
Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

Tweede vergadering van de     Kwaliteitsgroep OOST- & WEST-VLAANDEREN     :  

We hebben het genoegen U uit te nodigen op dinsdag 21 november 2006 voor de tweede 
vergadering van de kwaliteitsgroep VSZ.

Plaats..................... : vergaderzaal in AZ. St.Lucas in Gent. (zelfde als 1ste vergad)
Voor de parking.....: www.azstlucas.be/bezoeker/bereikbaarhied

Tijdstip................... : van 19.30h tot 22 h. 

Agenda:

1. Resultaat van jullie evaluaties van de 1ste vergadering.
2. De nieuwe aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad - Wat is nieuw?
3. Bowie Dick-test - bespreking in groepen - criteria/hoe uitvoeren/waarde/wat te doen i.g.v. 

een foutieve BD-testresultaat?

Gelieve uw deelname te bevestigen a.u.b. bij Dominique Couckuyt fax 056/30 51 89 of émail 
dominique.couckuyt@azgroeninge.be (voor 1 november a.u.b.)
Er zullen drank, broodjes en een parkeerticket voorzien worden.

Ziehier een kort verlag van onze eerste vergadering van 26 april 2006 van de 
kwaliteitsgroep Oost- & West-Vlaanderen:

Er waren 35 personen aanwezig, wat een uitstekende opkomst is en de noodzaak bevestigd om 
kwaliteitsvergaderingen regionaal uit te bouwen.
De interesse is voor ons des te méér een uitdaging om de vergaderingen efficiënt en 
interessant te maken. We realiseren ons dat onze groep groot is , maar we zullen zo veel 
mogelijk rekening houden met jullie suggesties ingevuld op de evaluatieformulieren.

1. In de inleiding werden de doelstellingen van de groep toegelicht.
2. de scores van de gekozen onderwerpen overlopen.

Deze scores zullen de agendapunten bepalen in volgorde van belangrijkheid. Na 2 j volgt 
een nieuwe bevraging

3. Ervaring met leeninstrumentarium vanuit AZ Groeninghe Kortrijk, met daarop aansluitend 
een discussie over de praktijken in andere ziekenhuizen.

4. Europese Normeringen. Deze presentatie zal binnenkort terug te vinden zijn op de EFHSS 
VSZ-website.

Vriendelijke groeten vanwege de initiatiefnemers,

Dominique Couckuyt Geert Ballyn Joris Van Kerckhove Dirk Eraly
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