
  

 

 

 

 

 

 

                       
Aan de leden,                                                                     Amsterdam, 25 maart 2013. 

 

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de 1e Kringbijeenkomst van het seizoen 2013:   

 

de 15e H.J. Docter lezing. 
 

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op  maandag 08 april 2013 vanaf 17.45 uur in het                                                  

Steigenberger Hotel Amsterdam-Airport*, Stationsplein ZW 951, 1117 CE Amsterdam           

Schiphol-Oost.     

                    

 

To tweet or to meet? 
                                Social Media en E-Health 

                                                                                                                                                          
 

17.45 – 18.30 uur    ontvangst met buffet, gelegenheid tot netwerken. 

 

18.30 – 18.40 uur  Opening bijeenkomst en introductie sprekers. 

                                 drs. Louis M. Schrier, MHBA, bedrijfsarts, avondvoorzitter 

     

18.40 – 19.15 uur ‘Trends in sociale media: er is leven na Facebook’ 

             Wouter van Noort, Msc, MA, Economisch journalist bij 

                              Weekblad Elsevier, coördinator Digitale Wereld-pagina’s    

                    

19.15 – 19.50 uur  ‘Hoezo een bank liken !?’ 

                                  Frank Jan (J.F.) Risseeuw Msc,  

                                                   Manager Social Media Hub ING Nederland. 

  

19.50 – 20.15 uur                            Pauze  

 

20.15 – 20.50 uur  ‘E-Health: van idee naar klinische praktijk’ 

              Dr. Athanasios Maras, directeur en psychiater van Yulius 

Academie, 

                                Centre for Research, Development & Education.  

  

20.50 – 21.25 uur  ‘De NVAB, Social Media en E-Health. Klaar voor de toekomst?’ 

                                  Drs. Marjolein Bastiaanssen, bedrijfsarts  Kwaliteitsbureau NVAB.    

         

21.25 – 21.40 uur  ‘Nog iets anders……………………….’ 

                                  Drs. Louis M. Schrier, MHBA, bedrijfsarts 

 

21.40 uur                                         Afsluiting. 

                                                                                 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur van de Kring Bedrijfsgezondheidszorg Amsterdam eo, 

 

Louis Schrier, voorzitter                        Marjon Dunn, secretaris 

                       
  * Uitrijkaarten van de ondergrondse garage van het  Steigenberger Hotel worden bij de inschrijving verstrekt. 

                      Kring voor Bedrijfsgezondheidszorg Amsterdam e.o. 
 
 

 
 Kringsecretariaat: marjon.dunn@ziggo.nl 

 

 



  

 

Leerdoelen: 

Na de nascholing hebben bedrijfsartsen zowel theoretische als praktische kennis en inzicht 

in: 

- welke vormen van social media zijn er 

- inzicht in toepasbaarheid van diverse vormen van social media 

- kennis van digitale kansen en valkuilen 

- kennis van en inzicht in de do’s en don’ts van social media 

- kennis van privacy aspecten aangaande gebruik social media 

- kennis van de KNMG handreiking voor het gebruik van Social Media door    

  Artsen 

- Kennis van de toepasbaarheid van social media en e-Health binnen de 

gezondheidszorg en binnen de NVAB 

  

Achtergrondinformatie over de sprekers:  

 

Wouter van Noort, Msc, MA, verslaggever Economie van weekblad Elsevier. Vanaf 2012 

lid van de redactieraad, projectgroepen app. & social media. Wouter schrijft vooral over 

het internationale bedrijfsleven, innovatie en internet en maakt de Elsevier rubriek  

“digitale wereld”. Regelmatig reist hij naar het buitenland voor zijn reportages, zoals naar 

China, de Verenigde Staten, Taiwan, Kenia, Israël en veel Europese landen. Naast zijn 

werk is hij oa gastdocent aan minor Journalistiek & Nieuwe Media aan de Universiteit te 

Leiden en draagt hij bij aan debat – en discussen-evenementen.  

 

Wouter is genomineerd voor de Citi (bank) Journalistic Excellence Award 2013 voor 

financieel journalisten.     

