Preventief Medisch Onderzoek is hot!
Invitational Conference voor de multidisciplinaire richtlijn Preventief
Medisch Onderzoek
donderdag 29 november 2012

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is niet meer weg te denken uit de huidige
maatschappij. Het aanbod van PMO in Nederland groeit en zal de komende jaren
verder toenemen. Er is momenteel echter geen garantie dat de aangeboden PMO’s
zinvol en veilig zijn (Gezondheidsraad 2008 ‘Screening tussen hope en hype’).
ZonMw organiseert daarom samen met het CBO, TŰV Rheinland Nederland en de
KNMG een invitational conference over Preventief Medisch Onderzoek.

Mede door de aandacht in rapporten over PMO is ZonMw overgegaan tot het
faciliteren van het ontwikkelen van de multidisciplinaire richtlijn voor PMO. De
richtlijn PMO moet het kaf van het koren scheiden: welke screeningsmogelijkheden
zijn wel en niet zinvol en aan welke kwaliteitscriteria moeten aanbieders /
leveranciers voldoen om de screeningen op een verantwoorde manier uit te
(mogen) voeren / aan te (mogen) bieden. Verder legt de richtlijn PMO de basis voor
een beoordelingssysteem en voor een verbeterde informatievoorziening aan
burgers zodat zij een zo goed mogelijk geïnformeerde keuze kunnen maken.
In 2010 is gestart met het opstellen van de richtlijn. De conceptrichtlijn PMO bevindt
zich nu in de afrondende fase en is in maart 2013 gereed.
Op 29 november 2012 presenteren wij de conceptrichtlijn PMO aan een groep
genodigden die direct bij deze thematiek betrokken is, waaronder PMO aanbieders,
voorlichters in de zorg en medewerkers van wetenschappelijke en
patiëntenverenigingen. We horen graag hun reactie op de inhoud van de concept
richtlijn PMO en vragen we hen ook mee te denken over de autorisatie en
implementatie van de richtlijn PMO.
Graag nodigen we ook u uit voor deze informatieve en interactieve bijeenkomst. In
de eerste week van november 2012 ontvangt u van ons de conceptrichtlijn PMO.
We horen graag uw reactie hierop. Dat kan zowel voorafgaand aan als tijdens de
invitational conference.
We rekenen op uw betrokkenheid en aanwezigheid!

Uitnodiging

Praktische informatie

Invitational Conference
voor de richtlijn Preventief Medisch Onderzoek
donderdag 29 november 2012

Deelname
Aan deelname zijn geen
kosten verbonden. Er is plaats
voor 100 personen. Deelname
is op volgorde van
aanmelding. Aanmelden kunt
u door te mailen naar
l.vanderes@cbo.nl

Locatie

Programma
Dagvoorzitter
12.00

Inloop met lunch

12.30

Welkom en opening

12.45

Interactieve plenaire sessie

De invitational vindt plaats bij
ZonMw, Laan van Nieuw Oost
Indie 334 in Den Haag

•
•
•

Routebeschrijving

• Trein
Station: Laan van Nieuw OostIndië
Treinen vanuit: Amsterdam,
Leiden, Rotterdam

Pauze met koffie en thee

14.45

Plenaire sessie
•
•

15.30

Autorisatie, implementatie en beheer richtlijn PMO;
drs. E. Burgering, beleidsadviseur KNMG
Scenario´s voor implementatie; ir. J. Basten consultant TÜV Rheinland
Nederland

Interactieve forumdiscussie
•

Na binnenkomst Den Haag via de
A12 (Utrechtsebaan) afslag
Bezuidenhout-Mariahoeve (afrit
3). U bevindt zich dan op de
Schenkkade.
Vanuit Amsterdam/Leiden via
A44/N44 ANWB-borden Den
Haag aanhouden. In Den Haag
richting Voorburg-Leidschendam
volgen. Op de Laan van Nieuw
Oost Indië vindt u vóór de
spoorbrug aan uw linkerhand
ZonMw en NWO.

Autorisatie, implementatie van de richtlijn PMO

Aan tafel oa.
o mr. A. Rendering (senior beleidsmedewerker
o
o
o
o
o

Parkeergelegenheid
De parkeergarage van ZonMw
vindt u onder het gebouw.

Inhoud concept richtlijn PMO en informatie voor de burger; dr. L. van
der Es-Lambeek, projectleider, adviseur CBO
Ervaringen uit de praktijk; drs. M. van Oosterhout (Preventie Consult) en
dr. L. Henneman (CF dragerschapstest)
Vragen en reacties uit de zaal

14.15

• Met de auto
Vanuit:
- Rotterdam A13, A4, A12
- Amsterdam A4, A12
- Utrecht A12

Kees Ahaus, directeur CBO

screening/bevolkingsonderzoek, VWS)
drs. D. Dreesens (secretaris, RegieRaad)
prof.dr. D. Timmermans (Leeropdracht specialisme Risicocommunicatie
en Patiëntenbesluitvorming, VUmc)
ir. M. Bijlsma (consultant, NEN)
drs. M. van Oosterhout (Projectmanager kennis & innovatie, Ned.
Hartstichting)
dhr. E. van Heel (directeur, Prescan)

16.15

Afsluiting

16.30

Borrel

