Formation Planicom

KORT NIEUWS EN BREF

Vakbeurs voor de uitrusting van
politie-, bewakings- en veiligheidsdiensten,
urgentiediensten en rampenbestrijding

Certificat interuniversitaire en gestion de crise
et planification d’urgence – sessions à Mons
les 20/04, 26/04, 3/05, 9/05, 16/05 et le 23/05
à Namur.

www.infopol-xpo112.be

Plus d’infos www.planicom.be
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Vakbeurs XPO112

Van 25 tot 27 april vindt in Kortrijk de vakbeurs XPO112 plaats. XPO112 heeft na vijf edities haar rol
als contactplatform voor alle urgentiediensten, die op het terrein operationeel moeten samenwerken, meer dan bewezen. Op XPO112 worden alle diensten en producten gepresenteerd die
nodig zijn voor een interventie bij een ramp, ongeval, brand of andere dringende interventie.
Dit vanaf de binnenkomende oproep op het noodnummer 112 tot het binnenbrengen van de
patiënt in de spoedafdeling of het neutraliseren van de ramp.
www.infopol-xpo112.be

Actualiteit
Op 19 januari 2017 presenteerde de FOD
Volksgezondheid op een symposium van de
Wereldgezondheidsorganisatie het nieuw
medisch interventieplan dat aangepast is aan
terroristische aanslagen.
Meer info via de FOD Volkgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Salon professionnel de l’équipement des services
de police, de surveillance et de sécurité,
d’urgence et de la lutte contre les calamités

www.infopol-xpo112.be
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Salon professionnel XPO112

Du 25 au 27 avril aura lieu XPO112 à Courtrai. Après 5 éditions, XPO112 a plus que prouvé son rôle
de plateforme de contact pour tous les services d’urgence qui doivent collaborer sur le terrain
de manière opérationnelle. XPO112 présente tous les services et produits qui sont nécessaires
pour une intervention en cas de catastrophe, d’accident, d’incendie ou d’une autre intervention urgente. Ce à partir de l’appel entrant au numéro d’urgence 112 jusqu’à l’arrivée du patient
dans le département des urgences ou jusqu’à la neutralisation de la catastrophe.
www.infopol-xpo112.be

Actualité
Le 19 janvier 2017 le SPF Santé publique a présenté le nouveau plan d’intervention médicale
adapté suite aux attentats terroristes, lors d’un
symposium de l’Organisation mondiale de la
Santé.
Plus d’informations disponibles auprès
du SPF Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement.

Het 4de Lage Landen Symposium Intoxicaties
Datum
Vrijdag 9 juni 2017
Locatie
Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent

Farmacologie & Biofarmacie – Nederlandse
Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen – Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers.

Organisatie onder auspiciën van: Belgian
Society of Physiology and Pharmacology
– Toxicological Society of Belgium and
Luxembourg – Dutch Acute Medicine – Nederlandse Vereniging voor Intensive Care
– Nederlandse Vereniging voor Klinische

Net zoals in de vorige edities ligt de nadruk
op de probleem georiënteerde nascholing
in acute klinische toxicologie. Het programma richt zich bijgevolg voornamelijk
tot artsen, ziekenhuisapothekers en hulpverleners die zijn betrokken bij de opvang

en behandeling van patiënten met acute
intoxicaties. Vanuit deze invalshoek zal de
praktische aanpak worden benadrukt met
tevens aandacht voor enkele nieuwe ontwikkelingen in de behandelingsmodaliteiten. Voor het programma werd opnieuw
een beroep gedaan op internationale experten, wat voor een boeiende en leerrijke
kruisbestuiving moet zorgen.

Inschrijving en info via www.eventbrite.nl/e/tickets-update-acute-intoxicaties-meet-the-experts-26875139265
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