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Workshop 1:

Patient Support Programs, juridische do’s and don’ts
Gertie Lintjens
Omschrijving: Welke regels zijn van belang bij het opzetten van een patiënt supportprogramma
en hoe ga je daar in de praktijk mee om?
In de workshop zal worden ingegaan op de relevante regels zoals de CGR Code,
dataprivacy en pharmacovigilantie en daarna aan de hand van praktijkvoorbeelden
worden uitgelegd hoe hier in de praktijk mee kan worden omgegaan en mogelijke
barrières kunnen worden weggenomen.
Workshop 2:
Omschrijving:

Workshop 3:
Omschrijving:

Workshop 4:
Omschrijving:

Workshop 5:
Omschrijving:

CGR-update
Frederik Schutte
CGR update met extra aandacht voor het gebruik van de nieuwe
media, zoals bijvoorbeeld LinkedIn en podcasts.
De waarde van Medical Affairs – hoe laten we dat het beste zien?
Corrie Kroeze en Maaike Addicks
In deze interactieve workshop gaan we samen met de deelnemers uitzoeken wat
de beste manier is om de waarde van Medical Affairs te laten zien. Wat is de
waarde nu precies en hoe laat je dit kwalitatief en kwantitatief zien. Tijdens deze
workshop zul je nieuwe kennis en goede ideeën opdoen en nieuwe mensen
ontmoeten. Corrie en Maaike zullen de uitkomsten van de workshops
samenvatten, duiden en voor iedereen beschikbaar maken, zodat iedere Medical
Affairs afdeling er gebruik van kan maken.
Hospital Finance - Inkoop add-on geneesmiddelen is winst
Bas van der Mierden
In de Nederlandse markt zijn zeker 20 maatregelen die de verkrijgbaarheid van
add-on geneesmiddelen bepalen. Dit gaat vanaf de Sluis tot aan governance in
ziekenhuizen. Vele van deze maatregelen zien we niet maar bepalen wel. Voor
deze bijeenkomst zullen we de 20 maatregelen overzien waarbij we met name
aandacht besteden aan de inkoop en governance in ziekenhuizen.
Skills: Introductie Podcast
Ron Lemmensis
In de nieuwe digitale wereld spelen nieuwe communicatiemiddelen zoals de
podcast een belangrijke rol. Podcast is een relatief makkelijke manier om een groot
publiek te bereiken. Tijdens deze workshop zullen aan bod komen: de basiselementen van podcast, voorbeelden hoe een podcast ingezet kan worden, en er
zal ook een korte podcast gemaakt worden. Ron Lemmensis een ambitieuze
ondernemende en veelzijdige presentator met een enorme passie voor radio,
muziek en Podcast.

