ALGEMENE INFORMATIE
		
Datum
Donderdag 9 en vrijdag 10 november 2017
Locatie
Postillion Hotel Utrecht-Bunnik
Kosterijland 8
3981 AJ Bunnik
Bereikbaarheid
Postillion Hotel Bunnik is centraal gelegen in Nederland en ligt direct aan de A12 en nabij
de A27. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig. De locatie bevindt zich op
10 minuten loopafstand van Bunnik Centraal Station.
Doelgroep
Het congres is bedoeld voor (buitengewone) leden van de NVZA en andere
geïnteresseerden.
Accreditatie
Voor de Nederlandse Ziekenhuisfarmaciedagen wordt accreditatie aangevraagd bij:
• Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
• Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
Abstracts
U kunt een abstract indienen via de congreskalender op www.congresscompany.com.
Abstracts kunnen ingediend worden tot maandag 4 september 2017.
Inschrijving
U kunt zich inschrijven via de website www.nvza.nl, via Kennisplein, of via de
congreskalender van Congress Company op www.congresscompany.com.
U kunt uitsluitend betalen door middel van iDEAL.

Kosten inschrijving
Deelname aan dit congres is inclusief toegang tot het congres, consumpties, lunch en het
congresdiner op donderdag.
t/m 8 oktober 2017

Hele congres

Dag registratie

NVZA leden / Emeritus leden

EUR 395

EUR 245

Buitengewoon leden werkzaam binnen
het ziekenhuis

EUR 395

EUR 245

Buitengewoon leden werkzaam buiten het EUR 570
ziekenhuis

EUR 370

Niet-leden

EUR 620

EUR 395

vanaf 9 oktober 2017

Hele congres

Dag registratie

NVZA leden / Emeritus leden

EUR 470

EUR 320

Buitengewoon leden werkzaam binnen
het ziekenhuis

EUR 470

EUR 320

Buitengewoon leden werkzaam buiten het EUR 645
ziekenhuis

EUR 445

Niet-leden

EUR 470

EUR 695

VERSNELLEN
MET VISIE
VAN POLE POSITION
NAAR PODIUM

NEDERLANDSE ZIEKENHUISFARMACIEDAGEN 2017

Annulering
Bij ontvangst van uw schriftelijke annulering vóór 9 oktober 2017 vindt restitutie plaats onder aftrek van 25 EUR administratiekosten. Vanaf 9 oktober 2017 kan geen restitutie meer
plaatsvinden. Wel kan bij verhindering een collega van uw inschrijving gebruik maken.
Congressecretariaat				
		
Postbus 2428
5202 CK ‘s-Hertogenbosch
T: 073 – 700 35 00
info@congresscompany.com
www.congresscompany.com

Registratie en meer informatie:
www.congresscompany.com of www.nvza.nl

9 EN 10 NOVEMBER
2017
POSTILLION HOTEL, BUNNIK

INLEIDING

Met alleen een nieuwe kennisagenda en een nieuw functiehuis op papier komen we er
niet als NVZA. Hoe vertalen we deze nieuwe plannen in de praktijk en spelen we in op de
veranderingen die op ons af komen? Hoe delen we kennis en kunde met elkaar? Welke
barrières moeten we overbruggen en hoe pakken we dat aan? Wat is er nodig om de farmaceutische zorg anders in te richten? Met wie moeten we dan samenwerken? En welke
rol neem jij zelf in het versnellen met visie?
Op de ziekenhuisfarmaciedagen proberen we hier met jullie een antwoord op te vinden.
Als apothekers van het ziekenhuis kunnen we hier samen richting en invulling aan geven.
We hopen dat jullie vervolgens met nieuwe energie naar huis zullen gaan om de ideeën in
je eigen ziekenhuis uit te werken en te dragen.
Graag zien we jullie allen op de Ziekenhuisfarmaciedagen om de versnelling te maken en
samen weer een stap dichter bij ons einddoel te komen.

Namens bestuur en programmacommissie,
Tjalling van der Schors, voorzitter NVZA
Ingrid van Haelst, voorzitter programmacommissie

