CONGRESFOLDER 2018
Technical Innovations in Medicine congres

29 Maart 2018 | www.TiiM-Conference.nl

Info@TiiM-Conference.nl | Sprekers@TiiM-Conference.nl

Het Technical Innovations in Medicine congres (TiiM)
wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor
Technische Geneeskunde (NVvTG). Het TiiM congres 2018
zal plaatsvinden op 29 maart 2018, met als thema
“Care to Create Opportunities”.
Dit congres is hét moment dat technisch geneeskundigen,
innovators en artsen in contact komen met de industrie en met
beslissers in de zorg. Wij nodigen u graag uit om deze dag met
ons te beleven! Do you Care to Create Opportunities?

Woord van de Voorzitter
De komende editie van het TiiM congres zal plaatsvinden op 29 maart 2018, met
het thema “Care to Create Opportunities”. Op dit congres zult u kennismaken
met de nieuwste zorgtechnologieën die er zijn en gaan komen. Steeds meer
zorgprofessionals maken zich los van de oude principes en omarmen de
mogelijkheden van technologische innovaties. Deze ontwikkelingen gaan
immers razendsnel. De technisch geneeskundige, als nieuwe zorgprofessional,
weet als geen ander hoe technologische innovaties in de zorg veilig en effectief
kunnen worden toegepast.
Er zijn talloze mogelijkheden om de patiëntenzorg te kunnen verbeteren. Welke
ideeën en technologieën zijn er in ontwikkeling, en hoe creëer je mogelijkheden
om deze innovaties in de zorg te implementeren? Hoe kun je deze innovaties op
de markt brengen? Staat de markt wel open voor vernieuwingen? Zijn we aan het
innoveren om te innoveren of om de individuele patiëntenzorg te verbeteren?
Op het TiiM congres gaan we samen met u in op deze vragen. Het congres zal niet
alleen gaan over welke technologie nieuwe mogelijkheden in de zorg creëert.
Het zal ook gaan over de juiste mindset van de uitvinder, zorgprofessional
en beleidsmaker die hiervoor nodig is. Samen moeten we ervoor zorgen dat
innovaties op de juiste manier worden toegepast om de patiënt hiervan te laten
profiteren.
We verwelkomen u graag om mee te denken, te leren, te discussiëren, te
inspireren en vooral ook om geïnspireerd te raken.
I care to create opportunities
		in optimization of the patient journey.
En u?
Tot 29 maart 2018!
Namens de organisatie,
Nathalie Versteeg, voorzitter TiiM congrescommissie 2018

TECHNISCH GENEESKUNDIGEN (TG)
zijn technisch medisch specialisten met een (specifieke)
expertise op deelgebieden van de geneeskunde, de
technische wetenschappen en informatica. TG richten
zich op het verbeteren van diagnostiek en therapie in de
gezondheidszorg door middel van innovatief gebruik
van technologie. TG hebben de medische en technische
kennis om bij te dragen aan het optimale en veilige
gebruik van de toenemende hoeveelheid complexe
technologie in de gezondheidszorg. TG zijn op alle
klinische afdelingen en in het bedrijfsleven van grote
meerwaarde.
De NVvTG is de beroepsvereniging voor en door TG.
De NVvTG behartigt de belangen van de TG, waarborgt
kwaliteitsaspecten, bevordert optimaal gebruik van
medische technologie en faciliteert wetenschappelijke
vorming door het organiseren van lezingen, nascholing
en een jaarlijks congres. Voor meer informatie over de TG of
de NVvTG, kijk op www.nvvtg.nl of mail naar info@nvvtg.nl.

Wet BIG
Sinds 1 januari 2014 is de TG opgenomen in de Wet BIG. Een TG
heeft zelfstandige bevoegdheid voor het verrichten van heelkundige
handelingen, endoscopieën, catheterisaties, injecties, puncties, electieve
cardioversie, defibrillatie, handelingen met gebruik van radioactieve
stoffen of ioniserende straling, het verrichten van steenvergruizing voor
geneeskundige doeleinden. Deze BIG-registratie wordt momenteel
geëvalueerd; in januari 2019 wordt besloten of de tijdelijke registratie
omgezet gaat worden in een definitieve registratie.