 

Redactie 020 – 5159071      Wouter.van.noort@elsevier.nl        www.elsevier.nl    

Follow me: www.twitter.com/woutervnoort 

                   

Frank Jan (J.F.) Risseeuw Msc, manager Social Media Hub ING Nederland. 

Frank Jan Risseeuw is sinds juli 2012 manager van de Social Media Hub van ING 

Nederland waar alle afdelingen die actief zijn met social media samenkomen. Tevens is hij 

verantwoordelijk voor de afdeling Conversation Management (onderdeel van de Hub) die 

actief de dialoog starten  en managen op de social media platforms zoals Facebook en 

Twitter.  Frank Jan is 5,5 jaar werkzaam binnen de ING en heeft op verschillende 

marketing afdelingen gewerkt in Nederland en het buitenland. Voordat hij begon bij de 

ING heeft hij een Master afgerond in Business Administration aan de Universiteit 

Maastricht. 

 

ING Nederland heeft de Social Media Award 2012 ontvangen. 

 

Dr. Athanasios Maras, is psychiater, kinderpsychiater en psychotherapeut en sinds 2007 

directeur van Yulius Academie. Meer als 30 wetenschappelijke studies en innovatieve 

projecten en scholing van GGZ- en onderwijspersoneel vallen onder zijn 

verantwoordelijkheid. Afgelopen jaren is Yulius Academie begonnen om e-Health projecten 

te ontwikkelen die zich nu deels in de fase van wetenschappelijk onderzoek bevinden. Zijn 

directe betrokkenheid bij e-Health ontwikkelingen maakt hem tot een ervaringsdeskundige 

op dit nog dynamische gebied. Door samenwerking met universitaire en industriële 

partners en game bedrijven beschikt hij over een rijk netwerk aan expertise. 

 

Om mogelijkheden van e-Health efficiënt te gebruiken en alle soorten risico’s te 

minimaliseren, is van het begin een helder beleid, strategie en planmatig handelen 

noodzaak. Zijn lezing wil kansen van e-Health verduidelijken maar tevens laten zien hoe 

men het beter zou moeten aanpakken, een compacte guideline voor beleidsmakers, 

managers en artsen.  

 

Yulius Geestelijke Gezondheid, Mathenesserlaan 202, 3014 HH Rotterdam. 

Telf  010 – 4369898 of 06 – 11309229     a.maras@yulius.nl       www.yulius.nl 
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Drs. Marjolein Bastiaanssen, bedrijfsarts projectleider Kwaliteitsbureau NVAB. 

Marjolein Bastiaanssen begon haar loopbaan in de bedrijfsgezondheidszorg in 1990 in 

Helmond en volgde in die periode de opleiding tot bedrijfsarts bij de SGBO in Nijmegen. 

Zij werkte voor verschillende branches (eerst –semi-overheid en sociale werkvoorziening, 

later industrie en zakelijke dienstverlening) en combineerde vanaf 2000 het werk van 

praktiserend bedrijfsarts met beleids- en bestuurstaken zoals het NVAB-bestuur en 

beleidswerk bij de KNMG. Ook voerde zij regelmatig projecten uit voor het 

Kwaliteitsbureau NVAB, zoals de Leidraad Verwijzen door de bedrijfsarts, de 

Multidisciplinaire Richtlijn Overspanning en burn-out en het PreventieConsult 

Cardiometabool Risico. Sinds juni 2011 is zij volledig werkzaam voor het Kwaliteitsbureau 

en vervult zij ook de rol van communicatieregisseur van de NVAB.  

 

Als NVAB worden nog geen e-Health programma’s zelf ontwikkeld, wel e-learning modules. 

Op basis van de multidisciplinaire richtlijn Overspanning en burn-out is door de NVAB, en 

in het bijzonder door Marjolein, meegewerkt  aan een e-Health programma van 

Therapieland. Naast informatie over dit laatste project zal Marjolein tijdens haar 

presentatie ingaan op de handreiking Artsen en Social Media zoals die ontwikkeld is door 

de KNMG.  

  

Telf 030 – 2040620          m.bastiaanssen@nvab-online.nl          www.nvab-online.nl 

 

         

Literatuur: 

KNMG handleiding Artsen en Social Media               www.knmg.nl/socialmedia 
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