Professioneel omgaan met (tucht)klachten

Duurzaam loopbaanbeleid voor medisch specialisten

Artseneditie

Goed en gelukkig dokteren van AIOS tot Senior

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
in de zorg
Goed en gelukkig dokteren van AIOS tot Senior

13.00

Ontvangst met koffie en thee en uitreiking congresmap

13.30

Opening door dagvoorzitter Sjef Gevers, emeritus hoogleraar gezondheidsrecht UvA

13.45

De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in de praktijk

9.30
10.00

Florien van Woerden, juridisch adviseur VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstand
• Klachtbehandeling en kwaliteitsbewaking onder de Wkkgz - de belangrijkste aandachtspunten 		
voor de dokter
• Wat te doen bij incidenten en calamiteiten
• Toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg - uw rechten en plichten in beeld
10.30
14.30

Mijn ervaringen met een tuchtzaak

Rombout Kruse, vaatchirurg, Isala
• Wat is er gebeurd en welke emoties brengt dat te weeg?
• Waar gaat het de cliënt om en hoe kom je daar zo snel mogelijk uit?
• De houding van collegae en management tijdens het proces
• De rol van externe experts tijdens het proces
• De impact van een tuchtklacht op mijn dagelijkse praktijk
15.00

Koffie- en theepauze

15.30

De tuchtprocedure in beeld

Henriette van der Poel-Berkovits, secretaris Regionaal Tuchtcollege Zwolle
Oswald Nunes, advocaat KBS Advocaten
• De werkwijze van de tuchtcolleges en de tuchtprocedure uiteengezet
• Waaraan toetst het tuchtcollege uw handelen?
• De rol van de advocaat in de tuchtprocedure
• Tips voor een succesvolle afloop
• Bespreking veelvoorkomende tuchtrechtelijke casuïstiek
16.45

•
•
•
•
17.15

Wat mag er van opleider/maatschapslid verwacht worden?
Wat houdt Peer Support in?
Hoe organiseert u een regelmatige en gestructureerde bespreking van fouten?
Ervaringen met Peer Support en bespreking van fouten in het AMC

18.00

Ontvangst met koffie en thee en uitreiking congresmap

Opening door de dagvoorzitter, inleiding

9.30

Opening door de dagvoorzitter,

Frans Erdkamp, internist, oncoloog, directeur Transmuraal Zuyderland
• De (mis)match tussen werkvraag en werkaanbod anno 2018
• De invloed van verhoudingen, financiën en productie op de collegialiteit
• De vitaal, vergrijzende artsenpopulatie in Nederland
• Loopbaan planning - afbouwen is ook een kunst
• De ervaringen van de commissie loopbaanplanning in het Zuyderland

Theo Hooghiemstra, principal advisor, PBLQ
10.00

De AVG op hoofdlijnen

Erik Luijendijk, advocaat, KBS Advocaten
Niels van den Burg, partner, KBS Advocaten
• Wat verandert er onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ten opzichte
van bestaande privacyregels?
• Hoe verhoudt de AVG zich tot het medisch beroepsgeheim, de WGBO en andere zorgen privacywetgeving?
• Wie is de gegevensverantwoordelijke bij contractering en samenwerking?
• Wat zijn de verplichtingen van de zorgaanbieder onder de AVG?
• Houdbare juridische afspraken maken met patiënten en dataverwerkers - waar let u op?

De jeugd heeft de toekomst?

Paul de Laat, kinderarts i.o., bestuur De Jonge Specialist
• Resultaten enquête arbeidstevredenheid jonge medisch specialisten
• Hoe ervaart de jonge arts de werkdruk anno 2018?
• De impact van een veilige werksfeer voor AIOS onder supervisie
• Hoe stem je de work-life balance van verschillende generaties goed op elkaar af?
• ‘Niet klagen maar dragen’ en andere misverstanden

De rol van de toezichthouder: voorlichting - toezicht - handhaving - sancties

Wie is onmisbaar?

11.00

11.30

Koffie- en theepauze

11.30

Koffie- en theepauze

11.45

Een leven lang AIO (arts in ontwikkeling)

11.45

Tips en valkuilen bij de implementatie van de AVG

Lodewijk Schmit Jongbloed, arts (np), auteur HEEL de Dokter - leven en werken met ZIN
• Voor wie is arbeidstevredenheid belangrijk?
• Wanneer zijn artsen tevreden met hun werk?
• De relatie tussen levensfase, werkdruk en uitval
• Geluk in het werk - energievreters en energiegevers voor artsen
• Ervaringen van artsen bij veranderen van werk
Lunch

13.30

Stappenplan voor zingeving in het werk

15.00

Afsluiting door de dagvoorzitter, aansluitend een hapje en drankje voor onderweg

16.00

Chris van Balen, senior inspecteur, Autoriteit Persoonsgegevens
• Wat mag de FG van de Autoriteit Persoonsgegevens verwachten en vice versa?
• De FG als intern toezichthouder - de AP als extern toezichthouder
• Handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens - boetes, sancties en wie gaat
betalen?

Hans Kragten (64), cardioloog, Zuyderland
• Het belang van seniorenbeleid - voor de jongeren
• Anticiperen op het afscheid - wat vind u fatsoenlijk beleid voor opvolgers?
• Mag het wat minder? Van promotie naar demotie zonder pijn
• Niet dokteren, toch aan het werk - de alternatieven in de maatschap

12.30

Vragen en discussie onder leiding van de dagvoorzitter en met medewerking
van de sprekers
U wordt van harte uitgenodigd om voorafgaand uw eigen (al dan niet anonieme) casus
en vragen op te sturen naar o.laurs@medilex.nl

9.00

11.00

Nazorg voor de dokter bij incidenten en calamiteiten - Peer Support

Joost Hoekstra, oud-hoogleraar inwendige geneeskunde AMC, oud-opleider interne geneeskunde, lid centraal
tuchtcollege Den Haag

Ontvangst met koffie en thee en uitreiking congresmap

George Smits, psycholoog, mediator, Reset Partner
• Stappenplan - hoe bepaalt u zingeving?
• De emotie bij demotie - het afstand doen van de macht
• Optimaal gebruik maken van uw competenties gedurende uw carrière
• Het belang van op een goede wijze afscheid nemen en de generatie na u inspireren

Léon Haszing, Data Protection Officer, FG Radboud UMCU*
• Hoe zit het met onderaannemerschap, doorverwijzingen en samenwerking - wie
regiseert de gegevensverwerking?
• Welke gegevens mag je wel/niet documenteren bij calamiteiten?
• Het ene specialisme heeft veel meer gegevens nodig dan het andere - voldoen
standaardmodellen voor toestemming dan nog wel?
• En welk geval is test (DPIA) noodzakelijk en hoe ziet zo’n test eruit?
12.30

Vragen en casuïstiek

13.00

Afsluiting en lunch to go

De financiële aspecten van duurzaam loopbaanbeleid

Wietze Hoekstra, fiscaal adviseur Caraad
• Hoeveel ruimte is er voor leuke dingen in de AMS van 2018?
• Welke alternatieven zijn er voor de Variflex?
• Biedt het dakpan model een oplossing voor een andere manier van werken?
• Fiscale actualiteiten, waaronder de impact van de Wet DBA.
• Optimale afstemming van fiscaliteiten voor een duurzaam loopbaanbeleid
• Goodwill betalen of verzilveren - hoe pakt u dat (fiscaal) slim aan?
• Een overstap naar loondienst - een interessante optie?
Vragen en afronding door dagvoorzitter Frans Erdkamp, internist, oncoloog, voorzitter

MSB Zuyderland

Programma en inschrijven
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