Call for Presentations - NVTG Voorjaarscongres 2022
De Nederlandse Vereniging voor Technologie in de Gezondheidszorgsector NVTG nodigt kandidaat sprekers uit om een
abstract-paper in te sturen voor het NVTG Voorjaarscongres 2022. Het thema van dit jaar is “Energietransitie, hoe ver zijn
we?”, het congres zal in het teken staan van de Energietransitie, uitvoering van CO2 routekaarten en de nasleep van de
coronapandemie. Het congres wordt gehouden op donderdag 21 april 2022 in Theaterzaal van Hart van Holland in Nijkerk.
De NVTG biedt professionals en wetenschappers de kans om hun visie te presenteren en hun expertise te delen over
onderwerpen die vallen binnen de kaders van het thema van het NVTG Voorjaarscongres 2022.

Het NVTG Voorjaarscongres is een live bijeenkomst die gehouden wordt conform de richtlijnen van Rijksoverheid en RIVM.
De rijksoverheid heeft de corona maatregelen versoepeld en het is weer mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren
waarbij je elkaar kan zien, horen en spreken. We verwachten daarom dat ons congres net als voorgaande jaren wederom
vele bezoekers zal trekken die zich allen verbonden voelen door technologie in de zorg. De leden van de vereniging zijn
professionals werkzaam in het strategisch of tactisch management van technologie in zorginstellingen of bij bedrijven die
producten of diensten leveren aan de technologie in de gezondheidszorg. Hun werkzaamheden hebben betrekking op het
ontwerpen, bouwen dan wel beheren en onderhouden van gebouwgebonden technologie in zorgvoorzieningen in alle
branches van de zorgsector. We zouden het bijzonder waarderen als gegadigden een abstract zouden willen insturen van
één pagina voor hun lezing van een half uur, zodat selectie door de NVTG nationale activiteiten commissie kan plaatsvinden
en uitnodigingen kunnen worden geformaliseerd.

Belangrijke data
•

Medio februari 2022 : Lancering van de Call for Papers

•

Vrijdag 11 maart 2022 om 17.00 uur : Deadline voor indiening

•

Donderdag 18 maart 2022: Bekendmaking welke gegadigden zijn geselecteerd

•

Donderdag 21 april 2022 : NVTG congres in Nijkerk

Thema
Het thema van het voorjaarscongres 2022 is : Energietransitie, hoe ver staan we ?

Congres met toegevoegde waarde voor de leden
We leven in een vergrijzende samenleving die te maken heeft met krimpende budgetten, technologische vooruitgang die
steeds meer mogelijk maakt maar waardoor installaties wel steeds complexer worden, een veranderende
behoefte/verwachting van zorgconsumenten en een groter wordende invloed van zorgverzekeraars.
Daarnaast worden we geconfronteerd met een mondiale trend die steeds dominanter onze eigen dagelijkse agenda gaat
beïnvloeden, de energietransitie: onafwendbaar, onontkoombaar en onacceptebel om ons hier niet op voor te bereiden.
De kosten van het niet-handelen zullen ons als burger te hoog worden, de zorgsector zal dat gaan merken terwijl we graag
samen de zorg vooruit willen helpen. NVTG-leden staan de komende jaren voor een uitdaging. Om het hoofd te bieden aan
genoemde maatschappelijke trends zal de impact van technologie steeds belangrijker worden en dus ook het lobbyen voor
en managen van het verduuzamen van bouwgerelateerde processen. Energieneutrale technologie als basisfunctie voor het
borgen van comfort in een gebouw maar ook als middel voor het verlenen van zorg aan patiënten en cliënten. En dat
allemaal tijdens een corona pandemie die ook de nodige aandacht en prioriteit en budgetten heeft opgeeist.
Doelgroep voor het congres zijn technisch-facilitaire professionals gelieerd aan de cure en care sector.
Het congresprogramma beoogt dus iets toe te voegen voor de achterban, de leden van NVTG.
Dit kan zijn over trendsettende technische inhoud of over houding/ondernemerschap/cultuur als kennis en ervaring leren
van elkaar. We kunnen veel maatschappelijke trends in de zorgsector duiden, maar is dat nu een kans of een bedreiging
voor de technisch facilitaire professional? Het is waardevol als we eerst thema’s / problematiek schetsen vanuit
verschillende invalshoeken en vervolgens daar een analyse / vergelijk / studie / lering uit kunnen trekken voor de eigen
praktijksituatie. Inspirerend, innovatief, kennisdeling, bewustwording, duiding, visionair, praktisch en maakbaar.

Framework voor topics
Als opbouw van het congres is het volgende framework vastgesteld,
gebaseerd op maatschappelijke trends in cure-sector en care-sector
en waar NVTG-leden mee te maken hebben of krijgen.
In de volgende pagina’s zijn deze thema’s verder uitgewerkt als richtlijn voor een presentatie.

