Opleidingsbijeenkomst MDL 2019
Thema: The next episode
Datum en tijd:
Locatie:

vrijdag 1 november 2019, aanvang 12.30 uur met lunch
Muntgebouw Utrecht

Geneeskunde is dynamisch, en altijd een uitdaging. Geen beter voorbeeld dan ons eigen specialisme MDL.
Onze toekomst ziet er prachtig uit, ook al weten we nog niet exact hoe die er uit ziet. Doen we in 2030 nog zelf
endoscopisch onderzoek, of laten we dat over aan een robot. Beoordelen we zelf de beelden of gaat dat ook
geautomatiseerd. Kiezen we de beste behandeling aan de hand van richtlijnen of met behulp van big data.
En ook niet onbelangrijk: hoe komen we gezond en wel in die toekomst. Terwijl de maatschappij steeds meer
van ons vraagt (meer, beter, efficiënter) spreken patiënten ons vaker aan op onze verantwoordelijkheden.
Wat doet dat met ons, wij zijn tenslotte ook maar mens.
Tijdens deze opleidingsmiddag wordt in gegaan op een aantal technische ontwikkelingen van de toekomst.
Tevens wordt uitgebreid ingegaan op een 2-tal uiterst belangrijke niet direct medische onderwerpen: burn-out
en wat doen klachten van patiënten met ons?
Gezond en stabiel de toekomst in: healthy and well equipped towards our next episode!

12.30

Registratie en lunch

Programma Auditorium
13.00-14.00

De dokter als slachtoffer
Dr. G. (Gerda) Zeeman, gynaecoloog en coach,
Tjongerschans Ziekenhuis, Heereveen

14.00-14.30

Medische tuchtspraak
Dr. P.J. (Peter) Wahab, MDL-arts, opleider
Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem

14.30-15.15

Burn-out
L. (Laurens) Baas, auteur van het boek "Hoe dokters beter kunnen worden"

15.15-15.45

Theepauze

15.45-16.30

Robotisering en automatisering in de MDL,
Dr. E.J. (Erik) Schoon, MDL-arts, opleider
Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

16.30-17.00

Big data in de geneeskunde,
C. (Cefas) Dam, Business Development Manager Healthcare
SAP Nederland

17.00-17.30

Afsluiting en Borrel

Organisatiecommissie Opleidingsdag 2019
Frank ter Borg, MDL-arts, opleider Deventer Ziekenhuis
Femme Harinck, aios MDL Erasmus MC
Kimberly Kamp, aios MDL Erasmus MC
Rob de Knegt, MDL-arts, wnd opleider Erasmus MC
Lisanne Plompen, aios MDL Erasmus MC
Janneke van der Woude, MDL-arts, opleider Erasmus MC