PROGRAMMA VRIJDAG 10 NOVEMBER

		
Dagvoorzitter
Patricia van den Bemt, Erasmus MC
Co-host
Sophie van Hoytema, presentatrice
08.30 - 09.00
Ontvangst met koffie en registratie
09.00 - 09.15
Opening
Tjalling van der Schors, voorzitter NVZA
09.20 - 09.50 	Wat gebeurt er nou echt als organisaties
ontwikkelen en veranderen?
	Prof. dr. Thijs H. Homan, hoogleraar Implementation
and Change Management, Open Universiteit Nederland
en zelfstandig adviseur
09.55 - 10.45
Schatgraven, wat breng jij mee?
Frank Philips, Yes! We Connect
10.45 - 11.15
Pitstop voor Koffie
11.15 - 11.35 	De overeenkomst tussen Formule 1
en de ziekenhuisfarmacie
	Rob Moss, gevestigd ziekenhuisapotheker,
St Antonius Ziekenhuis
11.40 - 12.20	Presentatie Patricia van den Bemt,
hoogleraar Medicatieveiligheid en
presentaties gepromoveerden
12.25 - 12.55
Kilimanjaro als Medicijn
Anna Chojnacka, beklimster Kilimanjaro en
directeur 1%Club
13.00 - 14.00
Pitstop voor Lunch
14.00 - 14.50
Subsessie 1: Wetenschappelijke presentaties
14.55 - 15.40
Subsessie 2: Inhoudelijke presentaties
1. Feilloos framen
2. In de pit(ch)straat voor patient empowerment
3. Inhaalmanoeuvres voor zorg op afstand
4. “Zo doen wij het”
5. Thematafels
15.45 - 16.30
Subsessie 3: Inhoudelijke presentaties
1. Feilloos framen
2. In de pit(ch)straat voor patient empowerment
3. Inhaalmanoeuvres voor zorg op afstand
4. “Zo doen wij het”
5. Thematafels
16.30 - 17.00
Borrel

10 NOVEMBER

Het zal u bij het zien van deze uitnodiging niet ontgaan zijn dat bestuur en programmacommissie zich voor deze editie van de Nederlandse Ziekenhuisfarmacie dagen hebben laten
inspireren door de Formule 1. Wij zien het in de apotheken van het ziekenhuis helemaal
voor ons: Versnellen met visie, vanuit een goede positie naar een podiumplek, met het juiste
materiaal en de juiste mensen. Die podiumplek is equivalent met de ambitie die beschreven
staat in de visie 2025 van de Federatie Medisch Specialisten namelijk “het aantoonbaar leveren van de beste zorg”. Onze rol daarin hebben wij in de visie omschreven als “het helpen
van mensen om met geneesmiddelen optimale gezondheid te bereiken”. Maar hoe zetten
we die visie om naar de juiste actie, hoe creëren we versnelling en bereiken we onze ambitie? Hoe zorgen we dat we niet blijven hangen in het vertrouwde of verdrinken in nieuwe
plannen en documenten, maar concreet ook echte stappen voorwaarts zetten.

		
Dagvoorzitter
Eric van Roon, Medische Centrum Leeuwarden
Co-host
Sophie van Hoytema, presentatrice
08.30 - 09.30
Ontvangst met koffie en registratie
09.30 - 09.40
Opening
Tjalling van der Schors, voorzitter NVZA
Ingrid van Haelst, voorzitter programmacommissie
09.45 - 10.15
Versnellen met Visie
Philip Idenburg, managing partner, BeBright
10.20 - 10.40
Snelle laps naar behandelaarschap
	Marieke Kerskes, ziekenhuisapotheker,
Catharina Ziekenhuis
Kim Gombert-Handoko, ziekenhuisapotheker, LUMC
10.45 - 11.05
Crash Course “Kennisagenda”
	
Hanna Willems, klinisch geriater AMC,
voorzitter Adviescommissie Zorgevaluatie bij
Federatie Medisch Specialisten
11.05 - 11.35
Pitstop voor koffie
11.35 - 12.20
Kwalificatieronde “Deel je ervaringen”
Frank Philips, Yes! We Connect
12.25 - 12.45
Groene vlag voor het Functiehuis
12.45 - 13.45
Pitstop voor Lunch
13.50 - 14.30
Op pole position voor “Best Abstract”
14.35 - 15.25
Subsessie 1: Wetenschappelijke presentaties
15.30 - 16.15
Subsessie 2: Inhoudelijke presentaties
1. Bouwen aan het chassis van de Kennisagenda
2. Gas geven voor het functiehuis
3. Laps en gaps behandelaarschap
4. Generatie Y versnelt met visie
5. Thematafels
16.15 - 16.45
Pitstop voor thee
16.45 - 17.30
Subsessie 3: Inhoudelijke presentaties
1. De Kennisagenda, randvoorwaarden voor een
goede race
2. Gas geven voor het functiehuis
3. Laps en gaps behandelaarschap
4. Generatie Y versnelt met visie
5. Thematafels
17.35 - 18.05
Grand Prix NVZA
• Uitreiking beste abstract
• Jan Glerum Award (junior)
• Beste Opleidingsdag (VAZA)
• Sanofi Award
• Proefschriftprijs
18.10 - 18.15
Plenaire afsluiting door dagvoorzitter
18.15 - 19.00
Pitstop voor Borrel
19.00 - 24.00
Diner en avondprogramma
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VERSNELLEN MET VISIE
VAN POLE POSITION TOT PODIUM

PROGRAMMA DONDERDAG 9 NOVEMBER

