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In samenwerking met

in de medisch-specialistische zorg

Thema:

DE MEDISCH SPECIALIST
IN ANDERE TIJDEN
Doelgroep

Medisch specialisten, directies en raden van bestuur van ziekenhuizen, wetenschappelijke
verenigingen en overige belangstellenden werkzaam in de ziekenhuissector.

Kosten

Het inschrijfgeld bedraagt Euro 895. Voor medisch specialisten geldt een gereduceerd tarief van
Euro 695 bij registratie voor 1 september en Euro 795 voor registratie vanaf 1 september.
LET OP: er is een maximum aantal deelnemers ingesteld en inschrijvingen worden verwerkt op
volgorde van binnenkomst.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN).

Actualiteitensymposium

Woensdag 6 oktober 2021
Felix Meritis
Amsterdam

DE MEDISCH SPECIALIST IN ANDERE TIJDEN!

Programma

Dynamiek
In rap tempo is de gezondheidszorg in een heel nieuw tijdperk beland. In de ziekenhuizen is een
gevoel van solidariteit ontstaan, zowel lokaal, regionaal als landelijk. De belangen en posities zijn
ondergeschikt gemaakt aan de te leveren zorg. De organisatiestructuur van ziekenhuizen is,
zonder gemor, in zeer korte tijd veranderd. Ook zijn versneld technische oplossingen voor
contacten met patiënten ingevoerd en zien we hoe belangrijk het is om de juiste gegevens
geïntegreerd beschikbaar te hebben. Maar tegelijkertijd merken we ook hoe paniek en angst
leiden tot ondoorzichtige besluitvorming.

Dagvoorzitters: Menno de Bree, Janko de Jonge en Olof Suttorp

Ontwikkelingen
Onder meer de SER, het ministerie van Financiën, de RVS en het CPB publiceerden de
afgelopen maanden rapporten over de gezondheidszorg van de toekomst. Zij benoemen
gemeenschappelijke problemen en oplossingen:
- demografische ontwikkeling: er is sprake van een toenemende zorgvraag met een explosieve
groei van chronische aandoeningen (‘multimorbiditeit’)
- personeelstekort: door toename van de zorgvraag werken straks één op de vier mensen in de
zorg! De kosten nemen toe bij een steeds kleiner beschikbaar budget.
Oplossingen kunnen liggen in:
• Regionalisatie en concentratie van zorg
• Innovatie
Wat betekent dit voor de zorgprofessional?
Centralisatie
De overheid laat het marktdenken een beetje los. De overheid wil meer regie en centrale sturing
op kwaliteit en daarmee op de samenstelling van het basispakket verzekerde zorg. Het Zorginstituut
moet hierin een grotere rol gaan spelen. Ook van de zorgverzekeraars wordt verwacht dat zij
zorgen voor verschuiving van zorg – de juiste zorg op de juiste plek – en dat zij een rol spelen in
de discussie rondom onzinnige zorg.
Wie stuurt straks de zorg op regionaal niveau? Wat voor rol speelt het Regionaal Overleg Acute
Zorgketen (ROAZ)? Of gaan we zoals nu bij de COVID-19 pandemie de zorg vanuit een centraal
punt landelijk sturen? Wat is dan nog de rol van de zorgprofessional? Immers, autonomie over
de te leveren zorg is voor de dokter en de patiënt van groot belang.
Politiek
Bij onzekerheid neemt de behoefte aan controle toe. Dat leidt tot onnodige administratieve
verrichtingen en bureaucratisering. Alle politieke partijen willen in de komende kabinetsperiode
een verplicht dienstverband voor medisch specialisten invoeren. Hiervoor worden veel
oneigenlijke of feitelijk onjuiste argumenten gebruikt. En welk probleem lost dit op?
Openhartig
Tijdens het Rode Hoed Symposium gaan beleidsmakers, medisch specialisten en experts met
elkaar in gesprek over bovengenoemde thema’s. De dag begint met korte voordrachten en een
onderlinge discussie.
Hoogleraar Ethiek Biomedische Innovatie en Eerste Kamerlid (D66) Annelien Bredenoord en
internist en voorzitter van de NWO Marcel Levi sluiten de ochtend af met een reflectie op de
zorg in andere tijden.
In de middag belichten vooraanstaande sprekers het thema data, innovatie en personalised
medicine vanuit verschillende invalshoeken. Deze dag verbreedt uw blik en verdiept uw visie op
de (nabije) toekomst.
Kom ook en doe inspiratie, inzichten en ideeën op die leiden tot meer werk- en
geneesplezier!

08.30

Registratie en ontvangst

09.15 - 09.30

Opening

09.30 - 11.15

Sjaak Wijma, voorzitter RvB Zorginstituut
Peter Paul van Benthem, voorzitter FMS en hoogleraar KNO LUMC
Mirjam van ’t Veld, voorzitter LHV
David Jongen, voorzitter RvB Zuyderland, vice-voorzitter NVZ
Karien van Gennip, voorzitter RvB VGZ

11.15

Pauze

11.45

Annelien Bredenoord, hoogleraar Biomedische Ethiek UMCU en
fractievoorzitter van D’66 in de eerste kamer

12.15

Marcel Levi, voorzitter NWO en hoogleraar interne geneeskunde UvA

13.00

Lunch

14.00 - 15.00

Sander Klous, hoogleraar UvA en partner KPMG
Marlies Schijven, hoogleraar chirurgie UvA en CMIO VWS

15.00

Pauze

15.30 - 16.30

Monique Tabak, hoogleraar TU Twente
Jelle Ruurda, lid bestuur FMS en hoogleraar robotchirurgie

16.30

Afsluiting, Steffi Rombouts, voorzitter De Jonge Specialist

17.00

Borrel

18.00

Diner op aanvraag
Met medewerking van:
Mia Wessels, Muziek door Sandy Dane, Kunst van Dioni ten Busschen

