Programma Landelijke Opleidingsdag
Interne Geneeskunde
5 februari 2020
2030!
Locatie: Hotel & Congrescentrum De Reehorst, Bennekomseweg 24, 6717 UM Ede

08.45 - 09.15u

Ontvangst

09.25 - 09.30u

Opening

09.30 - 10.00u

Spreekkamer 2030

10.00 - 10.30u

Waarom en hoe implementeer je een eHealth zorgpad:
best practise SMART-IBD.

10.30 - 10.50u

Discussie

10.50 - 11.10u

Koffie / Thee pauze

11.15 - 12.10u

Workshop ronde I (onderwerpen zie onderaan)

12.10 - 13.00u

Lunch

13.00 - 13.55u

Workshop ronde II

14.00 - 14.55u

Workshop ronde III

15.00 - 15.30u

Koffie / Thee pauze

15.30 - 16.15u

Ethische aandachtspunten bij biomedische innovatie

16.15 - 16.30u

Plenaire sessie JNIV Opleidingsprijs

16.30 - 16.35u

Sluiting

16.35 uur

Borrel

prof.dr. R.P. Koopmans
dr. S.C.E. Klein Nagelvoort-Schuit,
afdelingshoofd IG Erasmus MC
dr. M. Pierik, MDL-arts MUMC

prof.dr. A.L. Bredenoord,
hoogleraar ethiek van biomedische innovatie UMCU

prof.dr. R.P. Koopmans

Workshops (waarvan er 3 gevolgd kunnen worden).
● Het zorgcontinuüm van de patiënt: muurloze zorg over instellingen heen
Workshopleider: mw. M.S. Slee-Valentijn, directeur specialistische zorg ouderen van Cordaan
Stukje volgt

● (Ont)regel de opleiding – JNIV schrapcommissie; Opleiders en AIOS; Geschrapt?
Workshopleiders: Anouska Pronk, aios Amsterdam UMC, loc AMC, Nike Buller, aios AVL/NKI,
Joost vd Berg, aios Amsterdam UMC, loc AMC en Francien Huisman, aios UMCG
Inhoud: De getallen liegen er niet om, de administratiedruk is hoog en de beschikbare capaciteit van AIOS
op de werkvloer neemt af. De signalering is er maar hoe nu verder? Vanuit de JNIV-schrapcommissie
willen we u een aantal concrete aandachtspunten voorleggen. Want wat moet er nu écht in de ontslagbrief
en in ons dossier staan? Moet de aanvraag voor de fysiotherapie daadwerkelijk door ons worden
ondertekend? Moeten we faxnummers heel snel vergeten? En tenslotte, kunnen stuarts/scribes AIOS
ondersteunen om te zorgen dat we in onze opleidingstijd vooral opgeleid worden? En hoe/waar zetten we
hen dan in?
Werkvorm en doel: In deze workshop wil de schrapcommissie u graag informeren over bovengenoemde
onderwerpen. We willen de huidige ideeën toetsen en gezamenlijk toewerken naar implementatie in de
dagelijkse praktijk.

