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Introductie van de nieuwe
aanbevelingen
uitgeschreven door de hoge
gezondheidsraad en
implementatie van het
eisenkader omtrent
flexibele scopen

HOGE
GEZONDHEIDS
RAAD EN
EISENKADER
Naar aanleiding van de nieuwe
aanbevelingen uitgeschreven door
de hoge gezondheidsraad en het
opmaken van een volledig nieuw
eisenkader door het agentschap zorg
en gezondheid is de scholing van
medewerkers belangrijk. Daarom
organiseert het Vlaams regionaal
bestuur van het AIEVV 3 mooi
uitgewerkte vormingsvoormiddagen.

PLANNING
1ste vormingsdag: 16/11/2019

Iedereen is welkom: mensen van endoscopie,

2de vormingsdag: 08/02/2020

deelneemt aan onderzoeken met flexibele
scopen mogen deelnemen aan deze sessies.

3de vormingsdag: 07/03/2020

WAT KO S T E N
DEZE SESSIES?

Deze voormiddagen zullen
steeds doorgaan van 9u tot 13u
(12 lestijden) en worden
afgesloten met een kleine
receptie waar u verder contact
kan leggen met mensen uit de

Tijdens deze voormiddagen laten wij
enkele mensen uit het werkveld aan
het woord.
Artsen, ziekenhuisapothekers,
ziekenhuishygiënisten, CSA,
vertegenwoordigers uit de industrie,
verpleegkundigen, ……komen aan
bod om hun beroepsveld toe te
lichten.

VOOR WIE ZIJN
DEZE SESSIES?

industrie.

urologie, NKO, pneumologie, .. Zelfs niet
verpleegkundigen zijn welkom. Iedereen die

Lidmaatschap van het AIEVV (25 euro).
Daarnaast wordt per voormiddag 25 euro
deelnamekosten gevraagd. Daarvoor krijgt u
alle informatie van specialisten in het werkveld
en krijgt u de nodige opleidingsattesten. Ook
een hapje en een drankje zijn voorzien.
Bij het lidmaatschap van het AIEVV krijgt u
korting op ons nationaal symposium en krijgt u
4 maal per jaar onze Newsletter.
Betaling kan gebeuren op het
rekeningnummer met vermelding van
Vorming, ,naam, voornaam en adres op: AIEVV
Westhoeklaan 68 G003, 8660 De Panne
BE97 4312 0202 0149
Inschrijven kan U voor 01/11/2019. Het aantal
plaatsen is beperkt tot 50 inschrijvingen.

