MedicalPHIT organiseert het congres

#digpath18

Digitale pathologie

van digitaal lab naar landelijk beschikbaar

Experts en ervaringsdeskundigen vertellen over de weg naar een
volledig digitale workflow in het pathologielaboratorium en de nieuwe
mogelijkheden die dat biedt.

Programma
Alle aspecten van digitalisering van het pathologielaboratrium komen
op het congres aan bod. We beginnen de dag met de visie op ontwikkelingen
in de pathologie, zoals de samenwerking tussen radiologie en pathologie,
oftewel integrated diagnostics. Daarna gaan we verder met concrete
stappen richting digitalisering. Zoals het inkopen van alle benodigdheden,
het optimaliseren van werkprocessen en het inpassen van de nieuwe
systemen in een ziekenhuis IT-architectuur. Dan kunnen laboratoria volop
gebruik gaan maken van de nieuwe mogelijkheden van digitale pathologie
en de patholoog waarde bieden door computational pathology.
Op het congres komen best practices uit laboratoria voorbij en er is
natuurlijk ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen en trends en het
nieuwe Pathology Image Exchange (PIE) platform.

13 juni 2018

Voor wie
Pathologen,
IT managers,
Afdelingshoofden,
Analisten
Klinisch fysici en informatici
Leveranciers

Dagvoorzitter
Dr. Jeroen van der Laak is associate
professor computational pathology in
het Radboudumc en gespecialiseerd in
digitale pathologie.

Deelnemende leveranciers:

Onafhankelijk advies in de Zorg

Congres digitale pathologie
Programma woensdag 13 juni 2018
Dagvoorzitter: Dr. Jeroen van der Laak, Radboudumc

9:30 Registratie
Digitalisering in Nederland

Stappen op weg naar meerwaarde
van digitale pathologie

10:00 Welkom en introductie dagvoorzitter
Hans Mekenkamp, partner, MedicalPHIT

Dè pathologie standaard
Robert Breas, senior consultant, MedicalPHIT

Brave new world
Prof. dr. Katrien Grünberg, hoogleraar pathologie
en afdelingshoofd pathologie, Radboudumc

Inkopen van Digitale pathologie;
van randvoorwaarden naar valkuilen
Dennis van Vogelpoel, strategisch inkoper,
St. Antonius Ziekenhuis en Catharina Ziekenhuis

Pathologie DNA: harmonisatie van processen
en ICT
Drs. Bas van Vliet, senior consultant, MedicalPHIT

Next steps for digital pathology: Integrated
diagnostics and AI
Claes Lundström, PhD, research director Sectra
en associate professor, Linköping University

Leveranciers pitches
Leveranciers

15:15 Thee

11:15 Koffie

Computational pathology

Uitwisseling

Computational Pathology: belofte of hype?
Dr. Jeroen van der Laak, associate professor
Computational Pathology in het Radboudumc

Hoe past digitale Pathologie in de bestaande
IT-infrastructuur?
Tom Driessen, infrastructuur architect,
Radboudumc
Live of PIE
Dr. Stefan Willems, associate professor, UMCU

The Road towards Computational Pathology
in Clinical Practice
Dr. Dirk Vossen, head of Business Development
for Computational Pathology, Philips

Hoe aan te sluiten op PIE
Ir. Jaap van Ekris, senior adviseur,
Delta Pi

Samenvatting
Dr. André Huisman, senior consultant,
MedicalPHIT

13:00 Lunch

17:00 Borrel

Registratie

Congreslocatie

U kunt zich inschrijven via onze website www.phit.nl.
Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een e-mail met
verdere informatie, de factuur volgt per post. Inschrijving
geschiedt op volgorde van binnenkomst. Deelname bedraagt
€325,- (excl. BTW) en is inclusief lunch, koffie/thee en een
digitale congresmap.

Evenementenlocatie Inn Style
Herenweg 55
3602 AN Maarssen
Voor informatie over MedicalPHIT en voor inschrijvingen kunt u
terecht op www.phit.nl

Early Bird korting

Als u zich inschrijft voor 28 mei a.s. dan ontvangt u een korting
van 10% op de deelname fee!
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