20 JUNI 2018
9U-13U

Botanic Building - Zaal Rotonde
Sint Lazaruslaan 10
1210 Brussel
(dichtbij het noordstation)

E-gezondheid: de digitale
kloof overbruggen, samen
met de patiënten !
Een interactieve workshop van LUSS,
samen met het VPP, om de Brusselse
dynamiek bijeen te brengen
De informatica rukt steeds verder op, met ontegensprekelijke
voordelen, maar door de complexiteit vallen steeds meer
mensen uit de boot.
Deze digitale kloof wordt ook vastgesteld in de
gezondheidszorg, waar de patiënt gevraagd wordt een
actievere rol op te nemen.
Een gecoördineerde aanpak wordt noodzakelijk om meer
mensen te betrekken.
Patiëntenverenigingen en middenveldorganisaties bundelen
de krachten om deze ongelijkheid tegen te gaan, in het
verlengde van het Brusselse e-gezondheidsplan 2017-2019.

Info en inschrijving
luss@luss.be
081 74 44 28

Verplichte inschrijving voor 15 juni
2018

Tweetalige moderatie - lunch
voorzien gratis deelname

PROGRAMMA VAN DE
WORKSHOP

09:00 Ontvangst
• Uitwisseling van ideeën- en ervaringen
• In kaart brengen van de hindernissen
• Ideënbox: laat je ideeën, suggesties en voorstellen hier
achter,...
• Speakers’ corner: een idee, een initiatief voorstellen aan
een geïnteresseerd publiek
09:30 Welkomstwoord en voorstelling van de workshop door LUSS
- Micky Fierens
09:40 Woordje van de Ministers - Ministers Didier Gosuin et Guy
Vanhengel
10:00 LUSS patiëntenverenigingen : inzichten van de gebruikers
10:30 Vlaams Patiëntenplatform : aandachtspunten vanuit de
patiënt - Kristien Dierckx
10:45 Brussels gezondheidsnetwerk: Welke hindernissen kunnen wij
verwachten ? Ook vanuit het standpunt van de zorgverleners.
Hoe kunnen wij dit verhelpen ? - Cécile Rochus
11:00 Cultures et Santé asbl: Geletterdheid inzake gezondheid in
een digitale wereld - Denis Mannaerts
11:15 De ziekenfondsen in actie - Nationaal Intermutualistisch
College (NIC) (te bevestigen)
11:30 Fédération des services sociaux : De digitale kloof, andere
maatschappelijke elementen - Alain Caufriez
11:45 Interactief debat, met experten en ervaringsdeskundigen
12:20 Conclusies door LUSS - Fabrizio Cantelli
12:30 Informele lunch
• Uitwisseling van ideeën- en ervaringen
• In kaart brengen van de hindernissen
• Ideënbox: laat je ideeën, suggesties en voorstellen hier
achter, ...
• Speakers’ corner: een idee, een initiatief voorstellen aan
een geïnteresseerd publiek

DOELSTELLING
•
•
•

OPROEP TOT HET INDIENEN VAN
PROJECTEN

De behoeftes en analyses van de betrokken gebruikers verstaan en
delen
Een overzicht maken van ideeën en voorstellen om de digitale
kloof tegen te gaan
Plaatselijke Brusselse projecten, initiatieven en voorbeelden
voorstellen.

De conclusies van de workshop zullen als basis dienen om een inventaris
op te maken. Dit zal het ook mogelijk maken voor de COCOM om een
oproep te lanceren om projecten in te dienen. Het doel is initiatieven
te identificeren die als piloot-projecten in de loop van het jaar 2019
zouden starten.
Met de steun van

