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Graag tot ziens tijdens het 54e Gynaecongres 
op donderdag 8 november in de Panorama Lounge 
van de Flint, Coninckstraat 60, 3811 WK Amersfoort



09.15 – 09.25  Opening 

09.25 – 10.05  Waardegedreven zorg: geen weg meer terug
	 	 Drs.	Vincent	Wiersma,	Consultant	bij	The	Decision	Group

10.05 – 10.10  Discussie

10.10 – 10.45  Leefstijlcoaching als onderdeel van de fertiliteitsbehandeling:  
  nice or need?
	 	 Prof.	dr.	Annemieke	Hoek,	Gynaecoloog	en	hoofd	
	 	 Centrum	voor	Voortplantingsgeneeskunde	UMC	Groningen
	 	
10.45 – 10.50  Discussie

10.50 – 11.05  Pauze

11.05 – 11.45  Bent u klaar voor big data?
	 	 Dr.	Egge	van	der	Poel,	Clinical	Data	Scientist	
	 	 in	het	Erasmus	MC

11.45 – 11.50  Discussie

11.50 – 12.30  Health & Gaming; een sterk duo!
	 	 MSc.	Jurriaan	van	Rijswijk,	Chairman	of	the	Games	for		
	 	 Health	Europe	Foundation	&	Founder	at	GameSolutionsLab

12.30 – 12.35  Discussie

12.35 – 12.40  Afsluiting

www.ferringfertiliteit.nl

We monitoren zwangerschappen op afstand, we consulteren via digiconsult  
en zwangeren kunnen met een virtual realitybril hun keizersnede in 3D bekijken.  
Onderwerpen zoals waardegedreven zorg, personalized medicine en de 
toegevoegde waarde van gaming binnen de zorg komen aan bod.
We gaan met elkaar in discussie. Eén van de sprekers van deze dag is 
Egge van der Poel, (big) data scientist aan het Erasmus MC. Hij kan boeiend 
uitleggen hoe het concept ‘Big Data’ werkt en waarom ook binnen de zorg 
inzet van big data u als medisch specialist uiteindelijk voordeel oplevert.

Bent u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? 
Registreert u zich dan voor dit unieke, toekomstbestendige symposium via 
www.ferringfertiliteit.nl/symposium (login: Fertiliteit01) 
of stuur de bijgevoegde antwoordkaart retour.

We hopen u te mogen verwelkomen tijdens het 
54e Gynaecongres op donderdag 8 november in de 

Panorama Lounge in de Flint in Amersfoort. 
Ontvangst  is vanaf 08.45. Om 09.15 start het symposium.

Programma 8 november 2018De komende jaren zal de zorg 
ingrijpend gaan veranderen.

Accreditatie aangevraagd!


