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Symposium 
2011  

van de FRKVA: 

Indicatoren 
m.b.t. de 

kwaliteit van de 
verpleegkundige 

activiteit

3 maart 2011
Bedford Hotel & Congress Centre – Brussel 

Inschrijving
Inschrijven is gratis, maar verplicht, via onze 
website (www.frkva.be).
Bij de inschrijving moet elke deelnemer aangeven 
aan welke workshop hij wenst deel te nemen.
Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 300. Het 
aantal deelnemers per workshop is beperkt tot 40.
In eerste instantie (tot 01/02/2011) zijn 
de inschrijvingen beperkt tot 1 persoon per 
instelling. Daarna zullen de instellingen de 
kans krijgen een bijkomend 2de persoon in te 
schrijven. Inschrijvingen na 24/02/2011 worden 
niet behandeld.

Plaats
Bedford Hotel & Congress Centre
Zuidstraat, 135
1000 Brussel

Openbaar vervoer 
Trein: Zuid Station, 10 minuten te voet

Metro: lijn 2-6, station Zuid-Station, 10 
minuten te voet

Pre-Metro: as Noord-Zuid, station Anneessens, 
3 minuten te voet

Inlichtingen
Miguel Lardennois
Coördinator
Federale Raad voor de Kwaliteit van de 
Verpleegkundige Activiteit

Tel: 02/524.85.90
E-mail: miguel.lardennois@health.fgov.be

© Volodymyr Vasylkiv - fotolia.fr

www.frkva.be


Doelstelling
Het is ondertussen 6 maanden geleden dat de hoofden 
van de verpleegkundige departementen deelnamen aan de 
bevraging van de FRKVA. De bevraging peilde enerzijds, 
naar de belangrijkste zorgthema’s die in 2009 aan bod zijn 
gekomen en de evaluatiemethoden om de kwaliteit hiervan 
te meten. Anderzijds werd gepeild naar de zorgthema’s 
die men in de toekomst wenst aan bod te laten komen 
teneinde de kwaliteit van de verpleegkundige aktiviteit te 
optimaliseren. De vragenlijst vormt het jaarrapport inzake 
kwaliteit.
 
Overeenkomstig met wat de wetgeving voorziet, wensen 
de leden van de Raad de hoofden van de verpleegkundige 
departementen te ontmoeten teneinde met ze te overleggen.
De bedoeling van deze ontmoeting is drievoudig:

 − presenteren van de resultaten van deze vragenlijst,
 − presenteren van het belang van bepaalde zorgthema’s en 

de beste evaluatiepraktijken voor deze theam’s,
 − hun mening kennen over onze voorstellen inzake de 

evaluatie van de verpleegkundige praktijken.
 
Uw deelname aan deze dag is belangrijk vermits het de 
gelegenheid biedt uw ervaringen te delen met de Raad en 
uw mening meer in detail toe te lichten dan een vragenlijst 
mogelijk maakt.
 
Uw deelname is belangrijk vermits deze de beslissingen en 
de manier van werken van de Raad zullen beïnvloeden voor 
de komende 4 jaar.

 

Doelgroep
Het symposium is in het bijzonder bedoeld voor de hoofden 
(directeurs) van de verpleegkundige departementen.
Ze mogen zich laten vergezellen door een medewerker naar 
keuze – bijvoorbeeld door diegene aan wie ze de coördinatie 
van de kwaliteit hebben toevertrouwd.

Programma
   

9u00 Onthaal

9u30 Inleiding: doelstellingen van de dag, missies van het FRKVA, wat is gedaan tot nu toe?
Miguel Lardennois, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, coördinator van de Raad

9u50 Resultaten van de bevraging en geselecteerde thema’s: Hoe? Waarom?
Dr. Peter Van Bogaert, Universiteit Antwerpen, lid van de Raad

 Zorgthema’s die het voorwerp kunnen uitmaken van een toetsing: het standpunt van de expert

10u10 Decubitus
Dr. Katrien Vanderwee, Universiteit Gent

10u30 Pauze

11u Ondervoeding
Pr Dr. Thierry Pepersack, Hôpital Erasme

11u20 Pijn
Pr Dr. Françoise Bardiau, Université de Liège, lid van de Raad

11u40 Fixatie
Pr Dr. Koen Milissen, Katholieke Universiteit Leuven

12u Verder verloop van de dag
Miguel Lardennois, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, coördinator van de Raad

12u15 Lunch

13u Workshops: Presentatie en overleg tussen experten en verpleegkundig directeurs m.b.t. indicatoren

Decubitus
A. Bustillo

K. Vanderwee

Voeding
T. Van Durme

B. Geurden

Pijn
Fr. Bardiau

S. Broekmans

Fixatie
D. Leduc

K. Milissen

14u30 Pauze

15u Verslag van iedere workshop : wat is er voorgesteld ? wat is het advies van de deelnemers?
1 lid van de Raad per workshop

16u Conclusie
Mevrouw Onkelinx, Minister van Volksgezondheid


