
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 jaar nieuwbouw aan de Maatweg 

 
Innovatie is de sleutel!  
De apotheek van Meander Medisch Centrum is er  voor alle patiënten van het ziekenhuis. Opgenomen in de kliniek of 
de dagkliniek, op de polikliniek of thuis, álle patiënten verdienen maatwerk op het gebied van specialistische  
farmaceutische zorg. 
 

Programma 

Aan de hand van diverse best practices bespreken 
we met een expert panel  o.a de specialistische 
farmaceutische zorg in het ziekenhuis en thuis, de 
samenwerking tussen ziekenhuis apotheek en 
andere zorgprofessionals in de eerste en tweede 
lijn en de relatie met de nieuwbouw. Het 
beoogde resultaat: continuïteit van zorg, 
maatwerk voor de patiënt!  
 
Meer informatie over het programma en de gratis 
inschrijving vindt u op onze website.  
U bent van harte welkom op 22 januari 2015, 
inclusief lunch en rondleiding door de apotheek 
en het ziekenhuis. 
 
Waar en wanneer 

 Donderdag 22 januari 2015 van 12.30 – 16.45 uur  

 Meander Medisch Centrum Amersfoort. 

 Routebeschrijving 

 Aanmelden is mogelijk tot 15 januari 2015 
 

 
 
 
 
 

Doelgroep en accreditatie 
Ziekenhuisapothekers, poliklinische en openbare 
apothekers, medisch specialisten en huisartsen. 
Accreditatie is aangevraagd bij NVZA , KNMP en 
ABAN. 

 

 
 
Wearable solar by Pauline van Dongen: 
 

 
 
Meander Medisch Centrum 
Maatweg 3 - 3813 TZ  Amersfoort 
www.meandermc.nl 
 

 
 

 

Uitnodiging 
Symposium ‘Maatwerk door innovatie:  

de apotheek van Meander Medisch Centrum’ 
22 januari 2015 

 

http://www.meandermc.nl/wps/portal/patientenportaal/Professionals/Afdelingen-Specialismen/APO/Actueel/symposium%20maatwerk%20door%20innovatie%20de%20apotheek%20van%20meander%20medisch%20centrum/!ut/p/a1/7VTPk5owFP5XuHi0eRDBbG90VRSlznRdq1x2ggSImoSFyLb71zfSbme6Vu3O7LG5MOH7kcd7X0AxWqFY0obnVHMl6f64j72H0PbI2L-DcB7ZA_DJ8POY4JEDI2wIa0OAM8uHV3p37IF_O_L6w8HUgYX3S3-BcNTP5wMynk4hhOUCG9Ng4k4G9w4EL-f_JgTRyIfJMpz5y08TIHPvYv34RH96wBX9VxSjeCN1qQu0LlWl6d6quWYdeD7fFgotrFRKit0OtrnIKPBmu6dNwoEo708YGo2NJucuTw8O5LiF-Q2QgtZGTYWxzDHOe3tjLuwW3pqaW1gJOwVKmCwIzo41X4QzA9ffRalqfhCWoFQ_sWpnpUpVFpdSNSYZzEqZRUulC8Z2VkOlJRiVKavMM-X1prA2TOrqII69KWnOUlbzXLa7DU_R2u1lNrYz2u2nbtLtgU26Sa_Puu4NThzipuCw7CQZJ62_ksx2Mley0RIuhfda_H4SJmYUbRWBHxldgHHQmxmHyEYhivO9StqrtPZlgkmO4oplrGLVh0NlXhdalx87JhHc9IxKpjvwN26hao1WLxy0Nt3pn_38pY3u3tjui4YBeO9tiN9sGP7Dv8ipotsoP6ZOF10uM4VW75dm48-3j4-xb268kpp9MwP5f-VfNakU92YJss1m3pdhFmk3ccvmeZEJ8WA26x8Xqiv7/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.meandermc.nl/wps/portal/patientenportaal/dit-is-meander/Locaties-Bereikbaarheid/Amersfoort/!ut/p/a1/tVVdV6MwEP0rvPjYZSBA476htbTU2nOqdi0vnlBCCC0EIaV2f_0G7H7pFnWP8gLh3pnMuXMz0QP9Tg9yUnNGJBc52TTrwLkfnwIeudfge-4UwPUQ8qxLAM8ARVgqAhx5XGjjZ7MBHk0m4MPiBqmf3tgeD25N8NAhvoPQxPuG87T_bGoMwMUXVyOMhiYgpH_TAz1Y5bKQib4sRCnJRqu4pCfw_XhZBFpYiAgn6zWkLIsJ8DrdkDrkgIXTwhwsk5MKUhFVoYrBFbcfuGHZ6AlWoiQNzEimUjKEmLUBYNzshJVmquKCMBrRirO8Xa14pC_ZY7XfZawnynRbRXVdVEnzVcbFrtqzNOLJdnvQq0OQLr2G6JX44fN4e-SAez50-heDiQk3zov4F4RX_NL268-Oe9OhC-OFf-kuzsaAZ86B0GWp10wVdFUBU-NA6FDR1wO2EWF7ApZuHiLM9KCkMS1p-WVbqt-JlMXXE2UknsuS5FSewL-4iaikfveToy-VfP2jGy8M_fq3H2wrNpARk14_ssOeBQbuhVaf9uxTFJrYjsCkcXdCD5yPTojendB_gyXNcno-Zc2xkEmP57HQ76p9VoiKbzMtI0TuaLnWIiFKjee5qNV4olpENVIImVC61mqSaxkleURL9Y54tUq0FVWqb7MmP08fHgJXDQqRS_qoGvKxk-IXDLVEKoZxm0dbE1jnpIDMaOFUSdPCIjMiIJjmCUZxY8NOOFbwx4n01PajB_evtr9pUD3zkXfWP1NtHxuOMx9i7_x_Ex6rcPT-hP4b7rZPNs6nXTFFdnub4TSeTC6d-cUc79GmzrL7q6seCZ8tdj8AQSnPig!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Programma symposium    