● Opleidingsstage netwerkgeneeskunde: de AIOS in the lead
(was workshop: Opleidingsstage netwerkgeneeskunde en De aios in the lead bij het werken buiten
het ziekenhuis: hoe pak je dat aan?)
Workshopleiders: mw. prof.dr. H.A.H. Kaasjager, T. ten Doesschate, aios UMC Utrecht,
M.A.C. van Haaren, aios Amsterdam UMC, loc. AMC en B.J. Visser, aios OLVG
Netwerkgeneeskunde zal steeds meer worden gebruikt om de juiste zorg op de juiste plek te realiseren. De
NIV ziet in haar strategische visie een grote rol weggelegd voor de internist als regiebehandelaar binnen
netwerkgeneeskunde. Cruciaal hiervoor is het implementeren van netwerkgeneeskunde binnen de
opleiding tot internist. In deze workshop, verzorgd door internisten (io) en huisartsen, worden plannen
gepresenteerd voor de invulling van de stage netwerkgeneeskunde die vanaf mei 2020 doorlopen kan
worden in het UMC Utrecht. Er is een uitgebreide mogelijkheid voor discussie.
● Meetbaar beter: hoe ontwikkel je een Value Based Healthcare project in je eigen ziekenhuis?
Workshopleiders: G.E.L. van den Berk, internist OLVG en voorzitter stichting Happi App,
mw. dr. H.S.M, Ammerlaan, internist Catharina Ziekenhuis en mw. S. Keus, VBHC coördinator Santeon en
manager afdeling Kwaliteit en Verbetering OLVG
Deze workshop staat in het teken van Value Based Healthcare (VBHC), een manier om de gezondheidszorg
in te richten waarbij de toegevoegde waarde voor de patiënt voorop staat en de zorgeuro tegelijkertijd
doelmatig wordt besteed.
In deze workshop wordt VBHC toegelicht aan de hand van een praktijkvoorbeeld: Value Based HIV Care.
Het OLVG heeft een HIV uitkomsten-set ontwikkeld en deze ingebouwd in elektronische patiëntendossiers.
Op basis van deze uitkomsten wordt zorg continu verbeterd, wordt shared-decision making gestimuleerd en
is een shared-savings VBHC contract afgesloten met een zorgverzekering. Daarnaast is in samenwerking
met patiënten de e-health applicatie ‘Happi’ ontwikkeld om de patiënt optimale controle over de eigen
gezondheid te geven.
Je wordt uitgedaagd mee te denken over het ontwikkelen van een VBHC project in je eigen ziekenhuis. In
een snelkookpan ga je aan de slag met de verschillende principes van VBHC.
● Coaching binnen de opleiding
Workshopleiders: mw. prof.dr. Th.P. Links, hoofdopleider UMC Groningen, dr. L.J.M. Reichert, opleider
Rijnstate Ziekenhuis Arnhem.
Coaching voor alle aios is nu het buzzword. Hoe zou jij dat als aios willen invullen? Maar hoe pak je zoiets
aan, wat gaat die coach doen, hoe kies je een coach, en vooral: waar gaat de coach het met je over
hebben. Er is inmiddels een overzicht over heel veel NL opleidingsklinieken: hoe doen zij het en wat kun jij
daarvan opsteken? Hoe gaan we dat betalen (worden het verplichte opleidingskosten?). Dit alles wordt in
een interactieve sessie besproken, waar wij ook graag de inbreng van alle deelnemers meenemen. Dan
kun je er straks gewoon mee aan de gang!

● Het nieuwe opleidingsplan 2019: Hoe ver bent u?
Workshopleiders: mw. dr. A.A.M. Zandbergen hoofdopleider Erasmus MC, dr. H. Boom, opleider Reinier de
Graaf Gasthuis, Delft, mw. S.S. Guillen, internist-acute geneeskunde Franciscus Gasthuis Rotterdam en
mw. J.M. Arends, aios Reinier de Graaf Gasthuis, Delft
Op 1 juli jl. werd het nieuwe opleidingsplan “De internist: Cruciale schakel in de Zorg” ingevoerd, met hierin
tal van veranderingen in vergelijking met het vorige opleidingsplan. Veel opleidingsgroepen worstelen
echter met de implementatie. Welke onderwerpen vind jij het moeilijkste (denk eens aan ‘Sekse en gender’,
‘Innovatie’, de ‘echo’s’, maar misschien heb jij een heel ander onderwerp in gedachten)?. In deze workshop
verzamelen we tips en tops uit het land over het werken met EPA’s en bekwaam verklaren, het
implementeren van de lange leerlijnen en maatschappelijk relevante thema’s in de opleiding. Ook komen
de uitdagingen van de implementatie van, onderwijs in en onderhoud van vaardigheden, zoals die van de
echografie aan bod. De best practices die uit deze workshop naar voren komen zullen beschikbaar worden
gesteld aan alle opleidingsgroepen.

