Congres Integrale Zorg 2019
INTEGRALE ZORG in de TOEKOMST—Zicht op kwaliteit van zorg.
Programma
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Inloop - registratie - ontmoeten - netwerken - zorgmarkt
Welkom door dagvoorzitter Sabine Uitslag
Thomas Plochg | directeur NPHF Federatie voor Gezondheid
Van nazorg naar voorzorg.
Pierre Capel| emeritus hoogleraar experimentele immunologie RUU
Hoe emoties aan de wieg staan van ziekte en gezondheid.
Muzikaal intermezzo | Lisanne Spaander
Pauze - netwerken - zorgmarkt
Lisette Geldof van Doorn |coördinerend beleidsmedewerker bij ministerie VWS
Mirjam Pankras |senior beleidsmedewerker Directie Patiënt en Zorgordening bij ministerie VWS
Jan Willem de Jonge |coördinerend specialistisch senior inspecteur bij Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd
Voorwaarde voor goede zorg, komst van nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de gevolgen voor het zorgveld.
Marcel de Rouw | productmanager Vektis
Het AGB-register als verbinder.
Arthur Romeijn | Platform-IG
De veranderde cliënt centraal
Buffet - netwerken - zorgmarkt
Els Peeters| kinderneurologe Julian kinderziekenhuis Den Haag
Integrale zorg zorgvuldig ingevoerd. Hoe dan?
Panel:
Marcel de Rouw | Vektis
Marijke Maalderink | manager oncologische zorg Rijnstate ziekenhuis
Gerfriede Hoekendijk | verwijspartij ziekenhuis Rijnstate
Arthur Romeijn | Platform-IG
U daar, krachtige ondernemer! Wie bent u - wat doet u? - wat heeft u?
Sabine Uitslag Verbindt de onderwerpen die ter sprake zijn gekomen en geeft advies en opdracht mee
Sluiting

TICKETS

ACCREDITATIE

LOCATIE

Kijk op onze website om gebruik te

In aanvraag bij KNMG, ABAN, KNGF en ADAP.

De Meerpaal, De Rede 80, 8251 EX Dronten

maken van kortingen oplopend tot 60 %.

Beroepsorganisaties kunnen zelf het congres
accrediteren.

1000 gratis parkeerplaatsen direct rondom locatie. Treinstation op 10 min.
loopafstand of vanaf treinstation 5 min. met bus en 3 min. lopen.
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