
*Het genoemde bedrag is exclusief btw en exclusief korting.
Het bedrag dient te worden overgemaakt na ontvangst van de 
factuur.

Meer informatie?
Yvonne van der Hoop, 

congresontwikkelaar en

 -coördinator
y.vanderhoop@medilex.nl

030-6933887

Medilex organiseert jaarlijks 60 tot
70 onafhankelijke congressen voor 
professionals in de zorg zonder 
enige vorm van sponsoring of
subsidie.

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

De zorg in beweging
Bereid u voor op de toekomst van de zorg 

Datum
Woensdag 25 september 2019

Locatie
NH-Hotel, Amersfoort

Prijs
Dagprogramma 9.30 - 16.15 uur € 395,-*
        
Accreditatie aangevraagd:
Medisch specialisten - ABAN
Verpleegkundigen - V&VN
Verpleegkundig specialisten - VSR
Maatschappelijk werkers - Registerplein
Fysiotherapeuten - KNGF De volgende meerdaagse cursussen 

zijn wellicht ook interessant voor u: 

De zorg in beweging
Bereid u voor op de toekomst van de zorg 

 
Woensdag 25 september 2019

www.medilex.nl/zorginbeweging 

Blijf op de hoogte!

Facebook: Medilex

Twitter: @medilex

LinkedIn: Medilex

Vrijheid en veiligheid
Woensdag 9 oktober 2019

www.medilex.nl/wzd_wvggz

www.medilex.nl/zorginbeweging 
Neem een optie voor 2 weken of reserveer 

direct een plaats.

Programma en inschrijven
www.medilex.nl/zorginbeweging 

Zorg en ouders
Dinsdag 17 september 2019

www.medilex.nl/ouders



Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Lydia van Deelen, managing consultant EduuQ

Zorgvraag van de toekomst 
Robert Vonk, wetenschappelijk medewerker RIVM, thema-coördinator Zorgvraag van de toekomst VTV-2018

   •   VTV-2018: toelichting themaverkenning Zorgvraag van de toekomst
   •   Complexe zorgvraag van ouderen: welke druk op de zorg wordt verwacht?
   •   Welk aandeel hebben mentale gezondheidsproblemen in de totale ziektelast?
   •   Wat is de verwachte rol van zelfmanagement in de zorg?

Ethische overwegingen in een veranderende zorgomgeving
Alistair Niemeijer, zorgethicus en universitair docent zorgethiek en beleid Universiteit voor Humanistiek

   •   Autonomie van de patiënt versus goede zorg verlenen
   •   Nieuwe mogelijkheden zorgverlening - hoe weeg ik de beste keuzes af?
   •   De veranderende patiënt - verandert mijn visie mee?

Koffie- en theepauze

E-health op afstand: het kan wel
Kwok Wai Mui, internist-nefroloog en opleider ziekenhuisgeneeskunde St. Jansdal Harderwijk

   •   Succes monitoren patiënten met app
   •   Werken met beperkte randvoorwaarden
   •   Praktijkadviezen e-health - welke mogelijkheden zijn er voor de individuele zorgverlener?

Verzorgde lunch

 
 

9.00

9.30

9.45

10.45

11.30

11.45

12.45

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

Langer zelfstandig thuiswonen met behulp van domotica
Joël Fliek, adviseur Zorg & Domotica RO groep

   •   Welke rol gaat domotica nu en in de toekomst vervullen om ouderen langer zelfstandig te   
       laten wonen?
   •   Hoe komen we tot een succesvolle implementatie van domotica?
   •   De Domotica Keuzehulp: een instrument om domotica af te stemmen op de behoeften van        
       de gebruikers

Koffie- en theepauze

Multidisciplinaire samenwerking - trainingsprogramma TeAMS VUmc
José van de Kreeke, hoofd onderwijs medisch psychologie Amsterdam UMC - Vumc

Willemien van den Hoven, coach/trainer/adviseur organisatieverandering Amsterdam UMC - Vumc

   •   Wat zijn de uitgangspunten van de training multidisciplinair overleg van het TeAMS-programma?
   •   Op welke punten kan een interdisciplinair overleg beoordeeld worden?
   •   Hoe kan ik praktisch aan de slag met het ontwikkelen en implementeren van een training 
       interdisciplinaire samenwerking? Handvatten en adviezen
   •   Praktisch aan de slag met TeAMS

Afsluiting door de dagvoorzitter

 

13.45

14.15

15.00

16.15

De zorg in beweging
Bereid u voor op de toekomst van de zorg 


