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Avondsymposium
Medische Afdeling
Thijmgenootschap

Locatie
Auditorium Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Telefoon: (024) 365 76 57
Bereikbaarheid
Per auto:
- Vanuit Rotterdam/Arnhem A50; neem A73 afslag Nijmegen, u komt Nijmegen
binnen via de Neerbosscheweg, volg de borden Ziekenhuizen (H)/ CWZ (H)
- Vanuit ‘s-Hertogenbosch A50; neem A326 afslag Wijchen/Nijmegen, volg de
borden Ziekenhuizen (H), na de brug over het Maas-Waalkanaal rechtsaf, volg
de borden CWZ (H)
- Vanuit Venlo A73; afslag Nijmegen/Dukenburg, volg de borden Ziekenhuizen
(H), na de brug over het Maas-Waalkanaal bij 3e stoplicht linksaf, bord CWZ
(H) volgen
- Vanuit Arnhem A325; rechtsaf ‘De Oversteek ‘ dit is de S100 (De Energieweg)
volgen tot de rotonde bij de Neerbosscheweg, linksaf en volg borden 		
Ziekenhuizen (H) en later bord CWZ (H)
Openbaar vervoer:
Vanaf het Centraal Station Nijmegen lijn 8 (Hatert) en lijn 13 (Wijchen)
Vanaf Station Dukenburg lijn 13 ( St. Maartenskliniek )
Raadpleeg eventueel 0900-9292 of www.9292ov.nl

Donderdag 19 maart 2015

De euro in de spreekkamer
Geld speelt wel een rol
Auditorium Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Nijmegen

Inleiding
De euro in de spreekkamer

20.30 21.00 uur

Discussie met sprekers en de zaal.

21.00 21.10 uur

Afsluiting

21.10 22.00 uur

Borrel

De euro in de spreekkamer

Dr. E. Kompanje, Klinisch Ethicus, Erasmus MC,
Rotterdam.
‘Ethische aspecten’.

Avondsymposium

20.00 20.30 uur

Dhr. / mevr.

Mw. dr. A. Kramer, huisarts
‘Dilemma’s in de spreekkamer’.

Naam en voorletters

19.30 20.00 uur

Functie

Pauze met soep en broodjes

Adres

18.40 19.30 uur

Postcode en plaats

Mw. mr. drs. N.U.N. Kien, advocaat
‘Juridische aspecten: rechten en plichten van patiënt,
zorgverlener en verzekeraar’.

O nee

18.10 18.40 uur

O ja

Mr. A. Rouvoet, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland.
‘Rol en verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraars’.

Student

17.40 18.10 uur

O nee

Dr. K.P. Companje, Kenniscentrum Historie
Zorgverzekeraars. ‘Huidige financiering van het
zorgstelsel in historisch perspectief ’.

O ja

17.10 17.40 uur

Lid Medische Afdeling Thijmgenootschap

Prof. dr.Theo Wobbes, voorzitter Medische Afdeling
van het Thijmgenootschap. ‘Inleiding’.

BIG registratienummer

17.00 17.10 uur

E-mail adres

Inloop en koffie/thee

Handtekening

16.30 17.00 uur

Intekenkaart
Datum				

Geld speelt in toenemende mate een rol in de gezondheidszorg:
op de zorg als geheel wordt flink bezuinigd, er is veel aandacht
voor de kosteneffectiviteit van behandelingen en individuele
patiënten hebben te maken met toenemende eigen bijdragen en
een hoger eigen risico. Hoe zit het precies met de bekostiging
van onze zorg? Hoe is de financiering geregeld: verplichte
premie, eigen bijdrage, aanvullende verzekering en de rol van
de belastingen? Op basis van welke gedachte wordt dit beleid
bepaald? Hoe wordt het zogenaamde koopplaatje erdoor
beïnvloed? Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de overheid
en van de ziektekostenverzekeraars? Wat zijn de gevolgen van deze
ontwikkelingen voor de individuele patiënt en voor artsen? Kan
de zorg volgens de nieuwe financiële normen wel naar behoren
worden uitgevoerd? Wordt het recht op zorg belemmerd door
financiële beperkingen? En wat gebeurt er met onverzekerden die
ziek worden? Ervaren artsen en/of patiënten ook voordelen ten
gevolge van de wijziging van de financieringsstructuur? Welke
ethische vragen met betrekking tot solidariteit, rechtvaardige
verdeling, goed handelen, het verlenen van acute en niet acute
zorg dienen zich aan? Bestaat het gevaar van tweedeling in de
zorg of is deze al aanwezig? Welke politieke standpunten zijn hier
te onderscheiden en op basis van welk uitgangspunt? Wat zijn de
financiële consequenties van sociaal i.p.v. marktgericht denken?
De hoofdvraag is: waar botst de ethiek met het marktgericht
denken?
Tijdens dit symposium wordt op deze problematiek ingegaan
met een vijftal presentaties vanuit historisch, financieel, juridisch,
praktisch en ethisch perspectief.

Programma

