
Uitnodiging
Symposium Taakherschikking

Wat is op dit moment de status van taakherschikking in 
Nederland? Waar liggen de knelpunten en kansen?  
Met welke juridische aspecten hebben we te maken? 
Wat betekent taakherschikking voor de patiënt?
Deze en andere vragen worden tijdens het Symposium 
Taakherschikking beantwoord. 

Op donderdag 1 oktober 2015 organiseren de  
Federatie Medisch Specialisten, NAPA en V&VN VS 
een symposium over taakherschikking voor medisch 
specialisten, physician assistants en verpleegkundig 
specialisten.



Middagprogramma Avondprogramma

15:30 uur  Ontvangst 
  Jaarbeurs Media Plaza - Transitzone  

16:00 uur Opening door de dagvoorzitter 
  Dr. M.C.G. (Marcel) Daniëls,  
  cardioloog, voorzitter van de Raad Kwaliteit en bestuurder  
  van de Federatie Medisch Specialisten
      
16:10 uur Taakherschikking
  Drs. C.E. (Katja) Mur,  
  directeur Macro-Economische Verkenningen en Arbeids-  
  markt, ministerie VWS

16:45 uur Taakherschikking, waar staan we nu? 
  Drs. G.T.W.J. (Geert) van den Brink,  
  voorzitter Landelijk Platform Verpleegkundig Specialist en  
  Physician Assistant 

17:15 uur Navigeren door het zorglandschap:  
  De ontwikkeling van de Verpleegkundig Specialist   
  en de Physician Assistant. 
  Dr I. (Iris) Wallenburg,  
  universitair docent aan het instituut Beleid en Management  
  Gezondheidszorg (iBMG), Erasmus Universiteit Rotterdam

17:45 uur Dinerpauze 
 

18:45 uur  Positionering PA en VS in het medisch specialistisch  
  bedrijf.
  A.P.M. (Bart) Boll,  
  vaatchirurg, voorzitter MSB Canisius Wilhelmina Ziekenhuis,  
  Nijmegen 

19:15 uur  Taakherschikking: vanuit de buidel, beurs of  
  broekzak? Macro economische effecten vertaald   
  naar de werkvloer. 
  W.H. (Wijnand) van Unen MPA,  
  voorzitter NAPA 
       
19:45 uur Taakherschikking: Synergie of Compromis?                              
  Mw. S. (Sandra) Bossmann,  
  verpleegkundig specialist neuro-oncologie, Radboudumc
  Dr. A.C. (Arnoud) Kappelle,  
  Neuro-oncoloog, Radboudumc
 
20:15 uur Grenzen aan verantwoordelijkheid.  
  Mr. D.Y.A. (Diederik) van Meersbergen,  
  jurist KNMG

20:45 uur Discussie, afsluiting en borrel

 



Praktische informatie

Aanmelden 
U kunt zich tot 25 september online aanmelden via dit inschrijfformulier 
De kosten bedragen € 150 per deelnemer. Wanneer u als medisch specialist 
en physician assistant of verpleegkundig specialist samen komt, krijgt u € 75 
korting. U betaalt dan in totaal € 225.

Voor wie
Het symposium is bedoeld voor medisch specialisten, verpleegkundig  
specialisten en physician assistants.   

Accreditatie 
Er is voor dit symposium accreditatie aangevraagd voor medisch  
specialisten (ABAN, NVZA en NVKF), physician assistants (NAPA) en  
verpleegkundig specialisten (V&VN VS) voor 4 punten. 
Om hiervoor in aanmerking te komen is het van belang dat u uw  
handtekening zet op de presentielijst.

Locatie & parkeren
Het symposium wordt gehouden in: 

Jaarbeurs / Media Plaza  (zaal Progress)
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht

Deze locatie is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer en beschikt 
daarnaast over een eigen betaalde parkeergelegenheid.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Federatie Medisch 
Specialisten via info@demedischspecialist.nl of 030 - 28 23 650.

https://www.eventure-online.com/eventure/login/P87e713f1-a33d-44d0-952c-bcbaecc536d2
mailto:info%40demedischspecialist.nl?subject=Symposium%20taakherschikking

