Congres Medische Technologie.

Hoe veilig wil je
het hebben?

Donderdag 15 november 2018

Congrescentrum
De Werelt in Lunteren

“Hoe versterk je elkaar met
de toenemende regeldruk”
Adres
Westhofflaan 2 - 6741 KH Lunteren
Routebeschrijving
Uit de richting Amsterdam / Apeldoorn (A1) Neem afslag Barneveld/Ede (A30) richting Ede
Neem afslag Lunteren Volg de rondweg (Westzoom) en daarna de ANWB-borden De Werelt.
Uit de richting Utrecht / Arnhem (A12)
Neem afslag Ede-Noord/Barneveld (A30)
Neem afslag Lunteren Volg de rondweg (Westzoom) en daarna de ANWB-borden De Werelt.
Uit de richting vanaf A15 Rotterdam / Nijmegen (A15)
Neem afslag Kesteren (N233); richting Rhenen/Veenendaal
Bij Rhenen de brug oversteken en weg volgen, 1e rotonde recht oversteken op de volgende rotonde rechtsaf
Weg volgen tot aan de A12, ga de A12 op richting Arnhem
Neem de A30 richting Ede-Noord/Barneveld
Afslag Lunteren Volg de rondweg (Westzoom) en daarna de ANWB-borden De Werelt.
Openbaar vervoer
Per trein is Lunteren bereikbaar vanuit Amersfoort en Ede-Wageningen. Vanaf Station Lunteren is het circa
15 minuten lopen naar Congrescentrum De Werelt.
Looproute verharde weg Ga het grindpad op en ga direct rechtsaf over het parkeerterrein richting de sauna.
Daar ga je linksaf (= Boslaan).
Volg de Boslaan (circa 1 km), daarna rechtsaf de Molenweg in. Eerste weg links (Westhofflaan), een bord
verwijst naar de ingang van Congrescentrum De Werelt.
Looproute bospad Ga het grindpad op en ga direct rechtsaf over het parkeerterrein richting de sauna.
Daar ga je linksaf (= Boslaan).
Na circa 300 meter ga je rechtsaf de Van den Hamlaan in. Volg deze weg welke overgaat in een ‘verhard’
bospad. Dit bospad blijf je volgen tot je weer bij de verharde weg komt. Deze weg (=Molenweg) steek je
over. Dit is de Westhofflaan; een bord verwijst naar de ingang van Congrescentrum De Werelt.
Overnachten
Congresbezoekers kunnen overnachten in één van onze 127 hotelkamers. De kamers hebben allen daglicht
en zijn voorzien van een douche, wastafel, toilet, wifi en veelal met televisie.
Kosten eenpersoonskamer vanaf €82,50 en een tweerpersoonskamer vanaf €114,- dit is inclusief ontbijt.

Aanmelden en overige informatie
nevi.nl/evenementen
U bent welkom!
Kosten (incl. lunch):
Koepel MT en NEVI leden
		Overige
Georganiseerd door: LNAG, BMTZ,vDSMH

€ 50,€150,-

Een innovatiesucces: alleen samen met alle stakeholders

Dhr. J. (Jan) Bos

Hoe kom je binnen 20 maanden in een universitair ziekenhuis in een
project wijziging van temperatuurmeting tot consensus. De output
moest zijn: een hogere kwaliteit in het totale proces met nauwkeurig
en betrouwbaar meten, inclusief patiënt- en gebruikerstevredenheid.
Nauwe samenwerking tussen gebruiker, Med.Techniek, de
Klin.Fysicus, de DSMH en Infectie preventie was daarbij een
basis vereiste.

Stafadviseur Medische
Middelen Universitair
Medische Centrum
Groningen

Waarom samenwerking noodzakelijk is voor veiligheid
Voorzitter Koepel
Medische technologie,
Zorgmanager
Westfriesgasthuis /
Waterlandziekenhuis

Egbert Broers is bedrijfskundige en heeft ruim ervaring in
ziekenhuismanagement en heeft in die rol contact met technici,
inkopers en anderen betrokken bij medische hulpmiddelen. Sinds
2016 is hij voorzitter van de Koepel Medische Technologie bestaande
uit negen beroepsverenigingen waarbinnen leden zich dagelijks
inzetten voor veilige en efficiënte toepassing van
medische technologie.
(ont)Regel de Zorg, wat is de (on)zin
Als medisch specialist wordt je voortdurend geconfronteerd met
allerlei regels en commissies waarvan je terecht kunt afvragen wat ze
toevoegen. Als betrokkene bij aantal commissies krijgen deze regels
en commissies echter een andere beleving zeker in het licht van de
patiëntveiligheid. Waar gaan de zin en de onzin in elkaar over?

