VUmc School of Medical Sciences

Symposium

De gezondheidszorg verandert,
hoe moet het curriculum
daarop inspelen?

Dinsdag 2 oktober 2018

Inleiding
De toekomstige patiënt is een oudere patiënt met meervoudige
chronische aandoeningen.
De huidige gezondheidszorg is daar, met veel superspecialismen, nog onvoldoende op voorbereid. Hoe kunnen wij de studenten goed voorbereiden op
de patiënt van de toekomst? Welke kennis en competenties hebben zij
daarvoor nodig? De huidige geneeskunde curricula zijn nog vooral gericht
op enkelvoudige ziekten en curatie. Welke curriculumveranderingen zijn nodig
om hen een reëel beroepsbeeld geven, hen te enthousiasmeren en goed toe
te rusten voor de integrale medische zorg aan oudere patiënten?
We nodigen jullie uit dit thema met ons te bediscussiëren op
dinsdag 2 oktober van 08.45 – 12.00 uur in de Agora 1 zaal van
de Vrije Universiteit Amsterdam.
Dr. Rashmi Kusurkar
Hoofd onderzoek van onderwijs, Amsterdam UMC,
VUmc School of Medical Sciences.

Vanaf 13.45 uur bent u van harte welkom voor de promotie van
Ariadne Meiboom: “The future is almost there: Attitudes of medical
students towards medicine for older people and their motives for future
career choice” in de Aula van de Vrije Universiteit van Amsterdam,
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.

Programma
Voorzitter: Prof. dr. Fedde Scheele
08.45 – 09.10
Inloop met koffie en thee
		
09.10 – 09.20
Welkom en voorstellen sprekers
		Prof. dr. Fedde Scheele, Hoogleraar, Amsterdam UMC
en Athena Instituut
09.20 – 09.50
		

De gezondheidszorg van de toekomst
Prof. dr. Gerda Croiset, Pro-decaan, UMCG

09.50 – 10.20 	De benodigde veranderingen in het curriculum vanuit
het perspectief van het veranderende zorglandschap
		Dhr. Lode Wigersma, Voorzitter van de Vereniging Artsen
Volksgezondheid
10.20 – 10.50	Het belang van samenwerken voor de zorg van de toekomst/
Samenwerken rondom de patiënt met meerdere aandoeningen
		
Prof. dr. Saskia Peerdeman, Hoogleraar Onderwijs, Amsterdam UMC
10.50 – 11.20
Multimorbiditeit: een teken van medische verlegenheid
		Prof. dr. Cees Hertogh, Hoogleraar Oudergeneeskunde,
Amsterdam UMC
11.20 – 11.50
		

Panel discussie en conclusies
Prof. dr. Fedde Scheele

11.50 – 12.00
		

Dankwoord en afronding
Prof. dr. Fedde Scheele

Algemene informatie
Doelgroep
Het symposium is relevant voor docenten, onderzoekers, beleidsmakers,
curriculum ontwikkelaars en studenten.
Locatie
Het symposium vindt plaats in de Agora 1 zaal van de Vrije Universiteit,
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam.
Bereikbaarheid
De Vrije Universiteit is goed te bereiken met openbaar vervoer. Wij raden u aan
hier zoveel mogelijk gebruik van te maken. Rondom de Vrije Universiteit is
parkeren alleen mogelijk tegen betaling. De parkeermogelijkheden zijn beperkt.
Een routebeschrijving vindt u op www.vu.nl/routebeschrijving.
Inschrijven
Deelname aan het symposium is kosteloos. Wij verzoeken u vriendelijk tijdig te
registreren. Agora 1 zaal heeft een maximale capaciteit van 79 plaatsen.
U kunt zich online registreren via: www.vumc.nl/degezondheidszorgverandert
Annuleren
Mocht u onverhoopt toch niet in de gelegenheid zijn te komen dan vragen
wij u dit per mail aan te geven bij events@vumc.nl

Dit symposium wordt mede georganiseerd door:
VUmc Academie | Events Centre
Ingrid van de Vegte en Christel Sluis
+31 (0) 20 - 444 8444
events@vumc.nl
www.vumcacademie.nl