Richtlijnen voor de onderwerpen van de lezingen:
Als opbouw van het congres is het volgende framework vastgesteld, gebaseerd op maatschappelijke trends in cure-sector
en care-sector en waar NVTG-leden mee te maken hebben of krijgen. Hieronder zijn deze thema’s verder uitgewerkt als
richtlijn voor een presentatie.

Subthema 1, Inspirerende voorbeelden van de transitie naar een CO2-neutrale of zelfs Energie-neutrale zorginstelling
NVTG is een platform voor kennisdeling, ook voor inspirerende voorbeelden hoe NVTG instellingsleden hun bedrijfsvoering
aan het transformeren zijn van een fossiele naar een (op termijn) energieneutrale energievoorziening. Welk technisch
stappenplan is hierbij doorlopen, wat is de doorlooptijd van de hele energietransitie in de organisatie, kon volstaan worden
met louter technische maatregelen of bleek het noodzakelijk om ook aan de gebouwgevel en bouwfysica aandacht te geven
voor een acceptabel binnencomfort, wat zijn daarbij conflicten en tegenstrijdigheden, hoe zijn stakeholders in de eigen
organisatie daarin meegenomen, hoe zijn of worden deze maatregelen gefinancierd? Daarbij valt onderscheid te maken in
•

Energie-opwekking met lokale duurzame bronnen (businesscase, technische inpassing, bouwtechnische
randvoorwaarden, implementatieplan, reductie overlast voor cliënten en/of patiënten)

•

Aanpassingen in het ketelhuis van fossiel naar CO2-neutraal

•

Benodigde aanpassingen aan de hoofddistributie CV/GKW/Elek

•

Aanpassingen aan de gebouwschil

•

Aanpassingen aan de lokale afgiftesystemen voor verwarming en/of koeling in de gebruiksruimten

•

Aanpassingen aan de regeltechniek en de invloed van digitalisering daarbij

Subthema 2, Intrinsieke drijfveren voor het verduurzamen van technologie in gezondheidszorg
Ondanks de politieke wil om de administratieve druk te verlagen is dit in de dagelijks praktijk in de gezondheidszorg niet of
nauwelijks te merken. Hoe voorkomen we dat het monitoren van de energietransitie in Nederland gaat verworden tot
Excel-management van ingediende CO2-routekaarten, waarbij niet het implementeren van duurzame bouwtechnische
maatregelen leidend is, maar slechts het voldoen aan wettelijke eisen die tot 2050 elk jaar een stapje strenger worden
totdat de energietransitie is voltooid. Wat is daarbij leidend : idealisme van een CO2 neutrale wereld of werkt het
belemmerend we in een keurslijf zitten en dat verduurzaming en lagere total costs of ownership over twintig jaar
doorlooptijd vaak een verschuiving impliceert van lagere jaarlijkse exploitatiekosten naar hogere eenmalige
voorinvesteringen die dan vervolgens weer niet financierbaar blijkt met de huidige financieringsstructuren in de zorg.

Subthema 3, Energietransitie is technische wel mogelijk maar vergt verregaande organisatorische co-creatie
De transitie van fossiele naar hernieuwbare energie is eigenlijk een omschakeling naar een ander soort economie, waarin
we niet meer uitgaan van het centraal produceren en leveren van fossiele energie, maar van de decentrale productie en
levering van duurzame of hernieuwbare energie. Dat betekent eigenlijk een heel andere infrastructuur; een heel andere
wijze van opwekken, samenwerken met andere partijen om een collectief doel haalbaar te maken. De energietransitie is
eigenlijk primair een soort strijd, omdat er een heel dominant fossiel energieregime is. Nederland zit momenteel nog in de
fase waarin een heel klein aandeel duurzame energie wordt ingepast in het traditionele fossiele energiesysteem. In de jaren
’90 waren directies van zorginstellingen huiverig om te investeren in een energiebesparender energievoorziening met de
toentertijd vooruitstrevende techniek van warmte/kracht koppeling, want was het argument : we zijn in essentie toch een
zorginstelling en geen elektriciteitsfabriek? We voorzien geen EV-laadpalen voor elektrische auto’s want we hadden immers
toch ook geen tankstation op ons eigen parkeerterrein? Het participeren in een collectieve windturbine, diepe geothermie
of aansluiten op industriele restwarmte is niet de corebusiness van een zorginstelling, dus stranden heel vaak dergelijke
duurzame initiatieven voortijdig op organisatorische onhaalbaarheid. Houdt deze dogma’s uit de jaren ’90 stand in 2030 als
de trend op dit moment juist is om decentraal te voorzien in duurzame energiebronnen en niets doen geen optie meer is?

