Symposium: ‘Culture

is what makes people eat yoghurt’

Programma
donderdag 12 juni 2014 / van 13.00u tot 17.30u

Doelstelling
Ons ziekenhuis vierde in 2011 zijn 25ste verjaardag. Voor deze gelegenheid organiseerde het verpleegkundig departement een
aantal evenementen voor zijn personeel, collega’s verpleegkundigen en toekomstige collega’s.
Deze evenementen vielen dusdanig in de smaak van het personeel dat de directie beslist heeft om daar een jaarlijkse traditie van
te maken.
In onze missie staat het bieden van kwaliteitsvolle zorg voor het kind in het ziekenhuis centraal, nu en in de toekomst.
De komende jaren wordt het ziekenhuis volop gerenoveerd, zodat wij klaar zullen zijn voor de volgende 25 jaar.
Tijdens dit symposium willen wij jullie laten kennis maken met een aantal projecten en resultaten van projecten die op dit moment
binnen de verschillende verpleegafdelingen op stapel staan.
Wij hopen u dan ook allen te mogen verwelkomen op dit evenement.

Onze Missie
Een professionele, kwalitatieve, multidisciplinaire en innovatieve zorgverstrekking op maat van het kind en zijn ouders, met als
doel:
 een excellente dienst leveren;
 het evenwicht bewaren tussen middelen (maatschappij), doelstellingen (ziekenhuis) en noden (patiënt);
 een stimulerend en motiverend sociaal klimaat creëren mét respect voor het personeel.

13.00u

Verwelkoming & Inleiding / Jan Foubert

13.00u

En route vers le dossier patient informatisé (Amina Hadiy & Dominique Vangrinsven)

13.30u

Procedures als hulpmiddel bij de verbetering van de zorg (Kristine Van Aerschot)

14.00u

Green zone / Open access (Lauriane Rouard)

14.30u

Accreditation ‘to have or not to have’ (Nathalie Andersson)

15.00u-15.30u

Pauze met koffie & gebak

15.30u

Les prélèvements : une autre approche / Bloedafname: een andere aanpak (Aurélie Dubois)

16.00u

Nieuwe aanpak opvang studenten (Jorian Depaepe & Damien Vanderlinden)

16.30u

Démarche Qualité Huderf : le plan a 3 ans (Chantal Lerminiaux & Dominique Vangrinsven)

17.00u

Conclusie & Afronding

Inschrijving & Inlichtingen

Inschrijven – vóór 23 mei – is gratis, maar wel verplicht, via e-mail: rudy.laroche@huderf.be
Aangezien de plaatsen voor dit minisymposium beperkt zijn, is vroeg ‘boeken’ de boodschap!
Inschrijvingen na deze datum worden niet in aanmerking genomen.
Hebt u nog vragen of kreeg u hier graag nog wat extra informatie over:
Rudy Laroche
Secretariaat Directie Verpleegkundig Departement / Jan Foubert
tel.: 02 477 37 91
toestel: 73791

Gelegenheidsadres

Auditorium P.P. Lambert / UVC Brugmann
Arthur Van Gehuchtenplein 4
1020 Brussel (Laken)

Schematische plattegrond / Satellietzicht / Toegangsplan .
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