 
Maatwerk door innovatie: de apotheek van Meander Medisch Centrum 
 
Dagvoorzitter Inge Diepman  
Gouden Beeld winnaar als presentatrice voor het VARA-programma “Het zwarte schaap”. Inmiddels dagvoorzitter en 
presentator van grote en kleine bijeenkomsten, met accent op de zorg waarvan ze ook de nodige inhoudelijk kennis 
heeft. Scherp interviewer met flair, humor en betrokkenheid bij de inhoud. 
 
12.30 uur:  Registratie en ontvangst met lunch 
13.00 uur: Welkom en opening 
  Terugblik op de verhuizing 1 jaar geleden en de nieuwe mogelijkheden 
  René van Dijk, Raad van Bestuur 
  Monique van der Westerlaken, ziekenhuisapotheker en hoofd apotheek 
  Maurice Steeghs, ziekenhuisapotheker-verhuizing  
 
13.15 uur: Een slim gebouw: Meander aan de Maatweg 
  Hans van Beek, architect Atelier Pro 
14.00 uur: (Technologische) Mode 
  Paulien Routs namens Pauline van Dongen,  fashion innovator 
 
14.30 uur: Theepauze 
 
15.00 uur:  Pitch 1 
  Maatwerk voor de zwangere: PANG 
  Mirte Malingré, ziekenhuisapotheker 
  Maatwerk voor de hoog risicopatiënt: Medicatieveiligheidsconsult 
  Elsbeth Nagtegaal, ziekenhuisapotheker 
  Vragen aan het expertpanel: 
   Vanuit de patiënt: Fien Vermeulen, ambassadeur Vrienden van Meander 
   Vanuit de zorgverzekeraar: Peter de Braal, intramurale farmacie Achmea 

Vanuit de ziekenhuisfarmacie: Mathieu Tjoeng, voorzitter NVZA 
 

15.30 uur: Pitch 2 
  Maatwerk voor de oncologische patiënt: Zorgpad oncologie 
  Dominique Baas, transmuraal apotheker 
  Maatwerk in pijnbestrijding: Rhenium  
  Rogier Lange en Rob ter Heine, ziekenhuisapothekers 
  Vragen aan het expertpanel 
 
16.00 uur  Pitch 3  
  Maatwerk voor ziekenhuizen en de patiënt thuis: bereidingen 
  Oscar Breukels, ziekenhuisapotheker 
  Maatwerk in de toekomst: visie op de specialistisch farmaceutische zorg  
  Monique van der Westerlaken,  ziekenhuisapotheker en manager apotheek 
  Vragen aan het expertpanel 
 
16.30 uur Afsluiting 
 
16.45 uur Borrel en mogelijkheid tot rondleiding door de apotheek en het ziekenhuis 
 
 