Subthema 4, Normatieve Huisvestings Component (NHC) en het verduurzamen van zorginfrastructuur
In juli 2021 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de beleidsregels voor langdurige zorg 2022 gepubliceerd. De NZa
voert per 1 januari 2022 ruim tien wijzigingen door, waarvan er drie direct invloed hebben op zorgvastgoed. Zorgkantoren
hebben de opdracht gekregen om in 2022 toe te zien op de benodigde investeringen bij zorgaanbieders om vastgoed te
verduurzamen. Om deze reden zal de normatieve huisvestingscomponent in de tarieven 2022-2023 voor 100%
gehandhaafd blijven. Daarnaast wordt jaarlijks ten behoeve van verduurzaming van vastgoed de NHC, bovenop de jaarlijkse
indexering van 2,5%, verhoogd met 0,18%. Voor volgende jaren kan voor de duurzaamheidsopslag een ander
ophogingspercentage gelden. Is 0,18% voldoende waarborging van financiering voor de noodzakelijke investeringen in een
duurzame technische infrastructuur. Hoe kunnen NVTG leden anticiperen op deze situatie mbt Normatieve
HuisvestingsComponent (NHC) en zorginfrastructuur : wij geven gas op het proces van de energietransitie maar wie gaat
dat betalen?

Subthema 5, Green Deal Zorg en verduurzaming bedrijfsvoering zorgvastgoed
Je voetafdruk op het milieu verkleinen. Hoe doe je dat als Nederlandse zorgsector? Hierover zijn afspraken gemaakt in de
Green Deal Duurzame Zorg met als doel om gezamenlijk de verduurzaming van de zorgsector te versnellen. De partijen van
de Green Deal verduurzamen de zorg en geven aandacht aan vier ambities :
•

de CO2-emissie van de zorgsector terug te dringen met oa CO2-routekaarten,

•

circulair werken te bevorderen met afvalscheiding, reusables in plaats van disposables, hergebruik materialen,

•

de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater terug te dringen

•

het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van iedereen bevordert.

De NVTG en vereniging Milieu Platform Zorgsector (MPZ) maken zich beiden sterk voor een duurzame bedrijfsvoering in de
zorg dat is bekrachtigd met een samenwerkingsconvenant. De Milieuthermometer Zorg is een openbaar certificeerbaar
milieumanagementsysteem dat een duurzame bedrijfsvoering stimuleert en borgt en dat de zorginstelling als gelijkwaardig
alternatief vrijwaart van de EED verplichting. Welke inspirerende voorbeelden hebben we inmiddels voorbij zien komen bij
zorginstellingen en wat is het resultaat van de Green Deal Zorg 2.0 die loopt in de periode 2018-2022?

Beoordeling ingezonden papers
De NVTG congrescommissie zal de ingediende inschrijfformulieren voor een paper inhoudelijk beoordelen aan de hand van
onderstaande selectiecriteria:
•

Mate van relevantie van de inschrijving in relatie tot de gevraagde sessie uit de Call for Presentations

•

Mate van toegevoegde waarde voor de NVTG leden voor hun dagelijks werk in technologie in de gezondheidszorg.

•

Mate van toekomstbestendige visie/duidelijke opinie/innovatief perspectief met betrekking tot technologie in de
gezondheidszorg waar het congrespubliek op gewezen wordt in de presentatie

•

Mate van bijdrage aan een succesvol congres en mate van aantrekkelijkheid voor een hoger aantal congresdeelnemers.

De beoordeling van de inschrijvingen zal leiden tot een gewogen score als rapportcijfer. Deze score-methode zal leiden tot
een ranking van de meest geschikte kandidaat-sprekers. De hoogst geëindigde sprekers in de overall ranking zullen aan het
NVTG bestuur worden voorgedragen voor uitnodiging van het congres. De NVTG nationale activiteiten commissie zal de
hoogst geëindigde kandidaat-sprekers toewijzen en indelen in het format van het congresprogramma, waarbij rekening
wordt gehouden met een interessante en uitgebalanceerde programma-indeling naar tijd en congreszaal voor professionals
uit zowel de cure-sector als de care-sector en tevens zowel voor instellingsleden als voor bedrijfsleden. Het NVTG bestuur
zal worden gevraagd om het voorgestelde congresprogramma goed te keuren, zodat de organisatie van het congres zijn
verdere beslag zal krijgen door de NVTG nationale activiteiten commissie en de sprekers bericht zullen ontvangen of ze
uitgenodigd zijn als spreker op het congres.

Instructies voor het inzenden van papers
Belangrijk: lees zorgvuldig onderstaande aanwijzingen alvorens een abstract voor een lezing op te stellen. Samenvattingen
die niet conform onderstaande richtlijnen zijn opgesteld, kunnen niet meegenomen worden in de overwegingen om
sprekers uit te nodigen en dat zou jammer zijn.

