CONCOR in Tuschinski – Zorg in de toekomst:
thuis of in het ziekenhuis?
Een symposium voor patiënten met een aangeboren hartafwijking.
Aan alle CONCOR deelnemers,

Programma
09.00 uur

Ontvangst en registratie

13.00 uur

Lunch

10.00 uur

Plenaire sessie
Wat heeft het CONCOR onderzoek de afgelopen
jaren opgeleverd?
• Lange termijn aangeboren hartafwijkingen
Prof. dr. B.J.M. Mulder, AMC
• Risico’s van zwangerschap: de ZAHARA studies
Dr. P.G. Pieper, UMCG
• Erfelijkheid: de DNA-bank
Prof. dr. F.W. Asselbergs, UMCU

14.00 uur

11.30 uur

Koffiepauze

12.00 uur

Themasessies parallel
Welk toekomstig onderzoek vinden patiënten nuttig?
Voorzitters patiënt & cardioloog
• Sport
• Bloedverdunners
• Kleppen en devices
• Medicijngebruik: de bittere pil?
• Hartoperaties

5 workshops parallel
Hoe gaat de zorg er in de toekomst uit zien?
1. 3D imaging
Dr. F.J. Meijboom, UMCU
2. De toekomst van de zorg, the sixth sense...
Dr. ir. D.A.J. Dohmen, FocusCura
3. Internet of everything - De kracht van het verbinden
Dhr. H. Blokhuis, Cisco
4. Big data en Kunstmatige Intelligentie? Wat is het en wat gaat
het voor de Zorg betekenen?
Dr. N.S. Hekster, IBM Watson Health
5. Na Uber, Airbnb, Bol en Booking, nu ook het digitale
ziekenhuis?
Prof. dr. L. Witkamp, Ksyos

Wat heeft het CONCOR onderzoek de afgelopen 17 jaar opgeleverd? Wat
zijn de lange termijn uitkomsten voor patiënten met een aangeboren
hartafwijking? Hebben de resultaten effect gehad op de huidige
behandeling? Wat hebben de patiënten aan het onderzoek? En wat heeft
het DNA-onderzoek naar de erfelijkheid van aangeboren hartafwijkingen
tot nu toe opgeleverd?
Deze vragen zijn de aanleiding geweest voor het organiseren van een
CONCOR evenement op vrijdag 22 juni 2018 in Theater Tuschinski in
Amsterdam, welke voor deze gelegenheid in zijn geheel is afgehuurd.
Het doel van deze dag is om u te informeren over de bereikte
onderzoeksresultaten. Tevens vernemen wij graag uw ideeën over
maatschappelijke relevantie en welk onderzoek u daarvoor graag zou
willen zien in de toekomst. Hiervoor worden in verschillende zalen
kleinere interactieve sessies georganiseerd met verschillende thema’s,
zoals sport, bloedverdunners, hartoperaties, “kleppen en devices” en
medicijngebruik.
In de middag werpen we interactief een blik in de toekomst van de zorg.
Hoe gaat de zorg er in de toekomst uitzien? Wat wordt de rol van
eHealth, zorgrobots, big data, artificial intelligence en “Internet of
Everything”? Komt u nog naar het ziekenhuis of wordt de zorg helemaal
van thuis uit georganiseerd?
We hopen u allen te mogen begroeten op vrijdag 22 juni in
Theater Tuschinski!
Mede namens alle CONCOR onderzoekers,
Prof. dr. Barbara Mulder
Cardioloog AMC

Dr. Folkert Meijboom
Kindercardioloog UMCU

Met medewerking van: drs. J.J.J. Aalberts,
prof. dr. F.W. Asselbergs, dr. A.E. van den Bosch,
dr. B.J. Bouma, prof. dr. S.A.J. Chamuleau, drs. L. Cozijnsen,
dr. J.A.A.E. Cuypers, dr. A.P.J. van Dijk, prof. dr. T. Ebels,
dr. M. Groenink, prof. dr. M.G. Hazekamp, dr. R.E. Knops,
drs. T.C. Konings, dr. D.R. Koolbergen, dr. F.J. Meijboom,
dr. J.P. van Melle, prof. dr. B.J.M. Mulder, dr. P.G. Pieper,
dr. D. Robbers-Visser, prof. dr. J.W. Roos-Hesselink,
dr. G. Tj. Sieswerda, dr. T. Takken, dr. H.W. Vliegen,
dr. M. Voskuil, dr. M.M. Winter, drs. H. Yang,
Hart&Vaat groep, Patiëntenvereniging Aangeboren
Hartafwijkingen (PAH) en Hart4Onderzoek.

Meer informatie over de workshops leest u op de website:
www.roijecongressen.com/concor
14.45 uur

Theepauze

15.15 uur

5 workshops parallel: Ronde 2

16.10 uur

Plenair - uitkomsten van themasessies

16.25 uur

Uitreiking CONCOR-glossy

16.30 uur

Afsluitende borrel

Netherlands
Heart Institute

Sponsoren

Symposium details

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door:

Locatie:

Theater Tuschinksi
Reguliersbreestraat 26-34
1017 CN Amsterdam

Organisatoren:

Prof. dr. B.J.M. Mulder
Dr. F.J. Meijboom

Stichting
Swaenenborgh

Uitnodiging

Informatie en inschrijven
De kosten voor deelname bedraagt € 20,-.
Dit is inclusief koffie, thee, lunch en borrel.

Inschrijven kan op de website
www.roijecongressen.com/concor
Schrijf u snel in om zeker te zijn van uw themasessie
en workshop naar keuze.
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