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Allemaal digitaal! 

Nieuwe media in de bedrijfs- en 
verzekeringsgeneeskunde. 

Donderdag 10 oktober 2013 

Aanvang 09.00 uur 

 

 

 

Lokatie: Hampshire Plaza Groningen 
Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen 

tel: 050- 5248000      

Geachte collega, 

Studiekring Noord nodigt u uit voor de jaarlijkse 
studiebijeenkomst in het Hampshire Plaza 
Groningen. 

Hele schoolkantines en –pleinen worden bevolkt 
door aan hun ‘mobiel’ gekluisterde scholieren. De 
vroeger als a-sociaal bestempelde digitale revolutie 
ontpopt zich als een sociaal netwerk.  
Ook in de geneeskunde is de mobiele revolutie niet 
te stuiten. Co-schappen zonder smartphone schijnt 
niet meer te kunnen. Geen zware, volgepropte 
zakken meer in de witte jas maar een slimme 
telefoon met aanraakscherm.   
Ook u en wij ontkomen er niet aan. De tablet 
computer is populair bij jong en oud. Wie kan op 
zijn of haar werk nog zonder internet? Allemaal 
goed en wel, maar zijn er haken en ogen.? Met z’n 
alleen in de cloud – wie is niet graag in de wolken? 
- lijkt wel gezellig, maar zijn al die online gegevens 
wel veilig? Kijkt de NSA niet mee? De roep om 
een landelijk, online medisch dossier klinkt telkens 
weer op en lijkt onomkombaar. Maar kan dat dan 
wel veilig? Hoe maken we sowieso veilig gebruik 
van internet? 
We worden meer en meer omringd door nieuw en 
soms onbegrijpelijk jargon. Wappen en apps, liken 
en tweets, het houdt niet op. Maar wie ziet door de 
bomen het bos nog? En die collega die al mee doet 
vraagt zich misschien af welke apps je niet mag 
missen? 
Nog even en mensen komen niet meer op het 
spreekuur maar in een online videoconsult. Hoe 
ver is het al met de e-health? Welke behandelingen 
worden al online aangeboden en hoe succesvol zijn 
die? Komen we in de toekomst nog naar deze 
gezellige nascholingen of doen we alle nascholing 
digitaal via internet?  
 
Of we willen of niet van de meesten van ons zijn 
online gegevens te vinden. Hoe kunnen we onze 
online identiteit het best beheren? Wat zet je wel 
en niet in je LinkedIn profiel? Hoe kom je online 
goed voor de dag? 
 

Kortom, vele onderwerpen, met vele vragen. Wij 
zijn er dan ook van overtuigd u weer een 
interessante en leerzame studiedag aan te kunnen 
bieden.  
 
Evenals afgelopen jaren zal de nascholing bestaan 
uit plenaire voordrachten en parallelsessies. Op de 
studiedag kunt u maximaal aan drie parallelsessies 
deelnemen. Bij de aanmelding voor de studiedag 
kunt u uw voorkeur voor de sessies aangeven (zie 
aanmeldingsprocedure aan de ommezijde). 
Voor de parallelsessies is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. Vandaar dat we de maximale 
deelname aan deze dag moeten beperken. Wie het 
eerst komt, die het eerst maalt. Aanmelding aan de 
zaal is niet mogelijk.  

Programma  

08:30 uur Zaal open, ontvangst en koffie 

09:00 uur Opening 

09:15 uur Zou Hippocrates het internet vertrouwen? 
mr. dr. Mathieu Paapst 

10:00 uur Apps in de zorg. Hype of revolutie? 
drs. Bart Timmers 

10:45 uur Pauze 

11:00 uur Parallelsessies - ronde 1 

12:00 uur Lunch 

13:00 uur E-Health, Diagnostiek en behandeling 
Dr Jeroen Ruwaard 

13:50 uur Het elektronisch patiëntendossier 
 mr. dr. Sjaak Nouwt 
 
14:35 uur Pauze 

15:00 uur Parallelsessies – ronde 2 

16:00 uur Parallelsessies – ronde 3 

17:00 uur  Invullen evaluatieformulier 

 Sluiting met hapje en drankje 



Accreditatie voor 6 uur verleend door het ABSG 
onder nummer 155970 voor de hoofdstroom arts 
voor arbeid en gezondheid, zowel bedrijfs- als 
verzekeringsgeneeskunde.  
Omdat de accreditatie door het ABSG is 
gedigitaliseerd is het noodzakelijk, als u prijs stelt op 
invoering in GAIA, uw BIG-registratienummer op te 
geven. Zonder BIG-nummer kunnen wij uw 
deelname niet in GAIA  brengen. Uw aanwezigheid 
zal worden geregistreerd door middel van een in- en 
uittekenlijst. Na deelname worden de accreditatie 
punten in GAIA gebracht en kunt u, desgewenst, via 
de site een certificaat afdrukken. 