Dhr. E.A.A. (Egbert) Broers
Orthopedisch
Chirurg MMC, Voorzitter
Commissie
Beoordeling MH, lid van
centrale VIM commisie,
lid commissie
Zorggerelateerde schade

Dhr. J. (Jan) van Mourik Dr.
Kwaliteitsborging kent geen grenzen
Coördinator Medische
Technologie,
VieCuri Medisch
Centrum

Medische Technologie staat niet op zichzelf, maar is een
verbintenis van vele vormen van expertise. Graag neem ik jullie in mijn
presentatie mee hoe wij in VieCuri de kwaliteitsborging van medische
technologie met deze expertise hebben ingericht. Daarnaast geef ik
jullie graag een kijkje in waar we staan, waar we tegenaan liepen en
lopen en hoe we successen hebben geboekt.

09:30

uur

Ontvangst, Inschrijven en Koffie

10:00

uur

Opening Symposium. Egbert Broers, dagvoorzitter

10:10

uur

Waarom samenwerking noodzakelijk is voor veiligheid. Egbert Broers

10:30
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Een innovatiesucces: alleen samen met alle stakeholders. Jan Bos

11:00
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Korte pauze.		

11:15

uur

Kwaliteitsborging kent geen grenzen. Vera Overdevest

11:45

uur

(ont)Regel de Zorg, wat is de (on)zin. Jan van Mourik

12:15
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Ochtend terugblik. Egbert Broers, dagvoorzitter

12:30

uur

Lunch pauze.

13:30

uur

De Zorg en ICT: facilitair of leidend? Joost van der Sijp

14:00

uur

CE Keurmerk. Hoe krijg je het voor elkaar! Chris Jan Stam

Mw. V. (Vera) Overdevest Ir.

De Zorg en ICT: facilitair of leidend?

J.R.M. (Joost) van der Sijp Dr.

Automatisering in de zorg is al lang niet meer weg te denken. In
Nederland zijn er grote en kleine spelers om de toenemende vraag
naar transparantie het hoofd te bieden. Daarnaast oplopende
zorgkosten en mede regie voerende patienten. Al deze aspecten
maken dat de complexiteit van IT in de zorg enorm is.
Welke oplossingen zijn er en welke rol dient de overheid op zich te
nemen.

Lector Oncologische
Zorg, Haagsche Hoge
School, Chirurg Oncoloog Haaglanden
Medisch Centrum Chief
Medical Buyer HMC

CE Keurmerk. Hoe krijg je het voor elkaar!

Business Development
Manager Vygon

Druk op de notified body waardoor minder snel een nieuw product
op de markt, minder snel een aanpassing op een product. Lange
wachttijden bij wijzigingen in documentatie, verpakkingen of productie
locatie. Druk op de goede samenwerking tussen de leveranciers en
de ziekenhuizen door: backorders, meer vragen voor dossiers, hogere
prijzen en samen zoeken naar alternatieven bij backorders.
Dhr. C.J. (Chris Jan) Stam
Veiligheid, circulariteit, richtlijnen, aansprakelijkheid: van
duurzaamheid tot zekerheid en gesjoemel met regels

Dhr. B. (Bart) van Straten

In april 2012 neemt het Europese parlement een resolutie aan over nieuwe
regels voor medische hulpmiddelen. De klinische veiligheid en effectiviteit
dienen beter geborgd te worden. In mei 2017 wordt ‘Europe’s new MDR
2017/745’ uitgebracht waarbij ISO 9001 overgaat in ISO 13485. Het
Convenant ‘Veilige Toepassing van Med.Technologie’ wordt gepubliceerd
met alle voorwaarden die moeilijk vanuit de gebruiker te doorzien zijn.

M.B.A., M.I.T. General
Manager Van Straten
Medical

14:30 uur
		

Veiligheid, circulariteit, richtlijnen, aansprakelijkheid:
van duurzaamheid tot zekerheid en gesjoemel met regels. Bart van Straten

15:00

uur

Korte pauze.

15:15

uur

Forum discussie. Egbert Broers, dagvoorzitter

16:00

uur

Afsluiting met hapje & drankje.

