
Inschrijving in volgorde van aanmelding. Bij verhindering is plaats-
vervanging altijd toegestaan. Schriftelijke annulering tot 1 maand 
voor de bijeenkomst, annulerings/administratiekosten € 75,- excl. 
BTW. 1 op 5 gratis alleen bij gelijktijdig inschrijven van vijf personen 
uit één instelling met één factuuradres. Alle genoemde bedragen 
excl. BTW. Uw emailadres kan gebruikt worden voor andere Medi-
lex bijeenkomsten. Programma onder voorbehoud. Accreditatie 
aangevraagd november 2014. Voor een actuele stand van zaken, 
zie www.medilex.nl/hoofdzaken
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E-mail .......................................................................

Bignummer

Meer informatie?
Lodewijk Val en Pieter Koopmans, 

congresmanagers

info@medilex.nl

030-6933887

Stuur deze inschrijfkaart naar 

Antwoordnummer 7033,

3700 TA, Zeist 

Liever online inschrijven? 

www.medilex.nl/hoofdzaken

(Voor)naam ....................................................... m/v

Functie ......................................................................

E-mail .......................................................................

Bignummer

GRATIS DEELNAME 5e PERSOON

Alleen de hoofdzaken
Donderdag 12 februari 2015
Slot Zeist
  

     Hoofdzaken CARE        

     9.30 - 14.45 uur    € 345,-

     Hoofdzaken CURE      

    11.45 - 16.30 uur   € 345,-

     Hoofdzaken CARE & CURE           

     9.30 - 16.30 uur    € 495,-

 
De genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Het 

bedrag dient te worden overgemaakt na ontvangst 

van de factuur.

Schrijft u zich tegelijk met vier collega’s 
in voor één congres? Dan mag de vijfde 
collega gratis komen!

Organisatie ...............................................................

Afdeling.....................................................................

Adres / Postbus ........................................................

Postcode / Plaats......................................................

Telefoon ....................................................................

Optioneel afwijkend factuuradres:

Afdeling ....................................................................

T.a.v. .........................................................................

Adres / Postbus ........................................................

Postcode / Plaats......................................................

E-mail .......................................................................

Alleen de hoofdzaken
Actualiteiten wet- en regelgeving voor cure en care

Donderdag 12 februari 2015

Medilex organiseert jaarlijks 50 tot 
60 onafhankelijke congressen voor 
professionals in de zorg zonder 
enige vorm van sponsoring of
subsidie.
 



CARE

Ontvangst met koffie en thee, uitreiking congresmap

Opening door dagvoorzitter Mieke de Die, advocaat-partner Velink & De Die advocaten

Hervormingen in de langdurige zorg

Luuk Arends en Lieske de Jongh, advocaten Dirkzwager advocaten & notarissen

   •   Een overzicht van de stand van zaken en vooruitzichten

   •   Van de AWBZ naar de Wmo, Wlz en de Zvw

   •   De nieuwe Jeugdwet - de veranderingen uiteengezet

Koffie- en theepauze / ontvangst curedeelnemers

CARE & CURE

Inleiding door dagvoorzitter Mieke de Die, advocaat-partner Velink & De Die advocaten

Actualiteiten in de care en cure

Marg Janssen, advocaat-partner Van Doorne N.V.

   •   De zorgspecifieke fusietoets in de praktijk

   •   Aanscherping Wet Normering Topinkomens

   •   Verhuur zorgvastgoed - do’s en don’ts

En andere relevante ontwikkelingen

Lunchpauze

Toezicht op zorginstellingen

Mieke de Die, advocaat-partner Velink & De Die advocaten

   •   De IGZ anno 2015 - speerpunten voor de komende periode uitgelicht

   •   Onderzoek naar zorgfraude - over de bevoegdheden van zorgverzekeraars, de NZa en de 

       positie van de zorgaanbieder

   •   Het Landelijk Meldpunt Zorg - de achtergrond en werkwijze

   •   Overige ontwikkelingen rondom toezicht in de gezondheidszorg

Koffie- en theepauze

CURE

Bekostiging en contractering

Klaas Meersma, advocaat-partner AKD advocaten & notarissen

   •   Integrale bekostiging medisch specialistische zorg - stand van zaken

   •   Wijziging art. 13 Zorgverzekeringswet - een overzicht en mogelijke gevolgen

   •   Zorginkoop en contractering

   •   Wetsvoorstel Winstuitkering in de Zorg - de (on)mogelijkheden uiteengezet

Afsluiting van de dag door de dagvoorzitter

Met medewerking van:
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14.00

14.45

9.30

9.45

11.15

11.45

12.00

13.00

Alleen de hoofdzaken 2015
Actualiteiten wet- en regelgeving voor cure en care 

Onafhankelijke nascholing voor zorgprofessionals

 
 

15.00

16.30

Mieke de Die Klaas Meersma Lieske de Jongh

Marg Janssen Luuk Arends 


