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UITNODIGING	  
Debatconferentie	  

	  

Gastspreker:	  	   Frank	  Ponsaert	  
	  	   	   Adviseur	  e-‐Gezondheid	  &	  big	  data	  
	  	   	   bij	  de	  Minister	  van	  Sociale	  Zaken	  en	  Volksgezondheid	  

Thema:	  

Beleidsplan	  e-‐Gezondheid:	  visie	  en	  stand	  van	  zaken	  
	  

	  
	  

Het	  e-‐Gezondheidsplan	  beschrijft	  hoe	  het	  e-‐Gezondheidslandschap	  er	  in	  2019	  zou	  moeten	  uitzien	  
en	  welke	  doelstellingen	  en	  actiepunten	  er	  zijn	  afgesproken.	  	  

Een	  belangrijke	  focus	  ligt	  op	  multidisciplinaire	  samenwerking,	  mobile	  health	  en	  administratieve	  
vereenvoudiging.	  Voor	  de	  ziekenhuizen	  zijn	  er	  ambitieuze	  doelstellingen	  voor	  het	  geïntegreerd	  
Elektronisch	  Patiënten	  Dossier.	  	  	  

We	  zijn	  nu	  een	  half	  jaar	  verder	  sinds	  de	  lancering	  midden	  oktober	  vorig	  jaar.	  	  

De	  heer	  Frank	  Ponsaert,	  adviseur	  e-‐Gezondheid	  en	  big	  data	  bij	  Minister	  De	  Block,	  geeft	  een	  
toelichting	  bij	  de	  visie	  en	  de	  stand	  van	  zaken.	  Naar	  goede	  gewoonte	   is	  er	  ook	  tijd	  voor	  interactie	  
en	  debat	  en	  sluiten	  we	  af	  met	  een	  drink	  en	  networking.	  

Accreditatie	  ethiek	  en	  economie	  is	  aangevraagd.	  De	  conferentie	  is	  tweetalig,	  waarbij	  iedereen	  de	  
eigen	  taal	  spreekt.	  

	  

	  
Donderdag	  16	  juni	  2016	  van	  19:00	  tot	  20:30	  u.	  

Auditorium	  van	  het	  Militair	  Hospitaal	  Koningin	  Astrid	  
Kwartier	  Koningin	  Astrid,	  Bruynstraat	  1,	  1120	  BRUSSEL	  (Neder-‐over-‐Heembeek)	  

	  
	  
	  

Gratis	  voor	  MIM-‐leden	   –	  	  30	  Euro	  voor	  niet-‐MIM	  leden	  –	   inschrijving	  verplicht	  

Gelieve	  in	  te	  schrijven	  voor	  5	  juni	  2016	  via	  e-‐mail:	   info@bmia.be	  

Betalingsmodaliteiten:	  zie	  keerzijde	  
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Betalingen	  dienen	  te	  gebeuren	  op	  rekeningnummer	  van	  de	  BMIA-‐MIM:	  	  
Fortis	  BE84	  2800	  5259	  5659,	  BIC	  GEBABEBB.	  	  
Via	  info@bmia.be	  kan	  u	  een	  factuur	  met	  betalingsbevestiging	  opvragen.	  

Debatconferentie	  

-‐ MIM-‐leden:	  	   	   gratis	  
-‐ niet-‐MIM-‐leden:	  	   30	  euro	  met	  vermelding	  “debatconferentie2016,	  naam,	  voornaam”	  

Lidmaatschap	  MIM	  2016	  

-‐ Individueel	  lidmaatschap:	   60	  euro	  met	  vermelding	  “Lidmaatschap	  2016	  naam,	  voornaam”	  
-‐ Gereduceerd:	  student,	  65+:	   30	  euro	  met	  vermelding	  “Lidmaatschap	  2016	  naam,	  voornaam”	  

	  	   	   en	  “student”	  of	  “65plus”	  

Combinatie	  van	  lidmaatschap	  &	  debatconferentie	  

-‐ Individueel:	  60	  euro	  met	  vermelding	  “Lidmaatschap+debat	  2016,	  naam,	  voornaam”	  
-‐ Individueel	  gereduceerd:	  30	  euro	  met	  vermelding	  “Lidmaatschap+debat	  2016,	  naam,	  

voornaam”	  en	  “student”	  of	  “65plus”	  

Dankzij	  dit	  lidmaatschap	  geniet	  u	  ook	  van	  een	  korting	  op	  de	  andere	  activiteiten	  en	  congressen	  van	  
de	  MIM-‐BMIA	  en	  van	  haar	  Europese	  zusterverenigingen:	  

-‐ eHealth	  Week	  Amsterdam	  8	  tot	  10	  juni	  2016	  (EFMI	  kortingscode	  EHWMEM)	  
-‐ Medical	  Informatics	  Europe	  MIE	  2016	  	  28	  augustus	  -‐	  2	  september	  2016	  
-‐ Medisch	  Informatica	  Congres	  MIC	  2016	  	  Elzenveld	  Antwerpen,	  donderdagavond	  24	  en	  

vrijdag	  25	  november	  2016	  

We	  bieden	  u	  ook	  een	  platform	  om	  te	  netwerken	  met	  collega's	  die	  een	  klinische	  activiteit	  of	  een	  
professionele	  rol	  in	  de	  zorg	  combineren	  met	  hun	  interesse	  in	  ICT.	  Uw	  bijdrage	  helpt	  ons	  om	  u	  over	  
actuele	  topics	  te	  informeren	  op	  een	  degelijke	  en	  neutrale	  manier	  zonder	  commerciële	  inmenging.	  	  

	  


