VAKMANSCHAP
25 NOVEMBER 2016

CONGRES 2016

Vrijdag 25 november 2016 | 9:30 – 16:30 uur
NBC Congrescentrum | Blokhoeve 1, Nieuwegein

Wat betekent vakmanschap voor jou als arts in de
publieke gezondheidszorg nu en later?
Vakmanschap. Daar zijn we elke dag mee bezig. En terecht, want als artsen in de publieke
gezondheidszorg helpen wij Nederland gezond te houden. Wat houdt vakmanschap voor jou
in? Welke wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen kom je tegen en wat betekenen
die voor jouw vakmanschap? Welke veranderingen komen op ons af en hoe moeten we ons
voorbereiden op de eisen van de toekomst?
Op het KAMG congres ‘Vakmanschap’ ga je met deze vragen aan de slag. Samen met collega’s bespreek
je adequate antwoorden waar je in de praktijk mee verder kunt. Met inspirerende sprekers, actuele plenaire
sessies en interactieve parallelsessies. Daarnaast kun je deelnemen aan netwerktafelgesprekken of een
pitchsessie en posterpresentaties bezoeken of verzorgen. Je gaat naar huis met nieuwe inzichten en extra
bagage om jouw vakmanschap een frisse impuls te geven.

Je kunt je nu online aanmelden via www.kamg.nl/congres

Voorlopig Programma
Het actuele programma vind je op www.kamg.nl/congres
9:30 – 9:45

Opening van het congres
Marielle Jambroes, voorzitter congrescommissie en Menno Reijneveld,
dagvoorzitter en hoogleraar sociale geneeskunde

9:45 – 12.30

Ochtendprogramma (plenair)
onder begeleiding van dagvoorzitter Menno Reijneveld
9:45 - 10:15 Gastspreker
10:15 - 10:50	
Lezing over een actueel public health onderwerp (volgt)
10:50 - 11:15 pauze
11:15 - 12:10	
Dubbelpresentatie en discussie over leiderschap
	Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement
Nyenrode Business Universiteit & een tegenspreker (volgt)
12:10 - 12:30	
Uitreiking stimuleringsprijs en posterprijs

12:30 – 13:15

Lunch

13:15 – 16.30

Middagprogramma
13:15 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 16:00

Posterpresentaties, pitches en netwerktafels
Parallelsessies
Interactieve sessie: Opleiding – hoe leiden we nu op en hoe
behouden we ons vakmanschap in de toekomst?
		Onder leiding van Clementine Wijkmans, voorzitter Concilium KAMG
16:00 – 16:30 Van woorden naar daden: zo krijg je een onderwerp op de agenda
		 Wanda de Kanter, longarts Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
		

Wanda de Kanter, bekend van
Nederland stopt!, sluit de dag af

Het KAMG congres ‘Vakmanschap’ wordt georganiseerd in
samenwerking met de NSPOH en mede mogelijk gemaakt door de LAD.

Parallelsessies
1.

In position met een paper en dan!? Positioneren in het belang van het kind.

	In haar position paper licht AJN de verschillende rollen van de jeugdarts toe. We laten ermee zien welke
waarde de jeugdarts, als discipline (arts) en als arts M&G heeft in het belang van het kind. En het moet
onze leden helpen ons vak uit te dragen naar werkgevers, zorgfinanciers en ketenpartners. In deze sessie
gaan we met je in gesprek over de ‘voorkant’ van een dergelijk paper: waarom is ons werk ‘des arts’ en
hoe laten we onze meerwaarde zien? Hoe doe jij dat en hoe kan een beroepsvereniging daarbij helpen?
Ook willen we graag met je brainstormen over het vervolg: wat is er verder nodig om zichtbaar te zijn en
blijven in dit kansrijke en veranderende zorgveld?
 Sessie AJN Jeugdartsen Nederland (AJN)

2.	Vakmanschap, meer dan een persoonlijke competentie
	Vakmanschap bouw je op met de vervolgopleiding, nascholing, praktijkervaring en niet te vergeten: de
samenwerking met collega’s in de sociale geneeskunde en andere zorgsectoren. Het vakmanschap in
onze sector wordt uitgedragen via (persoonlijk) leiderschap, een heldere visie op voorzorg, surveillance,
preventie, goed onderzoek en het strategisch samenbrengen van deze elementen in beleid. In deze
sessie analyseren wij samen met jou het verband, of eventueel de mismatch, tussen de opbouw
enerzijds en het uitdragen van vakmanschap anderzijds aan de hand van voorbeelden en inbreng van de
deelnemers, en bespreken we tips voor verbetering.
 Sessie Nederlandse Vereniging Artsen Beleid Management en Onderzoek (NVAG)

3.

Arts M&G bij de zorgverzekeraar: medewerker of vakman/-vrouw?

