NEDERLANDSE VERENIGING VAN MEDISCH-ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIES

PROGRAMMA SCHOLINGSDAGEN
De NVMETC organiseert twee scholingsdagen op:

30 oktober 2015 in de Isala Klinieken te Zwolle
Bezoekadres: Gebouw M (Mondriaan)
Dokter van Deenweg 1, 8015 BP Zwolle
De leslokalen staan vermeld op de digiborden in de hal van het Mondriaangebouw.
Parkeren: Bij de Isala Klinieken is het betaald parkeren, de parkeerautomaten bevinden zich
centraal op het parkeerterrein! Parkeren kan op P2 [ingang Dr. Spanjaardweg]. Meer
informatie treft u aan in:
http://www.isala.nl/documenten/Algemeen/Plattegrond%20Isala%20Zwolle.pdf
Bereikbaarheid:
Met de auto: route vanaf de snelweg A28. Neem afslag 20 –Zwolle Noord- naar N35 richting
Almelo. Ga verder op de Ceintuurbaan/N35. Rijd naar de Dokter van Heesweg.
Openbaar vervoer: Er zijn goede busverbindingen naar Isala. U kunt in- en uitstappen bij de
halte aan Dokterspad bij de hoofdingang. Buslijnen 1, 7, 29, 40, 70, 166, 167.

6 november 2015 in VUmc te Amsterdam
Bezoekadres: Hoofdgebouw
De Boelelaan 1118, 1081 HZ Amsterdam
Lokatie ochtend: ruimte De Maas; lokatie middag: ruimten De Maas, De Waal en De Ijssel.
Parkeren: Bij het VUmc is het betaald parkeren. Zie link:
http://www.vumc.nl/afdelingen/over-vumc/route-contact/203683/
Bereikbaarheid:
Met de auto: Vanuit alle richtingen kunt u op de rondweg ten zuiden van Amsterdam
komen, de A10. U volgt die rondweg tot afslag S108-Buitenveldert/Amstelveen/VUmc. Aan
het eind van de afrit slaat u linksaf om bij het VUmc te komen.
Openbaar vervoer: Het dichstbijzijnde NS station is Station Zuid, vanaf dit station is het
ongeveer 20 minuten lopen of u kunt verder reizen met het openbaar vervoer. Vanaf het
centraal station leidt tram 16 en 24 u rechstreeks naar het VUmc.
Zie voor meer informatie over het openbaar vervoer op bovengenoemde site van VUmc.
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Het programma voor beide scholingsdagen ziet er als volgt uit:
Het ochtendprogramma:
09.30 uur

Registratie en koffie

09.55 uur

Opening en welkom;
door dr. Klaas Hoekman

10.00 uur

Nieuwe ontwikkelingen in regelgeving in klinisch onderzoek;
door dr. M.D.M. Al

10.45 uur

Privacy aspecten in klinisch onderzoek;
door dr. M. Paardekooper

11.30 uur

Pauze

11.45 uur

Methodologie en veiligheid in klinisch onderzoek;
door prof. dr. J. van der Palen

12.15 uur

Hoe beoordeel je een onderzoeksprotocol op kwaliteit van leven;
door prof. dr. M.A.G. Sprangers

12.45 uur

Lunch

Het middagprogramma:
3 workshops van ieder 45 minuten [13.45 uur; 14.30 uur; 15.15 uur], t.w.:
• casus Privacy, door Michel Paardekooper
• casus Proefpersooninformatie, door Jan Davids
• casus Medisch hulpmiddel, door Siena van der Wilt en Yvonne Donselaar
De workshops worden gehouden aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en bieden
ruime gelegenheid tot discussie.
16.00 uur

Centrale afsluiting met evaluatie

Kosten van de scholingsdag: Deelname aan een scholingsdag kost 100 euro; bij vooruitbetaling te
voldoen. Na inschrijving ontvangt uw METC per email een factuur.
Niet-leden wordt 200 euro in rekening gebracht.
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