
UITNODIGING
SYMPOSIUM TAAKHERSCHIKKING
Donderdag, 1 februari 2018  14.00 - 20.30 uur, ReeHorst, Ede

Succesvol Symposium Taakherschikking uit 2015 krijgt een vervolg op 1 februari 2018 in de ReeHorst te Ede.
Het symposium is een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) en de 
V&VN Verpleegkundig Specialisten (V&VN VS). Samen hebben zij een programma samengesteld met  succesvolle praktijkvoorbeelden 
van taakherschikking in de 1e en 2e lijnszorg.

Het symposium is opgezet voor geneeskundig specialisten in de 2e en 1e lijn, physician assistants, verpleegkundig specialisten, 
beleidsmedewerkers en bestuursleden van instellingen in de gezondheidszorg en wetenschappelijke- en beroepsverenigingen.

Belangrijkste thema van dit symposium is de samenwerking van physician assistants en verpleegkundig specialisten met 
geneeskundig specialisten. Hoe maak je goede samenwerkingsafspraken met elkaar? Hoe regel je de verantwoordelijkheden? 
En wat levert de samenwerking op? 

Onder leiding van de dagvoorzitter Cathy van Beek gaan we met de sprekers én met u hierover in gesprek. Cathy van Beek is een 
bekende ‘zorgnederlander’, voormalig vice-voorzitter NZa, heeft meer dan zes jaar als bestuurder bij het Radboudumc gewerkt. 
En is nu aan het Radboudumc verbonden om duurzaamheidsbeleid extra impuls te geven!

PROGRAMMA 
Aanvang 14:00 uur
Dagvoorzitter Cathy van Beek, Radboudumc
• Feestelijke opening 
• Toekomstige uitdagingen in de zorg 
•  Samenwerking Huisarts en PA in 1e lijn

Quinten van den Driesschen, PA huisartsenpraktijk de 
Zwaluw 

•  Samenwerking  medisch specialist en PA/VS
Marc Verhagen, MDL- arts, Diakonessenhuis 

•  Tokio Optimum Model geeft grip op taakherschikken
 Ramon van den Berg, projectleider Individualisering 
Opleidingsduur in het kader van de uitvoering van het 
Opleidingsakkoord Medisch Specialisten, 
Federatie Medisch Specialisten 

17:15 - 18:30  Dinerbuffet

•  De visie van zorgverzekeraars op taakherschikking 
Bert van der Hoek , bestuursvoorzitter, de Friesland 
Zorgverzekeraar (onder voorbehoud)

•  Samenwerking psychiater en VS in de GGZ
Rene van der Snoek (VS) en Patricia Nazir (psychiater), Yulius

•  Samenwerking  Specialist ouderengeneeskunde en VS/PA 
Inge Rinzema, VS, ZINN Gezondheidszorg

•  Het samenspel met de patiënt
Jopie Verhoeven, voorzitter Patiëntenadviesraad 
UMC Sint Radboud Nijmegen

• Afsluiting

20:30 uur Sluiting en Borrel 

ALGEMENE INFORMATIE
Locatie
ReeHorst
Bennekomseweg 24 
6717 LM Ede
0318-750300 
www.reehorst.nl

Inschrĳ ving
Inschrijven via de congreskalender op www.congresscare.com

Kosten
300 euro per persoon, indien specialist met PA/VS komt 
dan geldt een kortingstarief van 225 euro per persoon. Let 
op, om in aanmerking te komen voor dit tarief, dient u beide 
bij inschrijving de naam van de collega bij uw registratie op te 
geven.

Annuleringsvoorwaarden
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 8 januari 
vindt restitutie plaats onder aftrek van EUR 30 administratie-
kosten. 

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij ABAN, NAPA en V&VN VS.

Symposium Secretariaat

Congress Care
Postbus 440
5201 AK ‘s-Hertogenbosch
Tel. 073 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com

   