Indieningsmethode via website
Abstracten kunnen alleen ingediend worden met de invulformulieren zoals te downloaden op de website www.nvtg.nl.
De ingevulde abstracts kunnen tot vrijdag 11 maart 2022 worden ingediend door dit te mailen naar info@nvtg.nl.
Congresregistratie van de auteur
Indien een paper voorlopig wordt geaccepteerd, dan wordt de auteur gevraagd zich formeel te registreren als deelnemer
bij het NVTG congres 2022 alvorens een paper definitief wordt geaccepteerd. NVTG wil er zeker van zijn dat een spreker
ook inderdaad beschikbaar is tijdens het congres. Sprekers worden overigens vrijgesteld van inschrijfkosten.
Presentatie methode op het congres
Papers die geaccepteerd worden door NVTG zullen worden gepresenteerd als mondelinge spreekbeurten en kunnen
worden ondersteund door visualisaties aan de hand van powerpoint.
Duur van de presentaties
De presentaties mogen maximaal 30 minuten duren. Tijdens het congres zal een countdownklok kunnen meelopen als
reminder voor de spreker, zodat het overall programma niet uit het schema gaat lopen. Na afloop van een spreekbeurt is
een paar minuten ruimte voor discussie met de dagvoorzitter en beantwoorden van enkele vragen uit de zaal.
Digitaal format
Alle abstracten dienen in Microsoft Word format ingediend te worden, het indienen als PDF wordt niet toegestaan.
Word-layout van abstracten
Papier-formaat : A4 portrait, Lettertype : Arial, 10 pt, Margins: 2,5 cm (boven, onder, links, rechts)
Copyright afspraken
Abstracten die geaccepteerd zijn voor presentatie op het NVTG congres mogen niet worden gepresenteerd of gepubliceerd
vóór het NVTG Congres in 2022.
•

Copyright: De auteurs dragen het copyright van de geaccepteerde abstracten over aan NVTG.

•

Het intellectueel eigendom blijft natuurlijk wel bij de auteur.

•

Geaccepteerde abstracten en de powerpoints worden aan het einde van de congresdag gepubliceerd op de
ledenpagina’s van de website van NVTG.

•

De NVTG is niet verantwoordelijk voor niet (tijdig) ontvangen abstracten.

•

Het is de taak van de auteur om te controleren dat het abstract in goede orde is ontvangen.

Na indiening van het abstract zal de auteur ontvangstbevestiging gemaild krijgen van de NVTG backoffice waarin bevestigd
wordt dat de indiening in goede orde is ontvangen.

Structuur van het abstract
Het abstract dient te worden ingediend door het separate application form in te vullen en voorzien van bijlagen te mailen
naar info@nvtg.nl. Dit application form is als volgt opgebouwd.
Header
•

Titel: vetgedrukt, in hoofdletters, soort krantenkop, circa 20 woorden maximaal

•

Auteursnaam: Namen van de auteur zijn voorzien van opleidingstitels, eerst voornaam en dan achternaam.

•

Organisatie of instituut waar de spreker werkzaam is

•

Contact email adres en telefoonnummer waarop de spreker te bereiken is door NVTG.

Biografie van de spreker
•

Pasfoto van de spreker in high resolution in JPG format.

•

Tekstuele omschrijving van het curriculum vitae van de spreker in max 100 woorden,

•

chronologisch qua carrière-opbouw, in de tekst te beginnen met de huidige functie en dan terugverhalend naar de
initiële opleidingsachtergrond.

Inschrijving op Topic nummer
NVTG heeft een framework opgesteld voor het sprekersprogramma. Geef in een separate regel tekst aan op welke topicnummer het abstract betrekking heeft, want onderdeel van de beoordeling is of de presentatie past in het beoogde topicschema.
Paper body
•

Omschrijf de inhoud van het abstract in maximaal 1000 woorden, want we willen kandidaat sprekers niet op voorhand
vragen om onnodig veel voorinvesteringen te doen in het opstellen van een paper zonder dat is beoordeeld of de
spreker inderdaad wordt uitgenodigd voor het congres.

•

Laat duidelijk blijken waarom en hoe de inhoud van de lezing aansluit bij het beoogde topic. Je kunt afbeeldingen,
grafieken en tabellen toevoegen, deze tellen niet mee met de woordenlimiet. Let wel op de maximum grootte van het
digitale bestand.

•

Afkortingen en acroniemen: alle gebruikte afkortingen en acroniemen in de tekst dienen voluit gespeld te worden als
deze voor het eerst voorkomen, gevolgd door de afkorting of acroniem tussen haakjes.

Sprekersprogramma voor NVTG congres (concept versie 4 jan 2022)

