen bloedproducten, ...).
Prof. Van den Bosch sluit deze lezing af en spreekt over “MOAPR”, waar we meer info krijgen over de toekomst van het KWS.
Deze voordracht is bedoeld voor alle geïnteresseerden (anesthesisten, verpleegkundigen, IT-implementatoren en IT-developers).
Om u toe te laten om massaal aanwezig te kunnen zijn zal deze postgraduate avond uitgezonden worden naar:
* Campus Virga Jesse Hasselt: aula (gelijkvloers), hoofdgebouw blok A, Stadsomvaart 11, 3500 Hasselt (wegens technische
problemen zal in Virga Jesse enkel de presentatie (niet de spreker) getoond worden; er kunnen ‘live’ geen vragen gesteld worden
vanuit deze locatie, enkel via chatfunctie)
* AZ Turnhout: jokerzaal, campus Sint-Elisabeth, Rubensstraat 166, 2300 Turnhout
* AZ Groeninge Kortrijk: MOC-zaal, Campus Kennedylaan, 8500 Kortrijk
* OLV Aalst: locatie nog te bevestigen
* AZ Sint-Blasius Dendermonde: vergaderzaal CDC, route 74, Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde
* AZ Sint-Jan Brugge: vergaderlokaal operatiezaal, 4de verdieping, Ruddershove 10, 8000 Brugge
* Imelda Bonheiden: locatie nog te bevestigen
Er werd accreditering aangevraagd in de rubriek “ethiek en economie”. Sinds januari 2012 worden alle aanwezigheden door ons
online geregistreerd op het RIZIV. U kan uw aanwezigheidsattest achteraf dus online consulteren en afdrukken via www.riziv.be.
Mogen we u vragen om uw deelname ten laatste op woensdag 03/10/2018 te willen bevestigen via
https://www.supersaas.nl/schedule/Anesthesie_GHB/8okt18.

