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Zeven jaar  Ziekenhuisgeneeskunde in Nederland…

Na een voortvarende start in 2012, een profielerkenning in 2014, de eerste 

afgestudeerde ziekenhuisartsKNMG in 2015 en inmiddels 75 afgestudeerde 

ziekenhuisartsen, is het tijd om stil te staan bij ons mooie vak 
en om ons 5-jarig lustrum te vieren.

Ons officiële lustrum hebben wij vorig jaar helaas niet groots kunnen vieren 
door de Corona pandemie. Een zware periode waarin de ziekenhuisartsen op 

meerdere plekken aan de frontlinie hebben gestaan. 

Overtuigd van onze kracht willen wij een moment van reflectie en stil staan bij 
de start van de ziekenhuisgeneeskunde en de weg naar nu. Reflectie op mooie 

samenwerkingen maar ook een kijkje nemen in de toekomst. 
Op een schitterende locatie gaat het vandaag niet over de generalistische blik,        

het zien van de hele patiënt, maar over de ZiekenhuisartsKNMG zelf.  

Wij wensen jullie vandaag veel inspiratie, verbinding & plezier. 
Wij kijken uit naar de toekomst!!

Een mooie dag gewenst, namens de organisatie ,
Amsterdam UMC  loc. VUmc & VvZG.

Jos Kooter, Cornelie Renckens, Esmée Beers & Patricia Boshom



PROGRAMMA

09.45 Algemene ledenvergadering

Het symposium zal worden voorafgegaan door een ALV voor de leden VVZG.

10.30 Ontvangst met koffie/thee & registratie symposium

11.00 Welkom drs. Cornelie Renckens, lid bestuur VvZG en ziekenhuisartsKNMG

Introductie drs. Jos Kooter, opleider ZHG Amsterdam UMC en dagvoorzitter 

11.10 De generalist in de lead

Prof. dr. M.M. Levi, hoogleraar en internist (Amsterdam UMC), columnist,

voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 

11.55 Hoe leiders veiligheidsincidenten kunnen voorkomen   

dr. Victor Roggeveen, Safety Consultant 

12.30 Lunch met bezichtiging van posters: meesterstukken 2020/2021

13.15 De start van de ziekenhuisgeneeskunde  

dr. Paetrick Netten, lid bestuur VvZG, voorzitter Concilium en opleider ZHG

13.30 Presentatie  4 meesterstukken & uitreiking Beste Meesterstuk 2020/2021     

o.l.v. drs. Lydia Sardjoe-Both, ziekenhuisartsKNMG en jurylid

14.30 Pauze

14.50 De Samenwerking  

o.l.v. drs. Cornelie Renckens, lid bestuur VvZG en ziekenhuisartsKNMG

15.15 De Spindoctor 

dr. Peter van Helsdingen, bioloog 

15.45 Afscheid van ons laatste lichaam  

Prof. dr. Wolter Mooi, patholoog in ruste en emeritus hoogleraar pathologie 

(Vrije Universiteit Amsterdam) 

16.15 Afscheid VvZG - Lotte Rijksen, Caro Brumsen en Nicole Goossens.

16.30 Slotwoord, laudatio en afsluitende borrel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Organisatie_voor_Wetenschappelijk_Onderzoek


MEESTERSTUKKEN
De volgende meesterstukken zullen worden gepresenteerd;

• Fatima Assy, ziekenhuisartsKNMG (beste meesterstuk 2020)

Verbeteren van de infuusnaaldenzorg op de afdeling longgeneeskunde

• Jessica Boersma, ziekenhuisartsKNMG (runner up 2020) 

Verminderen van sedentair gedrag van patiënten opgenomen voor de 
longgeneeskunde

• Julia Mangione, ziekenhuisartsKNMG (runner up 2021)

Verbeterproject postoperatieve pijn

• Renske Labordus, ziekenhuisartsKNMG (runner up#2 2021)

Verbeteren van de overdracht van terminale patiënten

Na afloop van de presentaties zal het publiek stemmen voor het beste meesterstuk.

Een eervolle vermelding is er voor:

• Emmely van der Steen    Winnaar 2021 maar verhinderd om te presenteren; 
Ontwikkeling en implementatie van nieuwe werkwijze allergie- en 
bijwerkingenregistratie

• Lester du Perron De visitekaart: een initiatief ter bevordering van patiënten 
participatie tijdens klinische opname op de MDL-afdeling

• Christiaan Kies Haagse pènskores - Kwaliteitsverbetering postoperatieve 
pijnbestrijding               



AANMELDEN

Meld je aan vóór 1 juni 2022 door een mail te 
sturen naar:

p.boshom@jbz.nl

Met daarin:

• Naam (evt. titels)

• Functie, afdeling, zorginstelling

• BIG (indien van toepassing)

• Eventuele dieetwensen

Kosten: 85 euro (leden VvZG) 

150 euro (niet-leden)

Dit symposium is geaccrediteerd met 4 punten

Voor informatie:

Patricia Boshom 06-38894345

Dit Symposium is mede mogelijk gemaakt door:

mailto:p.boshom@jbz.nl


LOCATIE

DeLaMar is gelegen aan  de

Marnixstraat 402, Amsterdam, op 2 minuten 
loopafstand van het Leidseplein.

Voordelig en zorgeloos parkeren bij Q-Park Europarking

Parkeren kan in de Q-Park Europarking op Marnixstraat 250, 
1016 TL Amsterdam. Bezoekers van DeLaMar ontvangen 
korting op de parkeerkosten bij een reservering vooraf. Vul 
tijdens het reserveren je kenteken in en de slagboom opent 
automatisch als je bij de parkeergarage arriveert. Vanaf 
deze parkeergarage is het circa tien minuten lopen naar ons 
theater. 

Reserveer je parkeerplaats met korting via onze speciale 
reserveerpagina op Q-park.nl. 

Openbaar vervoer

Op het Leidseplein stoppen de tramlijnen 2, 11 en 12. Deze 
tramlijnen vertrekken van en naar Amsterdam Centraal 
Station. Vanaf het Centraal Station vertrekt iedere 5 
minuten een tram naar het Leidseplein, die er gemiddeld 13 
minuten over doet.

Direct tegenover DeLaMar is de tramhalte Leidseplein voor 
lijn 5 (Westergasfabriek), 7 (Slotermeer) en 19 (Sloterdijk). 
De perfecte uitstaphalte voor onze bezoekers. De 
instaphalte Leidseplein voor tram 1 (Muiderpoortstation), 7 
(Azartplein) en 19 (Diemen) is voor de Pathé City Bioscoop 
aan de kant van de Balie.

De dichtstbijzijnde bushalte is de halte Stadhouderskade
Leidseplein. De uitstaphalte voor de bussen 347 
(Elandsgracht), 357 (Elandsgracht) en 397 (Elandsgracht).  
Over de brug is het theater aan de linkerkant te vinden. De 
bushalte is de perfecte instaphalte voor de bussen 347 
(Richting Uithoorn), 357 (richting Aalsmeer) en 397 (richting 
Nieuw-Vennep).


