MedicalPHIT organiseert het congres

#onco20

Oncologie 2.0

door IT innovatievere oncologische zorg
Woensdag 9 mei 2012
Congrescentrum Spant! te Bussum

Oncologie 2.0, een inspirerend congres
boordevol informatie
Informatietechnologie is een motor voor innovaties in
de oncologie. Door de inzet van IT komen de logistiek,
diagnostiek en therapie in de oncologie op een hoger
plan. Vooraanstaande specialisten vertellen over hun
innovatieve IT-projecten die de oncologische zorg
beter maken.
Dit congres is bedoeld voor diverse doelgroepen:
medici, bestuurders, ICT-ers, klinisch fysici,
leveranciers en patiëntenorganisaties.
De opbrengst van het congres gaat naar Alpe D’HuZes,
een evenement waar MedicalPHIT voor op de fiets
springt.

Met dank aan Siemens

Sponsors congres en Alpe d’HuZes

On a f h ank elijk ad v ie s in de Z or g
Onafhankelijk advies in de Zorg

Oncologie 2.0
Programma woensdag 9 mei 2012
Dagvoorzitter: Norbert Hoefsmit, directeur IKNL

IT innovatie in de Oncologie (Visie)
10.00 Introductie
Hans Mekenkamp, partner MedicalPHIT
10.10 Visie op IT innovatie in de Oncologie
Norbert Hoefsmit, directeur IKNL
10.35 Innovatie is nodig in de oncologie
Coen van Kalken, directeur Niped
10.55 Hoe stimuleert de overheid IT innovatie
Gert Jan van Boven, directeur Nictiz
11.15 Koffie

Decision support tijdens oncologie
bespreking (MDO)
11.45	Cancer Care Innovations: IT ondersteuning en
Clinical Decision Support bij het MDO
	Thijs van Vegchel/ Ronald Vlaanderen, adviseurs
IKNL
12.05	Information management and clinical decision
support (CDS) for multidisciplinary care teams in
oncology
	Dr. Roland Opfer, senior scientist, project
manager, Philips Research Europe
12.25 Use of Web 2.0 for Tumor Committee
	Collaboration Networks
Miguel Cabrer, CEO and founder, Medical
Exchange MEDTING
12.45 Lunch

Registratie

U kunt zich inschrijven via onze website www.phit.nl onder
‘congressen en trainingen’ of door een fax of e-mail te
sturen met uw gegevens.
Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een e-mail
met verdere informatie, de factuur volgt per post.
Uw betaling dient voor het congres van 9 mei 2012 binnen
te zijn. Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst
van betaling. Deelname bedraagt € 225,- (incl. BTW) en is
inclusief koffie, thee en een congresmap.
U mag natuurlijk ook meer overmaken. De opbrengst gaat
naar Alpe d’HuZes

Innovaties uit de industrie:
kijkje in de keuken van de toekomst
13.45 Innovatie pitches
	Topicus, Siemens, IBM, LifeSize, RVC

IT Innovatie voor de patient
14.30 Werelden bijeenbrengen met Kanker.nl
	Drs. Bartho Hengst MHIM, strategisch manager
programma KankerNL
14.50 Kanker Sneldiagnose
	Dr. Hilda Folkerts, programmamanager
Sneldiagnose, Alpe d’HuZes
15.10 eHealth en Oncologie: Oncokompas
	Prof. dr. Irma Verdonck, hoogleraar Leven met
kanker en dr. Nelly van Uden, projectmanager
Oncokompas, VuMC
15.30 Thee

IT Innovatie op de ok
16.00	Beeldinformatie voor verbeterde behandeling
van kanker
	Prof. dr. Wiro Niessen, hoogleraar Biomedische
beeldanalyse, Erasmus MC en TU Delft
16.30	Robotgestuurde prostaatkanker operaties:
MR en de Da Vinci robot
	Thomas Hambrock radioloog Radboud MC
17.00 Discussie en afsluiting
	Norbert Hoefsmit en Hans Mekenkamp
17.15 Afsluiting en borrel

Congreslocatie

Congrescentrum Spant!
Dr. A. Kuyperlaan 3
1402 SB BUSSUM
Telefoon: 035 693 32 54
www.spant.org
Voor informatie over het programma, MedicalPHIT
en voor inschrijvingen kunt u terecht op www.phit.nl
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