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Thema:

Belgische eHealth diensten in een Europese context
België beschikt over een uitstekende eHealth infrastructuur met goed uitgebouwde basisdiensten,
authentieke bronnen en diensten van toegevoegde waarde. De keuze voor een Belgische KMEHRstandaard lag mee aan de basis van dit concurrentieel voordeel. Wat zijn de volgende stappen? Hoe
kunnen we workflow toevoegen aan onze hub-metahub infrastructuur? Hoe zullen we onze Belgische
kerndossiers (SUMEHR) uitwisselen in de Europese context? Wat kunnen we leren uit de resultaten van
het Europese epSOS project (European Patients – Smart open Services)? Hoe ziet de Europese Patient
Summary er uit en hoe kunnen we koppelen op de Europse eHealth infrastructuur? Na een introductie
door twee ervaren sprekers is er naar goede gewoonte van onze conferentie ook tijd voor interactie en
debat. De conferentie is tweetalig, waarbij iedereen de eigen taal spreekt.
Na afloop van de conferentie wordt een drink aangeboden.

Donderdag 31 mei 2018 (19:30-21:30)
Auditorium
Militair Hospitaal Koningin Astrid
NEDER OVER HEEMBEEK (plan in bijlage)

Gratis voor MIM-leden – 30 Euro voor niet-MIM leden – inschrijving verplicht
Gelieve in te schrijven voor 25 mei 2018
Accreditatie ethiek en economie is aangevraagd
=> Inschrijven via e-mail: admin@bmia.be
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Adres

Kwartier Koningin Astrid – Bruynstraat 1 – 1120 Brussel (Neder-Over-Heembeek)

Lidmaatschap MIM 2016
Individueel lidmaatschap
Individueel (student, 65+)

60 Euro
30 Euro

Dankzij dit lidmaatschap geniet u ook van een korting op de andere activiteiten en congressen van de MIMBMIA en de Europese zusterverenigingen:
Medisch Informatica Congres MIC 2018 - Elzenveld Antwerpen - donderdagavond 22 en vrijdag 23
november 2018
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.
Via admin@bmia.be kan u een factuur met betalingsbevestiging opvragen.
FORTIS

280 – 0525956 – 59

IBAN

BE84 2800 5259 5659
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