Praktische informatie
Aanmelding
Je kunt je aanmelden tot 23 maart 2017 voor deze scholingsdag via
het inschrijfformulier op de website: http://www.nvvod.nl/plenair
Na 23 maart a.s. ontvang je een bevestiging van je inschrijving.
Graag weten wij van tevoren of je na afloop nog wat blijft drinken.
Ook is er volgens traditie mogelijkheid om na afloop ergens een hapje te
eten (weliswaar op eigen kosten), dit ook graag bij inschrijving aangeven.
Kosten
Voor leden van de NVvOD is deze scholingsdag gratis.
Voor niet-leden zijn de kosten €50,-. Betaling via bankrekening:
NL97 RABO 0132 9707 59 t.n.v. NVvOD te Utrecht o.v.v. scholingsdag
6 april 2017 en naam deelnemer.
Accreditatie
Deze dag is voor 7 punten geaccrediteerd door de NVvOD. Aan het eind
van de dag wordt een deelnamecertificaat uitgereikt. Het certificaat en de
bijbehorende accreditatiepunten wordt alleen toegekend indien men de
volledige dag heeft bijgewoond (zie ook de website van de NVvOD).
Locatie
Theater Het Klooster
Wilhelminaweg 77
3441 XB WOERDEN
Gezien de slechte/dure parkeergelegenheid bij Het Klooster, raden we
iedereen aan om met het openbaar vervoer te komen. Het station is op
loopafstand (5 minuten). Voor bereikbaarheid zie: kloosterwoerden.nl
Informatie
Voor nadere informatie over de organisatie van deze scholingsdag kun je
contact opnemen met
 Ciska de Ruijter, secretariaat@nvvod.nl
 Marjolijn Duijm-de Carpentier, m.duym_de-carpentier@lumc.nl

Inleiding
Namens het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Oncologie
Datamanagers, nodigen wij jullie uit voor het 10-jarig lustrumsymposium op
donderdag 6 april 2017 in theater Het Klooster in Woerden.
Dit symposium staat in het teken van ‘privacy’ en zal een feestelijk tintje
hebben!
Speciaal voor dit lustrumsymposium is gekozen voor andere omgeving maar
ook voor een andere opzet van het programma.

Programma
09.30-10.00

Ontvangst en registratie

10.00-10.05

Opening
Lidwina Wever, voorzitter NVvOD

10.05-10.45

Algemene Leden Vergadering

11.00-11-10

MiER

11.10-11.55

Data: gevaarlijker dan dioxine,
overal verkrijgbaar en gemakkelijk te verliezen
Arjen Kamphuis, MSc
Lead Advisor Information Security, Brunel NV

11.55-12.05

MiER

12.05-12.25

Uitkomsten van de “privacy-enquête”
Elise van Pinxten-van Orsouw,
Centraal Oncologie Datamanager, Radboud UMC

12.25-12.35

MiER

12.35-13.30

LUNCH

13.30-14.15

Verwerken van persoonsgegevens uit onderzoek
volgens het ZEBRA-principe
Prof. Dr. Herman Pieterse, hoogleraar GCP en
Adviseur Informatiebeveiliging in de Gezondheidszorg

14.15-14.25

MiER

14.25-14.45

Theepauze

14.45-16.00

MiER

16.00-

Afsluiting en toasten op de NVvOD!

Na ontvangst met koffie en gebak, vindt de ALV plaats, maar na een goed half
uur kan het programma starten!
Wij hebben improvisatiecabaret MiER bereid gevonden de dag in goede
banen te leiden.
In het ochtenddeel staat een presentatie van de heer Arjen Kamphuis over
(schijn)veiligheid in het algemeen gepland. In het middagdeel zal prof. dr.
Herman Pieterse ons meer vertellen over het verwerken van
persoonsgegevens in specifiekere zin.
Elise van Pinxten, lid van de werkgroep Privacy NVvOD, zal de uitkomsten van
de enquête presenteren.
Natuurlijk maakt het feestelijke tintje dat het een gedenkwaardige dag gaat
worden die je niet wilt missen……
Zien we elkaar 6 april in Woerden?

Ciska de Ruijter & Marjolijn Duijm-de Carpentier

Uitreiking certificaten

