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25e Grande Conférence

De 25e Grande Conférence wordt dit jaar op Malta gehouden.
U wordt van harte uitgenodigd om u hiervoor aan te melden.
In deze brochure vindt u daartoe de benodigde informatie.

Titel:   ‘Vernieuwende inzichten’ Met een zilver randje!

Datum:  25 september t/m 29 september 2019

Locatie:   Malta

Accreditering: Voor huisartsen, specialisten en specialisten
   Ouderengeneeskunde wordt 13 uur 
   accreditatie aangevraagd



Malta heeft een zeer lange geschiedenis. Op de eilanden Malta  
en Gozo staan prehistorische opzichzelfstaande bouwwerken zoals de
Megalithische tempels van Tarxien, gebouwd tussen 3500 en 2500 
B.C. Deze bouwwerken zijn ouder dan de Egyptische piramiden en  
ook ouder dan Stonehenge. Door de strategische ligging van het eiland 
was Malta van oudsher van groot belang voor het beheersen van de 
Middellandse Zee. Wij hebben nu 24 Grande Conférences gehouden 
rondom de Middellandse Zee en komen weer terug op de plek waar 
het 25 jaar geleden allemaal begon. En dat allemaal op een prachtige 
locatie.

Marius Buiting zal ons meenemen naar de Nederlandse  
gezondheidszorg en op zijn bekende prikkelende wijze laten  
nadenken over onze rol daarin, daarbij gebruik makend van een  
afwisselend in- en uitzoomend perspectief. Op vrijdag volgt een  
medisch ethisch programma met een juridische ‘touch’ o.a. over 
wils(on)bekwaamheid en hoofdbehandelaarschap. Kris Verburgh, 
arts-onderzoeker en auteur (o.a. van ‘de voedselzandloper’) gaat  het 
hebben over preventie, voeding en biogerontologie. Wat staat ons de 
komende jaren aan nieuwe ontwikkelingen te wachten zoals biotech, 
gene editing, artificiële intelligentie?

Dit alles is een kapstok voor kennis, kennismaking, ontspanning en 
gezelligheid. Gedurende vier dagen zal het gevoel ontstaan dat u dit
niet had willen missen!

Wij nodigen u van harte uit voor deelname!

De voorbereidingsgroep:
Ivo Bierens, Martin van den Bos, Lonneke van den Crommenacker, 
Herman Lacroix en Joost van de Ven
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Woensdag 25 september
08.15 uur  Vertrek per bus naar Amsterdam
11.50 uur  Vlucht KM 395 naar Malta
14.50 uur  Aankomst Malta, de bus staat klaar
18.00 uur  Welkomstwoord en start van wetenschappelijk programma
20.00 uur  Diner

Donderdag 26 september
08.30 uur  Wetenschappelijk programma
12.00 uur  Sportactiviteit: zeskamp
13.15 uur  Eilandtour (inclusief lunchbox)
19.30 uur  Diner in Medina

Vrijdag 27 september
08.30 uur  Wetenschappelijk programma
12.30 uur  vertrek per boot (inclusief lunch)
14.30 uur  Fiets excursie in Valletta
17.30 uur Vrije tijd
22.00 uur  Retour naar het hotel

Zaterdag 28 september
08.30 uur  Wetenschappelijk programma
12.30 uur  Lunch in het hotel
14.30 uur  Vrije tijd: strand/duiken/wandelen/fietsen/auto huren/   
  naar GOZO?
18.30 uur  Vertrek naar de slotlocatie

Zondag 29 september
08.40 uur  Vlucht KM 394 naar Amsterdam
11.50 uur  Aankomst Amsterdam en vertrek per bus naar Helmond

Alle tijden zijn onder voorbehoud
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De 25e Grande Conférence wordt dit jaar gehouden op Malta.  
We verblijven in het Hotel Dolmen Resort. Een vorig jaar volledig  
gerenoveerd, trendy hotel met uitzicht over het strand van St. Paul’s 
Bay. Vanuit dit hotel zit u binnen 5 minuten in het gezellige historische 
centrum van St. Paul. Het 4**** hotel beschikt over een buiten- 
zwembad én een binnenzwembad met een luxe spa. Tevens is er 
een fitnesscentrum aanwezig en in de regio zijn natuurlijk diverse  
golfbanen. Website hotel: http://www.dolmen.com.mt/en/

De congreskosten voor de deelnemers zijn:
€ 945,-- (inclusief reis- en verblijfkosten).
De kosten voor de partner bedragen € 895,--. Dus inclusief ontbijt,  
lunches, diners, wijn en excursies! Wilt u een tweepersoonskamer  
delen met een congreslid, dan is de korting € 150,-- per persoon.

Inschrijven vóór 15 mei 2019 via www.grandeconference.nl

Grande      I      Conférence      I      Malta     I      2019

Programma
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Let op: de laatste jaren was de Grande Conférence snel volgeboekt. 
U kunt tegelijkertijd met de inschrijving ook de rekening uitprinten.  
Er kunnen maximaal 80 deelnemers mee met deze 25e Grande  
Conférence. Het te betalen bedrag wordt automatisch afgeschre-
ven in de maand juni. De organisatie zal ernaar streven om de  
verhoudingen m.b.t. soorten artsen een afspiegeling te laten zijn van 
de regio. Dit kan inhouden dat men op de reservelijst komt.

Het is mogelijk om uw verblijf te verlengen
Informeer altijd eerst bij ondergetekende!
Ongeveer twee weken voor vertrek ontvangt u de laatste reisberichten 
over de definitieve vertrektijden en transfers naar en van Malta. Tevens 
ontvangt u enkele weken voor vertrek het programmaboekje, waarin 
onder meer het inhoudelijke programma nader wordt toegelicht.

Eventuele aanmeldingen ná 15 mei hebben een toeslag van € 50,-- 
per persoon (indien nog plaatsen beschikbaar). Dit ten gevolge van  
reservering vliegtickets die dan duurder worden. Wij maken u er op 
attent dat u zelf een reis- en annuleringsverzekering dient af te sluiten.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Ivo Bierens:
tel.nr.:  0493 - 31 28 88 
fax:   0493 - 32 25 21 
e-mail:  bierens.i@inter.nl.net




