
23 feburari 2017 pm 

Het HP-team binnen de Cel Kwaliteit van de 
FOD Volksgezondheid organiseert  deze 

workshop in samenwerking met het Fede-
raal Platform voor  Farmaceutische zorg 

 

*meDev’Camp: Medical Devices Camp  



Welke onderwerpen kunnen aan bod komen?                                         

 
Praktijkervaringen over: 
 
 goed gebruik van medische hulpmiddelen 

 risicobeheer, materiovigilantie 

 traceerbaarheid van implantaten 

 steriliseren en gebruik van steriel materiaal 

 aankoop en bevoorrading van medische hulpmiddelen, analyse kostprijs 

 ... 
 

Vanuit de FOD Volksgezondheid promoten we een multidisciplinaire aanpak van de zorg voor het reali-

seren van een gezamenlijk doel: kwaliteit van de zorg en veiligheid voor de patiënt. 
 

 

Voor wie? 

 

Onze voornaamste doelgroep zijn de ziekenhuisapothekers die betrokken zijn bij het beheer en het goed 

gebruik van medische hulpmiddelen en implantaten. 

MAAR: we verwelkomen ook graag de andere betrokken zorgverleners zoals artsen, verpleegkundigen, 

leden van het Comité Medisch Materiaal, directies, aankoopverantwoordelijken, … . 

Vertegenwoordigers van verschillende overheidsinstanties en initiatieven worden eveneens uitgenodigd. 

 

Wat is meDev’Camp? 

 

Is een interactieve en leerrijk moment gebaseerd op jullie actieve bijdrage.  Het is een atypische dag om 

kennis en kunde te delen met collega’s van andere ziekenhuizen over het gebruik van medische hulp-

middelen en implantaten voor een veilige en kwaliteitsvolle zorg aan de patiënt.  

  

Hoe actief bijdragen? 

 Voorstellen van een onderwerp om te bespreken gebruik makend van interactieve methodes 

die aansporen tot debat en uitwisselen van ervaringen (later meer info over de organisatie van een 

sessie). 

 Meebrengen van tools, affiches, posters, folders, … over het goed gebruik van medische 

hulpmiddelen in het ziekenhuis. 

 Actief deelnemen aan het debat tijdens de sessies. 
 

JULLIE BIJDRAGEN VORMEN HET PROGRAMMA VAN DE DAG! 



Waarom  deelnemen aan de meDev’Camp ? 
 

 Eigen netwerk uitbreiden! 

 Uitwisselen van kennis en ervaring onder collega’s en andere betrokkenen! 

 Oplossingen voorstellen en bespreken! 

 Leren (van elkaar en aan elkaar) in een open omgeving en op een  interactieve manier! 

Wat gebeurt er op de meDev’Camp? 

Planning 

 

12.00  onthaal 

12.30  welkomstwoord en introductie van de dag 

12.50  4 simultane sessies 

13.55  4 simultane sessies 

15.00  even pauzeren, bijpraten, posters bekijken, ... 

15.30  4 simultane sessies 

16.30  we sluiten de dag af 

 

Wat gebeurt er? 

 Een grote ruimte en 4 zalen zijn beschikbaar, die naar eigen goeddunken kunnen worden 

ingericht. 

 Er zijn 3 periodes met simultane sessies die telkens ongeveer één uur duren (incluis het 

wisselen van de zalen), in totaal zijn 12 sessies. 

 meDev-gallery: er is ruimte om uw posters, affiches, folders, …. tentoon te stellen. 

 Permanente koffiebar als ontmoetingsplaats. 

 Overzicht van het programma van de dag. 

 Iedereen is vrij om deel te nemen aan de sessies van zijn keuze. 

 Ieder is vrij om zijn eigen taal te spreken. 

 Documenten kunnen later nog gedeeld worden via de website www.mfc-cmp.be indien men 

dat wenst. 

http://www.mfc-cmp.be


 Wenst u een sessie te animeren, gelieve ons ten laatste tegen 30/01/2017 

te informeren 

 Inschrijven om deel te nemen kan tot 20/02/2017 

 Accrediterinsgspunten worden aangevraagd voor ziekenhuisapothekers en 

artsen 

 Later bezoegen we u meer informatie over het programma via onze website. 
 

Locatie 

FOD Volksgezondheid 

Eurostation 

Victor Hortaplein 40 bus 10 

1060 Brussel 

Toegang: http://www.health.belgium.be/nl/contact   

 

Vragen 

…… Suggesties  

Het HP-team van de cel Kwaliteit binnen de 

FOD Volksgezondheid helpt jullie graag verder! 

 

com-mm@health.belgium.be 

02/524.85.76 of 02/524.85.75 

Meer informatie www.mfc-cmp.be  

 

 

Geïnteresseerd? 
 

Schrijf je snel in om een onderwerp voor te stellen 

dat je wenst te bespreken en/of om actief deel te 

nemen aan één of meerdere sessies. 

 

INSCHRIJVEN 

http://www.health.belgium.be/nl/contact
mailto:com-mm@health.belgium.be
http://www.mfc-cmp.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej863sGbbPu-7HXHJyBFVVmWhqwiHax5xc5L-v5gQi2Qn2tQ/viewform

