
 

 
 
 
Geachte collega's, 
 
Als voorzitter van het Verpleegkundig Comité van de Belgische Hematologie Vereniging (BHS Nurses 
Committee) is het mij een groot genoegen en een hele eer om u de werking van ons comité, dat borg 
staat voor het aanbieden van een zeer hoge kwaliteit van hematologische zorg in België, voor te 
stellen. 
 
De Belgian Hematology Society (BHS) –www.bhs.be - werd in 1985 opgericht als een 
wetenschappelijke vereniging met momenteel meer dan 200 leden die allen een specifieke interesse 
hebben in het domein van de Hematologie op gebied van diagnostiek, therapie en zorg. 
 
Het BHS Nurses Committee is een van de 10 comités die binnen de BHS actief zijn. Samen met de 
BHS Board en de andere comité’s onderzoekt het BHS Nurses Committee naar de toepassing van 
nieuwe evidence-based strategieën en bundelt accurate  informatie en praktijk in deze hoog-
specialistische hematologische zorg. 
We hebben 4 wetenschappelijke vergaderingen per jaar waarbij we streven om als actieve leden ten 
minste twee van de vier ervan bij te wonen. Deze vergaderingen vinden plaats in Hof Ter Musschen, 
Emmanuel Mounierlaan 2, 1200 Sint-Lambrechts Woluwe. 
 
Iedere verpleegkundige die werkzaam is in het gebied van de Hematologie met minimum 3 jaar 
ervaring en die geïnteresseerd is om actief bij te dragen tot de werking van het comité, wordt 
hartelijk uitgenodigd om lid te worden van de BHS en het BHS Nurses Committee. U kan hiervoor het 
aanvraagformulier (in het Frans, Engels of Nederlands) invullen. Zorg ervoor dat het formulier wordt 
ingevuld door uzelf, niet door een ambtenaar van het ziekenhuis of de dienst waarin u werkt. 
Taalbarrières dienen u zeker helemaal niet af te schrikken; tijdens onze vergaderingen vormen deze 
net als onze verschillende opleidingsachtergronden nooit enig probleem, integendeel, ze zijn juist 
een verrijking van de werking van onze groep.  
 
Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u ook van harte uit te nodigen op de volgende BHS 
General Assembly Meeting 2017 op 10 en 11 februari in La Hulpe, Brussels. Tijdens dit jaarlijks 
congres organiseren we op 10 februari  de altijd zeer intensief bijgewoonde en erg gewaardeerde 
Verpleegkundige Hematologische Themadag om actuele en multidisciplinaire informatie via 
boeiende sprekers en experten aan een breed verpleegkundig publiek kenbaar te maken. Door 
registratie voor deze dag bent u automatisch 1 jaar lid van de BHS en dus ook gerechtigd om actief lid 
te zijn van het BHS Nurses Committee. 
 
De eerste vergadering van het BHS Nurses Committee na dit jaarlijkse BHS congres markeert steeds 
het begin van een nieuw jaar voor onze actieve leden. 
 
Als u geïnteresseerd bent of als u nog vragen hebt, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen 
met deze leden van het bestuur: Marijke Quaghebeur, marijke.quaghebeur@uzgent.be / Cristina 
Baiana, cristina.baiana@uclouvain.be / martine.heylens@gmail.com, UZLeuven 
 
Ik kijk ernaar uit om u te mogen verwelkomen in ons dynamisch team. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Martine Heylens, voorzitter  
Namens het voltallig bestuur van het BHS Nurses Committee 2016  


