Algemene informatie
Doel

Bevordering van kwaliteit en veiligheid van MDL-zorg in Nederland.

Doelgroepen

MDL-artsen, internisten, MDL-kinderartsen, MDL-chirurgen, endoscopieverpleegkundigen, MDL-verpleegkundigen, MDL-physician-assistants,
diëtisten, allen in opleiding voor deze functies, allen met MDLmanagementverantwoordelijkheden op afdelings-, ziekenhuis- en
overheidsniveau en overige MDL-geïnteresseerden.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging van
Maag-Darm-Leverartsen, de Nederlandse Internisten Vereniging, het
Kwaliteitsregister V&VN en Register Zorgprofessionals en Verpleegkundig
Specialister Register (VSR).

Kosten en inschrijving

De voorinschrijvingskosten bedragen voor specialisten € 150,-,
voor aios en de andere genoemde doelgroepen € 75,-; na 15 mei
respectievelijk € 160,- en € 85,-. Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch
en een borrel na afloop. De inschrijvingslink voor deze symposiumdag
is toegezonden aan alle leden van de NVMDL, maar is ook te vinden
op www.mdl.nl. Wijze van betalen uitsluitend via automatische incasso.
Annuleren – uitsluitend schriftelijk – is mogelijk tot 10 dagen voor
aanvang, hierna zijn de volledige inschrijvingskosten verschuldigd.

Symposiumcommissie
Kim van Boxtel, MDL-arts, Bravisziekenhuis, Roosendaal/Bergen op Zoom
Marina Grubben, MDL-arts, Erasmus MC, Rotterdam
Rutger Jacobs, MDL-arts, Alrijne ziekenhuis, Leiden
Monique Knops, verpleegkundige, Zuyderland MC, Geleen/Heerlen
Gwen Masclee, aios MDL, Deventer Ziekenhuis
Rob Slangen, MDL-arts, Hagaziekenhuis, Den Haag
Maarten Tushuizen, MDL-arts, Leids Universitair Medisch Centrum

NVMDL symposium
MDL gaat de ring in

Symposiumsecretariaat en inlichtingen
Marie José van Gijtenbeek
Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen
Telefoon (023) 5513016
Fax (023) 5513087
e-mail: congres@mdl.nl
De inschrijvingslink voor deze symposiumdag is toegezonden aan alle
leden van de NVMDL, maar is ook te vinden op www.mdl.nl.

Donderdag 13 juni 2019

Locatie en bereikbaarheid

Het NVMDL-symposium vindt plaats in de Koningin Máxima Zaal van het
Koninklijk Instituut voor de Tropen, Mauritskade 63, Amsterdam. In de
omgeving van het KIT zijn voldoende betaalde parkeerplaatsen.
Openbaar vervoer: vanaf Amsterdam Centraal Station: tram 9, bus 22.

Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam

MDL gaat de ring in

Programma

Graag nodigen wij u uit voor het 10e NVMDL-symposium ‘MDL gaat de ring in’
op 13 juni 2019.

09.00 - 09.30

Ontvangst, koffie

13.00 - 14.00

Lunch

09.30 - 11.00

Organisatie

14.00 - 15.30

Maatschappelijk handelen / bewustzijnsproject

Ook in 2019 levert de medisch professional dag in dag uit kwalitatief goede en
verantwoorde zorg. Goede samenwerking en interactie met collegae van diverse
pluimage is hierbij cruciaal. Daarbij is begrip van het perspectief van de ander
van levensbelang, maar zijn wij als zorgverleners niet altijd goed op de hoogte
van de achtergronden en strategieën van collegae die een andere achtergrond
hebben.
Dit jaar is het programma opgebouwd rond een viertal onderdelen: organisatie
(fusies), maatschappelijk handelen/bewustzijnsproject (best practices rond
1,5 lijnszorg en netwerken), medisch handelen/kennis, en wetenschap en
communicatie. Hiervoor is het ook dit jaar weer gelukt interessante sprekers te
vinden zoals Mark Kramer (lid RvB van het Amsterdam UMC), Fenna Heyning
(directeur STZ), Geert de Kousemaecker (directeur Fluent) die samen met
onze directe collega’s zoals Laurens van der Waaij, Annekatrien Depla en
Nikolien Pijnenborg hun ervaringen op deze gebieden met ons willen delen.
Het thema van dit jaar: MDL gaat de ring in, heeft betrekking op de verbale
bokswedstrijd in de middag. Herman Wittockx zal de dag afsluiten door ons
de tips en tricks van leiderschap en communicatie in complexe organisaties
zoals de onze uit de doeken te doen.
De dag biedt als altijd weer de mogelijkheid bij te praten met oude collegae
en nieuwe collegae te ontmoeten. Kortom, schrijf snel in, er is een voorinschrijvingstarief geldig t/m 15 mei a.s.
Graag tot ziens op donderdag 13 juni in het Koninklijk Instituut voor de Tropen,
Amsterdam.
Namens het bestuur en
Commissie Kwaliteit van de NVMDL,
K. van Boxtel, M.J.A.L. Grubben, R.J. Jacobs, M.M.J.M. Knops,
G.M.C. Masclee, R.M.E. Slangen, M.E. Tushuizen

"Lets get ready to rumble"
Openingswoord Maarten Tushuizen

"Opposites attract"
Fuseren kun je leren
Mark Kramer, lid RvB Amsterdam UMC

"Als je de strijd verliest"
Wat betekent het failliet gaan van je ziekenhuis?
Annekatrien Depla en Jet Tuynman, MDL-artsen
voormalig Slotervaartziekenhuis

"Een andere league"
MDL-zorg uit het ziekenhuis plaatsen:
(on)mogelijke opdracht?
Laurens van der Waaij, MDL-arts Martini ziekenhuis

"Zorgorganisatie; hoe boksen we het voor elkaar?"
Fenna Heyning, directeur STZ

“Rumble in the jungle” na de fusie
Financiële perikelen en the day after
Roel Goffin, lid RvB Zuyderland

"Samen sterker"
Over netwerken in de zorg
Geert de Kousemaeker, directeur Fluent  

15.30 - 16.00

Thee

11.00 - 11.30

Koffie

16.00 - 17.00

Communicatie

11.30 - 13.00

Medisch handelen / kennis en wetenschap

"The final upper-cut"
Samenwerken is meer dan teamwork
Herman Wittockx, organisatie-adviseur Leuven, België

Best practices:
Less is more! – Jacques Bergman, MDL-arts Amsterdam UMC
We want more! – Nikolien Pijnenborg, verpleegkundig specialist JBZ
		 Anita Boersen, verpleegkundig endoscopist NWZ
More or less

– Dimitri Heine, MDL-arts NWZ

Vocale bokswedstrijd
OPA vs EPA – Chris Mulder vs David Boerwinkel
Generalist vs specialist – Joep Bartelsman vs Jurjen Boonstra

17.00 - 18.00

Borrel