Aanmelding vindt plaats via de website, 
www.studiekringnoord.nl. Bij aanmelding kunt u 
uw parallelsessie voorkeuren aangeven. De kosten 

voor deelname zijn € 100,-. Na aanmelding kunt u 

dit overmaken op postbankrekening 9236889 ten 
name van Studiekring Noord te Winsum onder 
vermelding van de aanmeldcode die u ontvangt na 
aanmelding via de website. Na ontvangst van uw 
betaling is de aanmelding definitief. Via de website 
kunt u een factuur, en na ontvangst van uw betaling, 
een bewijs van betaling aanmaken. 
 
Op de website vindt u altijd de nieuwste 
informatie over de nascholing en informatie over 
uw aanmelding. 
 
Bij de indeling van de parallelsessies zullen we 
zoveel mogelijk met uw voorkeur rekening 
houden. Aan de zaal ontvangt u uw definitieve 
indeling. 
 
Lokatie: 
Adres: Hampshire Plaza Groningen  
Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT Groningen,  
Zie voor routebeschrijving:  
www.hampshire-plazagroningen.nl 
 
Studiekring Noord:  
N.Visser, C.H.W.J. Vorselman, J.Miedema, 
P.A.C.H.Joosten, J. Spanjer, en J.Buitenhuis. 
 
www.studiekringnoord.nl 
E-mail: info@studiekringnoord.nl 

Parallelsessie A  
Nieuwe media voor dummy's 
door: Marc Hijink 
Help, ik ben digibeet! Welke nieuwe media zijn er? 
Wat wordt verstaan onder social media? Zijn er meer 
media? Wat kan ik ermee? Is er ook antisocial media? 
Welke soorten hardware zijn er? Welke kant gaat het 
op?  
 

Parallelsessie B  
Meten met moderne middelen 
Door: Peter Lems  
Wat kun je meten of behandelen via 
telegeneeskunde? Wat is nu al beschikbaar en wat 
kunnen we in de toekomst nog verwachten? Wat zijn 
de beperkingen in het gebruik van deze middelen en 
meetmethoden? 
 
 

Parallelsessie C  
Het nieuwe werken  
door: Sven Dekker 
Wat wordt verstaan onder Het Nieuwe Werken? Wat 
zijn de voordelen en nadelen voor zowel werkgever 
als werknemer? Welke voorwaarden zijn nodig om 
het goed te laten werken? Voor wie is het geschikt: 
welke functie, welk soort mensen/welke 
persoonlijkheden? Heeft u tips om uitval/ziekte te 
voorkomen? 
 

Parallelsessie D  
Betrouwbaar zoeken op internet 
door: Truus van Ittersum 
Welke bronnen zijn voor een ieder toegankelijk? Zijn 
er tips om handig te zoeken? Hoe zorg je ervoor dat 
je de goede informatie vindt? Hoe kan je zien of 
informatie betrouwbaar is? 

 

Parallelsessie E  
Nascholing via nieuwe media 
door: Marius van Bruggen 
Welke soorten digitale nascholingen zijn er? 
Wanneer is iets E-learning? Is individuele begeleiding 
mogelijk? Welke nieuwe media kun je gebruiken? 
Wat zijn goede en slechte voorbeelden? 

Parallelsessie F 
Social media en personal branding 
door: Guido Raanhuis 
Welke social media zijn er, wat zijn de verschillen en 
waar kun je ze voor gebruiken? Wat kun je als 
(bedrijfs- of verzekerings) arts met die sociale media? 
Wat is personal branding eigenlijk? Hoe kom je 
digitaal goed voor de dag? 

 
Parallelsessie G 
Mobile Doctors  
door: Richard Faas  
Wat zijn Mobile Doctors? Wat zijn de 
ontwikkelingen? Wat is de toekomst? Is 
digitalisering de oplossing voor problemen in de 
gezondheidszorg, waarom? 
 

Parallelsessie H 

Praktische toepassingen van E-health  
door: Olga Kulyk 
Wat is E-health en hoe werkt het? Wat levert het 
op, wat zijn de resultaten? Is er wetenschappelijke 
onderbouwing? Welke ziektebeelden lenen zich 
voor online behandeling? Welke ervaringen zijn er?   
 

Sprekers: 
Marius van Bruggen, e-learning consultant 
Sven Dekker, consultant, Mercator Management 
Richard Faas, innovatie & business development 
manager VVAA 
Marc Hijink, technologieredacteur, NRC  
Truus van Ittersum, literature retrieval specialist, 
UMCG 
Dr. Olga Kulyk, Centrum voor eHealth Research 
and Disease Management, Universiteit Twente 
Peter Lems, directeur MobiHealth BV, voorzitter 
van de Raad van Toezicht Twents Laboratorium 
voor Telegeneeskunde 
mr. dr. Sjaak Nouwt, jurist gezondheidsrecht 
KNMG 
mr. dr. Mathieu Paapst, universitair docent, 
centrum voor recht en ICT, RUG 
Guido Raanhuis, adviseur nieuwe media 
dr. Jeroen Ruwaard, psycholoog VU 
drs. Bart Timmers, huisarts 


