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Ochtendprogramma: 9:30 - 12:15 uur  

De NVTAG wil jonge onderzoekers graag in de gelegenheid stellen hun onderzoek te 
presenteren aan de aanwezige collega's. In het ochtendgedeelte van het symposium zullen in 
orale en posterpresentaties voorbeelden van recent Nederlands HTA onderzoek de revue 
passeren. Uiteraard wordt gelegenheid geboden om met de onderzoekers in discussie te gaan 
over de methoden die werden gebruikt en over de resultaten. Daarmee wordt beoogd de 
deelnemers aan het symposium kennis te laten maken elkaar en met de onderzoeksactiviteiten 
in de diverse groepen. Er is ruimte voor veel posters en voor zes mondelinge presentaties van 
15 minuten spreektijd.  

LET OP!!: Abstracts kunnen tot uiterlijk vrijdag 24 oktober per email worden ingediend bij 
Wilbert van den Hout (hout@lumc.nl). Beperk het abstract tot maximaal 400 woorden en geef 
aan of je een mondelinge presentatie wilt geven. Het bestuur selecteert welke abstracts 
mondeling zullen worden gepresenteerd en let daarbij op originaliteit, relevantie en kwaliteit. 
Uiterlijk 3 november krijgen alle indieners van een abstract te horen krijgen of zij zijn 
geselecteerd voor een mondelinge presentatie of een poster.  

Grijp deze kans om over je onderzoek van gedachten te wisselen met een ervaren en 
deskundig publiek!  

   

Middagprogramma: 13:00 - 17:30 uur  

Ons land heeft uitstekende onderzoekers op het terrein van HTA/doelmatigheidsonderzoek 
Daaraan zijn onderzoeksopleidingen in het buitenland maar ook in eigen land debet.  

Ten aanzien van de opleiding van HTA onderzoekers is al geruime tijd een discussie gaande 
over de vraag of er misschien een aparte (erkende) opleiding moet komen voor 
HTA/doelmatigheidsonderzoek. Net zoals bij de epidemiologie zou zo'n opleiding niet alleen 
de basale kennis en vaardigheden moeten bijbrengen die onderzoekers nodig hebben, maar 
wellicht ook moeten kunnen leiden tot een erkende registratie.  

Rond deze discussie organiseert de NVTAG op 14 november haar najaarssymposium 2008. 
Met het voorlopige programma wordt beoogd zicht op de visie en commentaar op deze 
discussie te krijgen van de kant van de gebruikers van HTA/doelmatigheidsonderzoek (zoals 
de industrie, overheid, universiteit, ziekenhuizen, verzekeraars) en van de kant van de 



opleiders . Deze commentaren worden in- en uitgeleid door prof dr GJ van der Wilt (UMC St 
Radboud).  Tijdens het gehele symposium is er een tevens een opleidingenmarkt waar de 
huidige opleidingen en cursussen op het terrein van HTA/doelmatigheidsonderzoek zich 
presenteren. Hier zal ook informatie aanwezig zijn over cursussen en opleidingen in het 
buitenland.   

   

OCHTEND PROGRAMMA  

   
9:30  Ontvangst  
10:00-10:10  Welkom door de dagvoorzitter, Dr G Engel  
10:15-11:15  4 presentaties jonge onderzoekers  
Pauze  
11:30-12:15  2 presentaties jonge onderzoekers  

   

   

Pauze en “Opleidingenmarkt”  

   
MIDDAG PROGRAMMA  

  
13:00-13:30  De opleiding van HTA onderzoekers. Waartoe leidt dat op? 

Prof dr GJ van der Wilt  
 Presentatie van 3 Master opleidingen  
13:30-13:40  Health Sciences Research Master Maastricht  
13:40-13:50  Health Technology Assessment – Nijmegen  
13:50-14:00  Health Policy & Law – Rotterdam  
Pauze      
 Perspectieven op HTA en de behoefte aan 

onderzoek/opleiding  
14:30-14:50  Waar heeft de industrie behoefte aan? Dr I van den Arend , 

Director Global Pricing & Reimbursement, Ipsen.  
14:50-15:10  Waar heeft wetenschap behoefte aan? Prof dr H Severens , 

Universiteit Maastricht  
15:10-15:30  Waaraan heeft een individuele zorgverzekeraar behoefte? Dr 

J. van Dam , Adviserend apotheker Menzis 
15:30-15:50  Waar hebben consultancies behoefte aan? Dr J van Loon  
15:50-16:10  Waar heeft een pakketbeheerder behoefte aan? Dr B Boer , 

College van Zorgverzekeraars 
16:10-16:45 Forum discussie  
16:45 Afscheid en borrel  
    
 


