Programma college Den Haag, 20 en 21 juni 2019.

Beleidsagenda VWS. Hoofdlijnen akkoorden. Zorg in de Tweede Kamer en Haagse Lobby, hoe werkt
dat? Rol van de NZa, ACM en ZorginsHtuut Nederland als zelfstandige bestuursorganen.

Donderdag 20 juni 2019
Algemene literatuur: • Onder Nul
• Ons huidige zorgstelsel zit investeringen in prevenHe in de weg
• Regeldruk komt voort uit invoering epd
• Brexit negoHaHons: Is the public’s health a priority?
• Gezondheidszorg zou zich meer moeten richten op geluk, in plaats van op
klachten
• Hoog prijskaartje voor bevriezen eigen risico
• PosiHe van regionale ziekenhuizen
• Regeerakkoord paragraaf zorg
• RIVM: Zorgkosten sHjgen naar 174 miljard in 2040
• Rapportage burgerbrieven VWS 2017
• Andrea Maier over de sHjgende zorgkosten

08.45 - 09.00
9:00 - 10:30
Onderwerp:
Literatuur:

Ontvangst en welkom. IntroducHe.
René Groot Koerkamp, Manager Bestuurszaken & Strategie en
Lid DirecHeraad, Menzis
Is de relatie tussen politiek en de rol van de zorgverzekeraar een gelukkig huwelijk.
• AmbiHe 2025 - de visie van zorgverzekeraars op de toekomst van de zorg
en hun eigen rol daarbij
• Era3 for Medicine and Health Care
• Samenvabng Menzis Strategie 2025

10:30 - 12:00
Onderwerp:
Literatuur:

Wopke Hoekstra, Minister van Financiën.
Bruto Kader Zorg (BKZ), de beheersbaarheid van de begroJng van VWS
• CV Wopke Hoekstra
• Paragraaf zorg regeerakkoord 2017-2021

12.00 - 13.00

Lunch en toelichHng middagprogramma
Uitreiking kamersleutels

13.00 - 14.30

Marco Varkevisser, Hoogleraar Marktordening in de Gezondheidszorg,
Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM).
Winst in de zorg, marktordening in de gezondheidszorg is een complexe
zoektocht en de rol van de poliHek.
• OraHe Marco Varkevisser
• Hand in hand: op zoek naar de juiste balans tussen marktwerking en
overheidsingrijpen in de gezondheidszorg
• Maak geen taboe van winst in de zorg
• Marktordening in de gezondheidszorg is een complexe zoektocht

Onderwerp:
Literatuur:
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14.30 - 16.00
Onderwerp:
Literatuur:

Maarten Hijink, lid Tweede Kamer namens de SP, woordvoerder zorg.
Zorg is geen markt maar vereist poliHeke moed.
• Laat ziekenhuizen geen winst uitkeren aan investeerders maar alleen
handelen in het belang van de paHënt
• Beantwoording kamervragen over het bericht dat private equity goed is voor
recordaantal overnames in nederlandse zorg

16.00 - 17.30

Philip Idenburg, Managing Partner BeBright & IniHator Diagnose healthcare
innovaHon program.
PoliHek en de transiHe in de zorg.
• FMS richt blik op de arts van straks
• Hoe zorg je dat innovaHes écht werken in zorg en ondersteuning
• Mercy Virtual centraal op ZorgtransformaHe congres
• Samen voor de Gezondste Regio 2025
• Zorg Enablers 2019 eBook
• Meer aandacht voor emoHes bij transformaHe

Onderwerp:
Literatuur:

17.30 - 18.00

Borrel

18.00 - 22.00

Bezoek Kessler SJchJng met Joy Falkena en vrijwilligers van het
Straat Consulaat en bezoeken opvanglocaHes voor dak- en thuislozen in
de binnenstad van Den Haag.
• Den Haag doet mee aan pilot dak- en thuisloze jongeren
• Zo proberen gemeenten armoede tegen te gaan

Literatuur:

22.00

Vertrek naar hotel per ﬁets

22.30

Borrel
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Programma college Den Haag, 20 en 21 juni 2019.

Beleidsagenda VWS. Hoofdlijnen akkoorden. Zorg in de Tweede Kamer en Haagse Lobby, hoe werkt
dat? Rol van de NZa, ACM en ZorginsHtuut Nederland als zelfstandige bestuursorganen.

Vrijdag 21 juni 2019
08.45 - 09.00

Ontvangst en welkom. IntroducHe.

09.00 - 10.30
Onderwerp:
Literatuur:

Toosje Valkenburg, Huisarts en iniHaHefnemer van Het Roer Moet Om!
(ont)regel de zorg!
• Het roer moet om!
• Brief van VWS aan de Tweede Kamer over de Tekenversie programma
(Ont)Regel de Zorg
• (Ont)Regel de zorg
• Gezocht: (ont)regelaars
• Rapport: De juiste zorg op de juiste plek
• Het Roer Moet Om wil deltaplan voor de zorg

10:30

Vertrek naar de Tweede Kamer (ProDemos)

11.00 - 13.00

Rondleiding Tweede Kamer, bezoek Ridderzaal en korte ﬁlm over 750 jaar
geschiedenis Binnenhof (bezoekerscentrum Hofweg 1, Den Haag)

13:00 - 14:00

Lunch Perscentrum Nieuwspoort - ToelichHng / welkom Nieuwspoort
Met Willem de Boer, voormalig bestuurder MC groep en MC Slotervaart.
ReﬂecHe op de gang van zaken faillissement Slotervaart Ziekenhuis.
• Bankroet ziekenhuizen was heqig
• Gemeente Amsterdam eist onderzoek naar rol eigenaren failliet MC
Slotervaart
• Maasziekenhuis in Boxmeer: Kamer verwijt Bruins willekeur bij staatssteun

Onderwerp:
Literatuur:

14.30 - 16.30

Literatuur:

16.30

Debat over beprijzing en verdienmodellen van de farmaceuJsche industrie.
Marc Pomp, zelfstandig adviseur gezondheidseconomie,
Henk Eleveld, farmaceuHsch adviseur, Menzis.
Ronald Brus, Oprichter en CEO myTomorrows,
Stefan Gijssels, ExecuHve Director DigesHve Cancers Europe
• Beantwoording kamervragen over het verlagen van R&D kosten
• BelasHnggeld ingezet voor ontwikkeling dure pillen
• Benchmarking success
• Casestudy Marc Pomp - Kosten en baten van nieuwe hepaHHs C middelen
• Dure medicijnen en wat klopt er van de argumenten van de farmaceuHsche
industrie
• Duurste medicijn ter wereld goedgekeurd
• Rapport Horizonscan en het verlopen van patenten
• InnovaHe bij Biogen heeq hoge prijs
• R&D-kosten medicijnen bestaan voor meer dan de helq uit kapitaallasten
• Van wie is onze kennis van medicijnen
• Beantwoording kamervragen over het rapport - overpriced drugs developed
with dutch public funding
AfsluiJng
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