BVL
Studiedag Questmanager
De Psychiatrische Kliniek
Kliniek Broeders Alexianen (BVL) nodigt u uit op de presentatie
van Vital Health Questmanager op 31 januari om 13u30 te Tienen.

31 JANUARI

De kliniek zet sinds augustus 2011 het softwareprogramma Questmanager in

2011

ter ondersteuning van diagnostiek en uitkomstenonderzoek bij haar patiënten.

In eerste instantie werden in de kliniek alle vragenlijsten met “papier en potlood”
afgenomen, manueel gescoord en werden er handmatig rapporten samengesteld.
Nu gebeurt dit geautomatiseerd met behulp van VitalHealth Questmanager.
Met deze applicatie worden er automatisch diagnostische rapporten gegenereerd
op basis van een set per computer afgenomen vragenlijsten.

13U30 – 17U00

Deze studienamiddag is bedoeld voor allen die binnen de BVL-groep betrokken zijn
bij psychodiagnostiek, kwaliteit en wetenschappelijk onderzoek.
We

denken

daarbij

aan

directie,

artsen,

diensthoofden

psychologen,

kwaliteitscoördinatoren en stafmedewerkers.
PROGRAMMA
13u30

Verwelkoming door mevr. Karen Godfrin

13u45

Diagnostiek in PK BAT: Stepped Care model (mevr. Laura Debray)

14u05

De computer als hulpmiddel bij psychodiagnostiek (mevr. Els Pauwels)

14u25
14u25

Geautomatiseerde diagnostiek invoeren in de setting (mevr. An Vandeputte)

14u45

pauze

15u15

Voorstelling Questmanager (VitalHealth)

15u30
15u30

Questmanager op maat van PK BAT (prof.dr. Eva Dierckx en mevr. Kathleen Segers)

15u50
15u50

Questmanager als tool voor afdelingen (dr. Hendrik Peuskens)

16u10

Questmanager als tool voor feedback aan patiënten (mevr. Wendy Donders)

16u30

Vragen & discussie

16u45

Afsluitende drink met ruimte voor vragen

LOCATIE
PK Broeders Alexianen Tienen
Liefdestraat 10
3300 Tienen
SEMINARIELOKAAL

INSCHRIJVEN
De inschrijving is gratis voor
instellingen die behoren tot de
BVL-groep. Het is echter
belangrijk om uw
aanwezigheid vooraf te
bevestigen via mail aan
vormingtienen@fracarita.org
graag voor vrijdag 27 januari.
Op verzoek kan er voor de
aanvang van de studiedag een
lunch worden voorzien.
Voor meer informatie
verwijzen wij graag naar onze
website
De kliniek behoort
tot de vzw
Provincialaat der
Broeders van Liefde

www.alexianentienen.be
De kliniek is vlot bereikbaar
met het openbaar vervoer.