	Zorgverzekeraars hebben onder andere als taak om de wet- en regelgeving in het Nederlandse
zorgstelsel voor de individuele klant (polishouder) correct uit te voeren. Bij een zorgverzekeraar werkt een
beperkt aantal artsen. Zo werken er bij VGZ bijvoorbeeld 14 artsen op 2700 medewerkers. Deze houden
zich bezig met diverse werkzaamheden: beleidsmatig, management, zorginkoop en individuele dossiers.
Gemeenschappelijk hebben zij het beoordelen en integreren van medische kennis en ervaring in de
praktijk. In deze sessie onderzoeken wij wat de medisch adviseur bij een zorgverzekeraar een vakman of
vakvrouw maakt.
 Sessie Vereniging van Adviserend Geneeskundigen bij Zorgverzekeraars (VAGZ)

4.

Vluchtelingeninstroom: wie moet wat doen?

	In deze sessie aandacht voor het maatschappelijk probleem van de vluchtelingeninstroom. Met behulp
van verschillende scenario’s dagen wij je uit om vanuit verschillende werkvelden jouw vakmanschap
te tonen op dit onderwerp. Hierbij valt naast infectieziektebestrijding te denken aan disciplines zoals
jeugdgezondheidszorg, TBC, huisarts, COA, GCA. Wie neemt uiteindelijk de leiding in welk proces als we
opnieuw voor dergelijke problemen worden gesteld?
 Sessie Vereniging voor artsen Infectieziektebestrijding (NVIB)

5.

Wat is jouw professionele identiteit?

	We leren allemaal ons leven lang. De competenties die we daarbij verwerven, zijn in deze sterk
veranderende omgeving meer dan ooit nodig. Bij vakmanschap speelt de professionele identiteit een
cruciale rol. Hierbij hoort persoonlijk leiderschap. Oude gewoontes moet je loslaten en nieuwe moet je
aanleren. Het helpt om te weten wat jouw drijfveren zijn en hoe je als Arts M&G het verschil kan maken.
In deze workshop maak je een start met die zoektocht naar jouw professionele identiteit. Je legt hiermee
een basis voor jouw individueel opleidingsplan en herontdekt je eigen professie door te praten met
vakgenoten.
 Sessie Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH)

6.

De arts als wereldverbeteraar

	De wereld heeft medisch geschoolde mensen nodig in verschillende rollen om de wereld om ons heen te
schouwen, te beoordelen en richting te geven. Hoe komt de relatie tussen leefomgeving en gezondheid
tot uiting in de verschillende rollen van een arts? Wat zijn de barrières bij die rollen? Hoe betrekken we
meer artsen daarbij? Wat is de verwachting wat andere partijen daarbij hebben? In een interactieve
sessie proef je welke rol bij de individuele arts past: opinieleider, wetenschappelijk gezel of leider in
maatschappelijke organisaties.
 Sessie Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde (NVMM)

7.

Branding van het vak: de public health arts van de toekomst

	Hoe wordt de public health arts een krachtig en toekomstbestendig merk? We gaan op zoek naar wat de
profielen bindt, en naar wat de arts M&G uniek maakt. Vanuit een visie op de toekomst en het vak komen
we tot een ‘brand’. We denken samen na over een consistente, heldere en krachtige profilering van ons
vakmanschap in de maatschappij. Je gaat op een interactieve manier mee in de ontdekkingsreis.
 Sessie Landelijk Overleg Sociaal-Geneeskundigen in Opleiding (LOSGIO)

8.

Leren van calamiteiten

	Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein (STJ/TSD)* heeft op basis van
recent onderzoek leerpunten gefomuleerd over de samenwerking rondom veiligheid
in het sociale domein, in het rapport Leren van Calamiteiten 2. In deze interactieve
workshop presenteert STJ/TSD de leerpunten. We gaan vervolgens met jou in
gesprek over de leerpunten en hoe jij deze in de lokale praktijk kunt implementeren.
De volgende onderwerpen komen aan bod: Herkent u deze leerpunten? Welke
verbetermogelijkheden zie jij? En welke bijdrage kun je vanuit jouw rol en expertise
leveren?
 S
 essie Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein
(STJ/TSD)
	*	Samenwerkingsverband van de Inspectie voor de Gezondheidzorg, de Inspectie Jeugdzorg,
de Inspectie voor Veiligheid en Justitie, de Onderwijsinspectie en de Inspectie Sociale
Zaken en Werkgelegenheid.

9. 	E-health, nieuw vakmanschap?
	We integreren steeds meer informatietechnologie in ons leven en houden van alles bij; hoeveel stappen
we zetten, wat we eten, hoe lang en diep we slapen of hoeveel kilometer we fietsen. Deze e-healthtoepassingen zijn geen diensten of producten die op zichzelf gezondheid of vitaliteit opleveren. Het is de
gebruiker die zijn gedrag vervolgens moet veranderen. Wat is hierbij de rol van de professional? Benut de
publieke gezondheidszorg de mogelijkheden van e-health voldoende en wat betekent e-health voor jouw
vakmanschap? Dat zijn de vragen die we in deze interactieve sessie gaan bespreken. E-health is één van
de zes thema’s van de actieagenda van de NPHF.
 Sessie NPHF; Federatie voor gezondheid
Van onderstaande sessies was ten tijde van de uitnodiging nog geen omschrijving bekend. Je kunt je er wel
voor inschrijven. Zodra er meer informatie is, vind je dat op www.kamg.nl.

