Uitnodiging
Heijermanslezing/afscheidssymposium
Monique Frings-Dresen
Beroepen en Ziekten: van curatie naar preventie
Vrijdag 1 december 2017, 12.30 – 19.00 uur
Collegezaal 1
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PROGRAMMA
13.00 uur		

Ontvangst met koffie en thee

13:30 uur		
Opening
		
Dr. Henk van der Molen, hoofd NCvB
13:45 uur		
Gedeelde besluitvorming in de bedrijfsgezondheidszorg: wat valt
		
er te delen?
		
Prof. Dr. Carel Hulshof, bedrijfsarts, Coronel Instituut voor Arbeid
		
en Gezondheid, AMC en NVAB
14:15 uur		
De arts and the Arts
		
Boni Rietveld, orthopedisch chirurg MCH Westeinde Den Haag bij
		
het Medisch Centrum voor Dansers en Musici
14:45 uur		
Signalering van beroepsziekten: Beter vroeg dan laat en beter laat
		
dan nooit
		
Prof. Dr. Lode Godderis, arbeidsgeneesheer, centrum voor omge		
ving en gezondheid van de KU Leuven, directeur onderzoek bij
		IDEWE
15:15 uur		

Pauze

15:45 uur 		
Een beroep doen
		
Lianne Schouten, AIOS bedrijfsarts HumanCapitalCare
16:15 uur		
Afscheidsrede: Beroepen en Ziekten -- van curatie naar preventie
		
Prof. Dr. M.H.W. Frings-Dresen, hoogleraar beroepsziekten en PI,
		
Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC
16:45 uur		

Afsluiting

17:00 uur		

Afscheidsreceptie Monique Frings-Dresen

19.00 uur		

Einde receptie

ALGEMENE INFORMATIE

Kosten
Aan deze lezing zijn geen kosten verbonden.
Locatie
Het afscheidssymposium vindt plaats in collegezaal 1 van het
Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9 te Amsterdam.
Routebeschrijving & parkeren
Voor een routebeschrijving incl. parkeren, zie: www.amc.nl – adres/route.
Wij adviseren om te parkeren in de parkeergarage P2.
Tijden
De ontvangst met koffie/thee is vanaf 13.00 uur. Het programma begint om 13.30 uur
en eindigt om 17.00 uur. De aansluitende receptie ter gelegenheid van het afscheid van
Monique Frings-Dresen duurt tot 19.00 uur.
Accreditatie
Accreditatie voor bedrijfsartsen is aangevraagd.
Georganiseerd door:
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten/Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid,
AMC i.s.m. AMC Congresorganisatie
Wijze van inschrijving:
Deelname is alleen mogelijk na aanmelding via
www.amc.nl/congres (selecteer de Heijermanslezing/ afscheid Monique)
U kunt aangeven of u de hele middag aanwezig zult zijn of alleen bij de lezing van
Monique en/of bij de receptie aanwezig bent.
Cadeau:
Als u een cadeau overweegt, dan wil Monique graag een bijdrage voor aanschaf van een
kunstwerk. Dit kan d.m.v. overmaken van een bedrag naar NL95 INGB 0657 1554 62, MHW
Dresen Amstelveen o.v.v. cadeau Monique, of door een enveloppe in een cadeaubus te
deponeren die bij de collegezaal staat
Monique wil geen bloemen, boeken, drank, etc. en geeft er voorkeur aan om zelf rond te
lopen tijdens de receptie.

De Heijermanslezing staat in het teken van preventie van
beroepsziekten; een thema dat nog steeds actueel is. Heijermans
constateerde 100 jaar geleden dat beroepsziekten aan het licht komen
wanneer door onderlegde personen daarnaar gezocht wordt.
In de presentaties wordt stil gestaan door beginnende en ervaren
experts of en hoe we dat in deze tijd (kunnen) doen. Er wordt
vooruitgeblikt over een toekomstige richting om beroepsziekten te
voorkomen.
De afscheidsrede van Monique (´Over beroepen en ziekten´) is
geïntegreerd in het programma.

INLICHTINGEN
AMC Congresorganisatie
Telefoon: 020 – 566 8585
E-mail: heijermansafscheidmonique@amc.nl

