UITNODIGING
Nascholing donderdag 26 november 2009
Aanvang 17.30 uur strikt
Locatie : Sabic Innovative Plastics ( voorheen GEP)
Plasticslaan 1, 4612 PX, Bergen op Zoom
Aan de leden van de Kring Zuid-West Nederland.

Geachte collega,
Bij deze nodigen wij U van harte uit voor een Kring bijeenkomst op donderdag 26 november om
17.00 uur.

Vergeet je niet tijdig als deelnemer/ster aan te melden bij Harry van Heesch:
h.van.heesch@hetnet.nl

Programma
“Het medisch tuchtrecht en de bedrijfsarts: de stand van zaken”
17.00 uur: Ontvangst
17.30 uur: Opening
17.35 uur:

De bedrijfsarts in de beklaagdenbank: tuchtrecht in vogelvlucht

Er is al enige tijd een tendens waar te nemen in het toenemend aantal klachten dat door
cliënten wordt ingediend bij een medisch tuchtcollege tegen de bedrijfsarts. Maar wat houdt het
medisch tuchtrecht nu eigenlijk in? Wat zijn de normen die gelden? Welke maatregelen kunnen
worden opgelegd? En kan een tuchtrechtelijk opgelegde maatregel leiden tot een verplichting om
bijvoorbeeld schadevergoeding te betalen aan de cliënt?
Judith van Haersma Buma, advocaat bij AKD Prinsen Van Wijmen N.V. te Eindhoven, zal in
vogelvlucht uw kennis over het medisch tuchtrecht vergroten. Zij zal daarbij ook gebruik maken
van praktijkvoorbeeld en uitspraken van de verschillende tuchtcolleges.
Judith van Haersma Buma heeft als advocaat al meerdere malen bedrijfsartsen bijgestaan in
procedures bij het regionaal en centraal tuchtcollege. Daarnaast procedeert en adviseert zij
bedrijven en instellingen die zich bevinden in overgereguleerde gebieden, zoals de zorg, de
farmaceutische- en voedingsmiddelenindustrie.

18.20 uur

maaltijd

19.00 uur Modernisering van tuchtrecht: bedreiging of kans voor bedrijfsartsen?
Vanuit de Ministeries van Justitie en VWS wordt op dit moment gewerkt aan nieuwe regelgeving om
het tuchtrecht voor verschillende beroepen, waaronder ook het tuchtrecht in de gezondheidzorg, te
moderniseren. Wat houdt deze modernisering in? En wat betekenen deze plannen inhoudelijk voor
artsen en in het bijzonder voor bedrijfsartsen?

Hilde van der Meer, jurist gezondheidsrecht bij de KNMG, zal de plannen uiteenzetten. Mede aan de
hand van voorbeelden uit de (bedrijfs-)artsenpraktijk zal zij met u bezien, welke nieuwe kansen en
wellicht ook ‘bedreigingen’ de voorgestelde nieuwe regels kunnen vormen. Ook staat zij met u stil bij
het standpunt van de KNMG inzake het omgaan met incidenten, fouten en klachten. Wat mag in dit
kader van artsen worden verwacht?

19.45 uur

Waar rook is, is vuur?

Een cliënt is ontevreden en vertaalt dat in een klacht bij een tuchtcollege. En dan? Hoe sta je in een
dergelijke procedure en wat neem je mee uit de klachtprocedure? Carlita Rossou zal aan de hand van
opgedane ervaring in een tuchtzaak die tegen haar was aangespannen op deze en andere vragen
ingaan.
Carlita Rossou is ondere andere werkzaam bij HumanCapitalCare, was docente bij NSPOH, exbestuurslid van de NVAB en is docente bij Saxion Hoge School Deventer.

20.15 uur

discussie met sprekers

21.00 uur

Einde

Na afloop van de discussie is er gelegenheid voor een informeel praatje waarbij er een drankje en
hapje worden geserveerd.

Leerdoel:
het opdoen van (basale) kennis op het gebied van medisch tuchtrecht

Inschrijfgeld: 45 euro op postgiro 9440896 tnv NVAB kring Zuidwest.
Zorg dat uw naam bij de betaling vermeld wordt. Alleen bij tijdige betaling bent u
verzekerd van het nascholingscertificaat.

NB U kunt tot 4 dagen dus voor 22-11 de nascholingsdatum inschrijven.
Na deze datum is inschrijving niet meer mogelijk.
NB collega's van Arbo Unie kunnen zich inschrijven. Betaling wordt centraal geregeld.
Accreditatie verleend voor 3 punten
Doelgroep domein: bedrijfsgeneeskunde
Tot ziens bij SABIC in Bergen op Zoom
Janneke Kalwij (janneke.kalwij@arbounie.nl)

In verband met extra beveiliging dient u zich bij Sabic te kunnen
LEGITIMEREN!!
Neem dus paspoort of rijbewijs mee. U komt anders niet binnen

