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3 oktober 2014 - Openbare Bibliotheek Amsterdam

Fysici Zonder Grenzen

Dit jaar vindt op 3 oktober de KLIFOPdag plaats in het centrum van Amsterdam. Het thema
"fysici zonder grenzen" brengt ons in de ochtend over lokale en internationale grenzen.
Wouter Bos spreekt over de ontwikkelingen van ziekenhuizen binnen Nederland. De relatie
tussen de Nederlandse én Europese opleiding tot klinisch fysicus wordt toegelicht. Tevens
zullen de ervaringen met klinische fysica buiten Europa aan bod komen. ?s Middags zoeken
we ook de grenzen van onze creativiteit in een workshop met Artsen Zonder Grenzen. Het
avondprogramma heeft uiteraard een Amsterdams tintje en is tijdig afgelopen, zodat ook
iedereen die verder weg woont dit niet hoeft te missen.
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Voor wie? Klinisch fysici in opleiding en geïnteresseerdenWanneer? 3 oktober
2014Waar?Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokskade 143 , 1011 DL Amsterdam (5
minuten lopen van Amsterdam Centraal).Kosten?
Voor klifio's: 60 euro voor het dagprogramma en 40 euro voor het avondprogramma.
Voor geïnteresseerden: 70 euro voor het dagprogramma. Geen toegang tot het
avondprogramma.
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Voorlopig programma:

09:15-09:45
Ontvangst en registratie
09:45-10:00
Introductie dagvoorzitter Hugo Spruijt
10:00-10:30
Presentatie Wouter Bos over "Sturing, cultuuromslagen en fusies"
10:30-11:00
Presentatie Olenka van Ardenne over "De Klinisch Fysicus 2015: Groot schatbewaarder,
(hoofd)behandelaar of ondersteunend specialisme?"
11:00-11:30
Pauze
11:30-12:15
KLIFOP vergadering
12:15-13:15
Lunch
13:15-13:45
Presentatie Paul van Haaren over ?Het opzetten van een radiotherapeutisch centrum in
Suriname?

14:00-17:00
Workshop AzG
17:00-18:00
Borrel
18:00-20:00
Avondprogramma

De inschrijving is nu gesloten.

Hou deze site in de gaten voor updates. Na inschrijving word je ook op de hoogte gehouden
via e-mail.
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