HIGHLIGHTS 2022/2023
DATA & LOCATIES
10 november 2022 / Julianazaal in de Jaarbeurs / Utrecht
9 februari 2023 / Regardz , Barchman Wuytierslaan 2 / Amersfoort

INSCHRIJVEN
U kunt zich aanmelden via de website https://www.alliance-healthcare.nl/inschrijven-highlights
De inschrijving wijst zich hierna vanzelf.

KOSTEN
Vóór 10 oktober 2022 € 295,- per persoon. Vanaf 10 oktober € 325,- per persoon.
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en factuur.

INLICHTINGEN
Alliance Healthcare
T : 088 1040 225 / 222
E: customerservices@alliance-healthcare.nl

Symposium voor apothekersassistenten in ziekenhuizen

HIGHLIGHTS 2022/2023
Duurzaamheid in de farmaceutische keten

PROGRAMMA
‘Duurzaamheid in de farmaceutische keten’
Duurzaamheid een betekenisvolle inhoud geven? Hoe doen we dat?

09.00 - 09.30 uur

Ontvangst met koffie en thee

We komen de term “Duurzaamheid” steeds vaker tegen. Maar wat betekent duurzaamheid
eigenlijk? We denken hierbij aan elektrisch rijden, minder gasverbruik, minder CO2 en stikstof,
betaalbaarheid maar misschien ook aan een gezonde bevolking, gezonde medewerkers, welzijn
en maatschappelijk vertrouwen.

09.30 - 09.45 uur

Opening symposium

Hans Caalen van CaalenAdvies, organisator
Bart van der Sangen, Commercieel directeur, Alliance Healthcare, sponsor

09.45 - 09.55 uur

Inleiding door dagvoorzitter

Dr. Hein van Onzenoort, ziekenhuisapotheker, Radboudumc Nijmegen

Als we het dan over duurzaamheid hebben, wat kunnen we er aan bijdragen om toekomstige
generaties niet tekort te doen? Kortom, duurzaamheid is een breed begrip dat vanuit diverse
invalshoeken benaderd kan worden en daarmee ook voor iedereen een andere betekenis kan
hebben.

09.55 - 10.35 uur

‘Samen op weg naar een duurzame
farmacieketen’

Drs. Brigit van Soest-Segers, programmamanager Coalitie Duurzame Farmacie, apotheker

10.35 - 11.00 uur

Koffie / theepauze

Ook binnen de farmacie kunnen we een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Volgens Gupta
Strategics wordt 7% van alle CO2 uitstoot veroorzaakt door de zorg? In dit door KABIZ
geaccrediteerde symposium Highlights Ziekenhuizen 2022/2023 gaan we in op duurzaamheid
in de zorg en in de farmacie. We bespreken wat wij bijdragen aan vervuiling, maar ook wat we
kunnen doen om verspilling tegen te gaan. Tijdens dit symposium krijg je concrete handvatten
om in je eigen ziekenhuis verspilling tegen te gaan. We gaan ook in op keuzes die nú gemaakt
moeten worden om voor de toekomst de zorg nog betaalbaar te houden, want dat is ook
duurzaamheid.

11.00 - 11.40 uur

‘Verspilling in de farmacie, aan de slag’

Piter Oosterhof MSc., poliklinisch apotheker, OLVG Amsterdam

11.40 - 12.30 uur

‘Rol van digitalisering bij verduurzaming’

Dr. Michiel Duyvendak, ziekenhuisapotheker, Antonius ziekenhuis Sneek

12.30 - 13.30 uur

Lunch

13.30 - 14.10 uur

‘Medicatiegebruik bij kwetsbare ouderen:
kan het minder?’

Prof. Dr. Rob van Marum, Klinisch geriater-klinisch farmacoloog, JBZ Den Bosch

Kortom, een symposium waarmee je weer helemaal up-to-date bent en de uitdagingen ziet waar
we in de zorg mee te maken hebben en gaan krijgen. Maar bovenal, je kunt aan de slag met
praktische, bruikbare informatie voor de werkdag van morgen.

14.10 - 15.05 uur

‘Wat is een mensenleven waard?’

Prof. Dr. Henk-Jan Guchelaar, ziekenhuisapotheker, klinisch-farmacoloog, LUMC Leiden

15.05 - 15.35 uur

Koffie / theepauze

Drs. Hans Caalen				
Dr. Hein van Onzenoort 		
organisator				dagvoorzitter
						

15.35 - 16.15 uur

‘Hands-on initiatieven voor duurzaam
geneesmiddelgebruik’

Dr. Charlotte Bekker, senior onderzoeker, Radboudumc Nijmegen

16.15 - 16.30 uur

Afsluiting

Dr. Hein van Onzenoort ziekenhuisapotheker, Radboudumc Nijmegen, dagvoorzitter
Drs. Hans Caalen, organisator

16.30 - 17.30 uur

Aperitief

