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visie van de VIenG

missie en motto

De gezondheidszorg is een kennisintensieve sector. Binnen
ziekenhuizen en andere instellingen werken zorgprofessionals die middels geautomatiseerde informatievoorziening
zich verzekerd weten van de juiste ondersteuning. Ook voor
cliënten en patiënten is dat bijzonder nuttig, omdat zij daarmee op eenvoudige wijze toegang kunnen krijgen tot de

Vereniging
Informatica en Gezondheidszorg

noodzakelijke zorg.
De informatievoorziening is de spil geworden waar iedereen
op bouwt. Deze is de laatste decennia wel krachtig gegroeid
en uitgebreid, maar verhoudingsgewijs nog te weinig. Medische technologie voor diagnostiek en behandeling ontwik-

Verbeter de inzetbaarheid en de
toegevoegde waarde van ICT
in de zorgsector door samen te werken en actief
kennis met elkaar te delen.

kelt zich in een veel sneller tempo.
In de zorgsector zelf is veel kennis aanwezig over ICT en de
toepassing daarvan in het primaire zorgproces bij hoofden
I&A, systeembouwers en -architecten. Voor de verantwoordelijken op het gebied van de informatietechnologie in de
gezondheidszorg is de VIenG al twintig jaar actief.
De Vereniging Informatica en Gezondheidszorg legt zich toe
op het bespreekbaar maken van iedere problematiek onder
het motto:

Kennis van binnenuit

Het is een uitdaging kennis uit te wisselen en er ontstaat een
aanzienlijke meerwaarde door gebruik te maken van deze
kennis in combinatie met kennis van anderen, ook van buiten de zorgsector. Kennis delen, krachten bundelen en samenwerken.
De VIenG wil hierbij stimulerend optreden en contacten
binnen en buiten de zorgsector bevorderen. Met een gezonde dosis verstand en wilskracht kan veel worden bereikt.
Leden van de VIenG zijn actieve leden, die toegevoegde
waarde zien ontstaan voor zichzelf en voor hun zorginstelling als resultaat van het aloude Hollandse spreekwoord
“voor wat, hoort wat”.
Leden van de VIenG zetten zich gezamenlijk in om de belangen te behartigen van hun instellingen op ICT gebied, te
adviseren over het gebruik van ICT en te dienen als kennisbron voor collega’s. Zij pakken nieuwe aandachtsgebieden
op als informatiebeveiliging en kwaliteitsborging vanuit een
lange termijnvisie op gezondheidswinst voor de patiënt.

de VIenG agenda 2015
(onder voorbehoud:)

30 januari: nieuwjaarsbijeenkomst*
5 juni: excursie
2 oktober: dè VIenG EPD dag*
27 november: themadag
* in De SoesterDuinen

een inschrijfformulier voor aanmelding als lid van de
VIenG kunt u downloaden van:

www.VIenG.nl

lid worden van de VIenG?
Kan iedereen lid worden?
Alleen wanneer je werkzaam bent bij een instelling in de zorg en
nauw betrokken bent bij ICT projecten, dan willen we je graag
als lid verwelkomen. Inmiddels telt de VIenG 112 leden uit diverse sectoren van de gezondheidszorg, zowel uit de cure als
uit de care. Reden te meer om je aan te melden als lid van de
VIenG.

Je persoonlijk lidmaatschap:
• je bent zonder verdere kosten welkom bij de door ons georganiseerde evenementen en bij sommige evenementen die
georganiseerd worden door of in samenwerking met zusterverenigingen (VZI, NVTG);
• je hebt de mogelijkheid om mee te doen in werkgroepen die
een actueel onderwerp op het vakgebied verder uitwerken en
bij te dragen in daaraan gerelateerde uitgaven;
• je hebt vele mogelijkheden voor kennisuitwisseling en om te
netwerken met collega's;
• je kunt gebruik maken van het discussieforum om ervaringen
met collega’s uit te wisselen;
• je wordt geacht een actieve bijdrage te leveren aan de verenigingsactiviteiten.
Het persoonlijk lidmaatschap kost € 90,- per kalenderjaar. Aanmeldingen na augustus hoeven voor het lopende jaar niet betaald te worden. Bij sommige evenementen kan je een introducé
meenemen, mits van tevoren schriftelijk opgegeven.
Het persoonlijk lidmaatschap kan altijd worden omgezet naar
een bedrijfslidmaatschap.

Je bedrijfslidmaatschap:
De voordelen zijn gelijk aan die van een persoonlijk lidmaatschap. De jaarcontributie voor een bedrijfslidmaatschap bedraagt € 60,- per persoon. Een minimum van twee leden in één
instelling is dan vereist.
Belangrijke voorwaarde voor het bedrijfslidmaatschap is dat er
één aanspreekpunt voor de facturering is.
Het lidmaatschap kan gedurende het contributiejaar worden
overgezet naar een andere medewerker van dezelfde instelling.
De lidmaatschappen staan op naam van individuen. Deze krijgen
de door de VIenG verzonden informatie.
Bedrijfslidmaatschappen kunnen op dezelfde wijze aangevraagd
worden als persoonlijke lidmaatschappen.

