Programma Symposium
Digitale Zorg & Diabetes
donderdag 13 december 2018
13.00 - 13:30

Evenementenlocatie DeFabrique
Westkanaaldijk 7
3542 DA Utrecht
www.defabrique.nl

Inloop: registratie (accreditatie) DeFabrique, ruimte Smederij

13.30 - 14.00
Koffie en ontvangst		
			
14.00 - 14.15
Start symposium
Opening dagvoorzitter Koen Harms
			
14.15 - 15.15
Keynote met Q&A
Prof. dr. Jos de Mul (Erasmus Universiteit)
		
Met apps en continue glucosemonitoring (CGM) systemen, slimme
		
insulinepennen en geïntegreerde diabetesservices wordt de diabetes		
zorg steeds digitaler. Hoe verandert de relatie tussen mens en machine
		
door kunstmatige intelligentie, digitalisering en automatisering?
			
15.15 - 16.00
Sessie 2 met Q&A
Dhr. Tim Juergens (Roche Diabetes Care)
		
Hoe bouwen we aan toekomstbestendige diabeteszorg, met oog voor
		
leefstijlgeneeskunde, preventie en data gedreven, geïntegreerde
		
diabetesmanagement? Als digitale zorg écht wil doorbreken moeten
		
zorg en bedrijfsleven elkaar op het juiste moment treffen.
			
16.00 - 16.30
Pauze & energizer		
			
16.30 - 17.15
Sessie 3 met Q&A
Drie ervaringsdeskundigen aan het woord
		
De zorg digitaliseert in rap tempo, maar voor sommigen niet snel
		
genoeg. In de Verenigde Staten maar ook in Nederland knutselen
		
hobby-hackers een eigen kunstmatige pancreas of continu-glucose
		
monitoring systeem, geboren uit noodzaak. Wat is het nut en de waarde
		
van digitalisering vanuit patiëntperspectief? Drie ervaringsdeskundigen
		
delen hun inzichten.
			
17.15 - 18.00
Sessie 4 met Q&A
Prof. dr. Hanno Pijl (LUMC)
		
Leefstijlgeneeskunde gaat de toekomst van de diabeteszorg
		
onherroepelijk beïnvloeden. Als wetenschappelijk coördinator van het
		
onlangs opgerichte Innovatie Centrum voor Leefstijlgeneeskunde kan
		
Hanno Pijl, internist-endocrinoloog (LUMC) en hoogleraar diabetologie,
		
als geen ander vertellen wat die impact wordt.
			
18.00 - 18.15
Wrap-up en afsluiting
Dagvoorzitter Koen Harms			
			
18.15 - 18.45
Borrel
Met hapjes
			
18.45 - 19.45
Diner
In de mobiele keukentjes serveert DeFabrique kleine gerechten van
		
de mooiste ingrediënten.
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