10. Sessie Forensisch Medisch Genootschap (FMG)
11. Vereniging Vertrouwensartsen Kindermishandeling (VVAK)
12. Nederlandse Vereniging van Donor Geneeskunde (NVDG)
13. De arts M&G beter in beeld (LAD)

Presenteer jouw vakmanschap:
dien een abstract in en maak kans op gratis toegang
Het congres kun je ook als podium gebruiken om het vakmanschap van jou, jouw instelling of vereniging
in beeld te brengen. Dit is dé gelegenheid om met vakgenoten in contact te komen en nieuwe vormen van
samenwerking tot stand te brengen. Met een posterpresentatie, het organiseren van een netwerktafel of een
pitchpresentatie. Voor de laatste twee kun je voorafgaand aan het congres een training volgen om er het
maximale uit te halen.
Stuur een samenvatting van je voorstel voor een presentatie. Die mag over een breed scala aan onderwerpen
gaan. De samenvattingen worden beoordeeld door een commissie. De indieners van de drie beste inhoudelijke
bijdragen krijgen gratis toegang tot het congres.
Dien jouw onderwerp in & meer informatie

Indienen kan tot 16 september 2016.

Extra bijeenkomst: AIOS centraal in Arena van de Toekomst
Op 15 september 2016 organiseert de congrescommissie in aanloop naar het congres een speciale
bijeenkomst voor de AIOS M&G. In deze arena word je door Floor Scheepers, kinder- en jeugdpsychiater in het
UMCU en expert op het terrein van big data, geprikkeld om na te denken over de toekomst van het vak. Hoe ziet
het er straks uit met alle innovaties en de digitalisering? Wat is jouw aandeel? En: hoe maak je het zichtbaar
voor de wereld? Maak ruimte voor het vak en stap in beeld, bijvoorbeeld op het KAMG congres. De arena opent
aansluitend op een onderwijsdag van de NSPOH. Zie ook www.kamg.nl.


15 september | Floor Scheepers | speciaal voor AIOS M&G

Praktische informatie
Accreditatie

Betalen

Voor het congres wordt accreditatie aangevraagd bij
AbSg (sociale geneeskunde).

Betaling kan direct via iDeal of met een factuur. Bij
online betaling krijg je altijd een betalingsbevestiging
die je kunt gebruiken bij het declareren.

Aanmelden
Meld je nu online aan via www.kamg.nl/congres.
Na het invullen van het formulier ontvang je een
bevestiging van deelname per e-mail.

Kosten

Annuleringsvoorwaarden
Kosteloos annuleren is niet mogelijk. Bij annulering
t/m 15 oktober 2016 wordt € 50,- per persoon aan
administratiekosten in rekening gebracht. Daarna is
restitutie niet meer mogelijk.

Vroegboekkorting*

Normaal
tarief

Deelnemer KAMG-lid

€ 240,00

€ 270,00

Deelnemer
geen KAMG-lid

€ 270,00

€ 300,00

AIOS

€ 120,00

€ 135,00

Je kunt wel iemand in jouw plaats laten deelnemen.
Stuur de naamswijziging of annulering naar
kamg@conferencecompany.nl. Let op: alleen
schriftelijke annuleringen worden geaccepteerd.

Student /
Co-assistent

€ 50,00

€ 50,00

Vragen

*De vroegboekkorting geldt voor aanmeldingen vóór
1 oktober 2016.

Voor inhoudelijke informatie en vragen kun je terecht
bij de voorzitter van de congrescommissie,
Marielle Jambroes via m.jambroes@umcutrecht.nl.
Wil je informatie over de praktische gang van zaken?
Neem dan contact op met Conference Company:
kamg@conferencecompany.nl of 071-3628033.

Congrescommissie
Het KAMG congres wordt georganiseerd door de vrijwillige congrescommissie. Hierin zijn de volgende leden
actief: Jaap Koot, Paul Rasch, Marieke Dimmendaal, Margreet Kamphorst, Margreet Harskamp, Anita Kraak,
Hans Kuijpens, Jeanette de Boer en Marielle Jambroes (vz.).
De volgende verenigingen zijn aangesloten bij de KAMG:

AJN
Jeugdartsen Nederland  

FMG
Forensisch Medisch Genootschap

NVAG
Nederlandse Vereniging Artsen
Beleid Management en Onderzoek

NVDG
Nederlandse Vereniging van Donor
Geneeskunde

NVFG
Nederlandse Vereniging voor
Farmaceutische Geneeskunde

NVMM
Nederlandse Vereniging voor
Medische Milieukunde  

VAGZ
Vereniging van Adviserend
Geneeskundigen bij
Zorgverzekeraars  

VIA
Vereniging van Indicerende en
Adviserende Artsen  

NVIB
Vereniging voor artsen
Infectieziektebestrijding (NVIB)  

VVAK
Vereniging Vertrouwensartsen
Kindermishandeling

VvAwt
Vereniging van Artsen werkzaam in
de Tuberculosebestrijding

Toehorend lid: het Landelijke Overleg van Sociaal-geneeskundigen in Opleiding (LOSGIO)