TG Facts

- Vanaf 2017 zijn er meer dan 300
TG afgestudeerd;
- De man-vrouw verhouding is
ongeveer 50:50;
- De opleiding TG is gestart in
2003 aan de Universiteit Twente.
In 2014 is de bacheloropleiding
aan de TU Delft begonnen, waar
in 2017 de masteropleiding van
start ging;

- De NVvTG kent in totaal 12
fellowships, waarin de TG wordt
opgeleid om complexe medische
technologie te implementeren en als
zelfstandig behandelaar werkzaam
te zijn;
- Binnen het bedrijfsleven is het
werk van de TG veelal gericht op
innovaties en optimalisering van
zorgprocessen;
- Sinds 2015 is de NVvTG
aangesloten bij de Landelijke
vereniging voor Artsen in
Dienstverband (LAD).

- De meerderheid TG werkt in
ziekenhuizen en start met een
klinisch promotietraject;
Publicaties t/m november 2016
196 NVvTG leden: 627 bijdragen in
276 journals, 560 unieke publicaties
en 49% eerste auteur.
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Impressie TiiM congres 2017
“Wat mij motiveerde om op dit congres te spreken was dat
het publiek heel jong is en met techniek bezig is. Zij moeten
de verandering tot stand kunnen brengen. Ik ben zelf ook
geïnspireerd hoe je met techniek de gezondheidszorg
kunt verbeteren. Daarom is dit de perfecte doelgroep voor
mij. Het is ook fijn dat de technologie zo enorm aan het
opschieten is, dat er allerlei nieuwe zaken uitgevonden
worden. Het zijn de jongere mensen die dat als eerste
absorberen en daarmee gaan experimenteren. Ik vind het
geweldig om dat te zien.”
Dr. Nicky Hekster, IBM Benelux
Spreker TiiM congres 2017

“We were very lucky in our department in London that one
of the organizers of the meeting came to London for an
internship, where he got in touch with me. The theme issue
was the walk of life. Because of my work with babies, they
invited me to come and speak at the meeting, which I was
very pleased to do. I think we’ve got a long way to go. We’ve
got a lot to learn from the Netherlands in terms of trying to
develop something.”
Dr. Tomoko Arichi, King’s College London
Spreker TiiM congres 2017

Verwacht aantal bezoekers
TiiM congres 2018: > 350

“Ik doe best veel congressen en
conferenties en ik moet zeggen dat
dit wel een hele goede is. Je ziet heel
veel jonge mensen, heel veel jonge
technisch geneeskundigen, die
willen leren en geïnteresseerd blijven.
Goede sprekers van hoog niveau die
allemaal interessant onderzoek laten
zien.”
Diederik Jekel
Dagvoorzitter TiiM congres 2017

De Organisatie

Van links naar rechts: Rob van Doremalen, Jantine Schotman, Kayleigh Dukker,
Nathalie Versteeg, Eline Vinke, Eliane Nieuwenhuis en Erik Huizinga
allen zijn technisch geneeskundigen, werkzaam in de kliniek, academie en/of bedrijfsleven

Nathalie Versteeg (Voorzitter) is momenteel werkzaam bij Q-Consult Zorg als
consultant binnen de afdeling Cure in het expertiseteam doelmatigheid.
Nathalie cares to create opportunities in optimization of the patient journey.
Eline Vinke (Secretaris) werkt momenteel als promovenda op de afdelingen
Radiologie & Nucleaire Geneeskunde en Epidemiologie in het Erasmus MC.
Eline cares to create opportunities in neurodegenerative disease research.
Kayleigh Dukker (Penningmeester) werkt bij het bedrijf Medis dat gespecialiseerd
is het ontwikkelen van post-processing software voor cardiac imaging.
Kayleigh cares to create opportunities in the implementation of cardiac imaging in
decision-making.
Eliane Nieuwenhuis (Extern: Sprekers & Sponsoren) werkt momenteel als
promovenda bij de vakgroep ‘Magnetic Detection & Imaging’ van de Universiteit
Twente.
Eliane cares to create opportunities in diagnostics of lymph node status in oral
cancer patients.
		
Jantine Schotman (Extern: Sprekers & Sponsoren) is werkzaam als promovenda op
de afdeling Interne Geneeskunde van Ziekenhuis Rijnstate.
Jantine cares to create opportunities in personalized medicine for patients on
hemodialysis.
Rob van Doremalen (Logistiek) werkt momenteel als onderzoeker op een project
aan Universiteit Twente i.s.m. ZGT Almelo in het diabetische voet team.
Rob cares to create opportunities in monitoring of diabetic feet.
Erik Huizinga (PR) is momenteel in opleiding tot softwareontwikkelaar bij Nedap
University en Nedap healthcare.
Erik cares to create opportunities in mobile healthcare.
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Wij verwelkomen u graag op 29 maart 2018!
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