Programma college Nunspeet, 14 en 15 jan. 2021.
Werking zorgstelsel, besturingsmodel, achtergronden, bestendigheid en
risicoverevening. Nederlands zorgstelsel vergeleken met andere landen.

Donderdag 14 januari 2021
Algemene literatuur: • Hoeveel geven we uit aan zorg
• Advies bekos>ging medisch-specialis>sche zorg. Belonen van zorg die
waarde toevoegt.
08.45 - 09.00

Ontvangst en welkom. Introduc>e.

09.00 - 10.30
Onderwerp:
Literatuur:

Eric van Holthuijsen, Manager Divisie Control Commercie, Coöpera>e VGZ.
Zorgpremie, posi>onering en diﬀeren>a>e zorgverzekeraars.
• 1 - Rapport Equalis: Premieverschillen tussen zorgverzekeraars nemen toe
• 2 - Kamervragen ‘Samenstelling verzekerdenpopula>e bepaalt resultaat
zorgverzekeraars’
• 3 - Beantwoording kamervragen over 'Samenstelling verzekerdenpopula>e
bepaalt resultaat zorgverzekeraars'
• 4 - AMvB toelich>ng verlaging maximale collec>viteitskor>ng

10.30 - 12.00

Patrick Jeurissen, Bijzonder hoogleraar Betaalbaarheid van Zorg, Radboud
Universiteit & wetenschappelijk adviseur ministerie van VWS.
Betaalbaarheid en solidariteit van de zorg.
• Eﬀec>ve healthcare cost-containment policies: A systema>c review
• Betaalbare zorg (laatste hoofdstuk)
• Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in interna>onaal perspec>ef

Onderwerp:
Literatuur:

12.00 - 13.00

Lunch.

13.00 - 14.30
Onderwerp:
Literatuur:

Michel van Schaik, Directeur Gezondheidszorg, Rabobank
Publiek private samenwerking is dat een goed huwelijk in de zorg.
• Rabobank en partners openen innova>e
• Innova>ekracht maakt zorg toekomstbestendig

14.30 - 14.45

Korte Film: The Zorg of Holland.

14.45 - 15.45

Kennismaking

15.45 - 16.00

Korte ﬁlm: Laat dokters lekker dokteren.

16.00 - 17.30
Onderwerp:
Literatuur:

Jan-Peter Heida, Partner SiRM
Stand van zaken & analyse hoofdlijnakkoorden en verdienmodellen in de zorg.
• College van Clayton Christensen (video)
• Zorgkeuzes in Kaart: Analyse van beleidsop>es voor de zorg van >en
poli>eke par>jen
• CPB achtergronddocument: Een raming van de zorgkosten 2018-2021
• Hoofdlijnenakkoord medisch-specialis>sche zorg 2019-2022 ondertekend
• Eerste verkenning eﬀecten hoofdlijnakkoorden
• Concentreer zorg, niet zorgaanbieders
• Concentra>e van IAT-zorg in Nederland
• Next level gezondheidszorg: hoe het beter en eﬃciënter kan

17.30 - 18.30
19.00 - 22.00

Borrel, uitleg over het schrijven van mo>es en uitgike sleutels hotelkamers.
Diner in het hotel.
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Programma college Nunspeet, 14 en 15 jan. 2021.
Werking zorgstelsel, besturingsmodel, achtergronden, bestendigheid en
risicoverevening. Nederlands zorgstelsel vergeleken met andere landen.

Vrijdag 15 januari 2021
08.45 - 09.00

Ontvangst en welkom. Introduc>e.

09.00 - 10.30

Jan Kremer, Hoogleraar pa>ëntgerichte innova>e & voorzimer Raad voor
Volksgezondheid en samenleving, voorzimer Kwaliteitsraad Zorgins>tuut.
Eigen>jdse opvanngen over het begrip kwaliteit… wie gaat daar eigenlijk over.
• Zet de pa>ënt in het hart van de zorg
• Welke deugden willen we eigenlijk
• Beyond the Quality Illusion - The Learning Era
• Recept voor maatschappelijk probleem. Medicalisering van levensfasen.
• Zonder context geen bewijs

Onderwerp:
Literatuur:

10.30 - 12.00
Onderwerp:
Literatuur:

René Goudriaan, Specialist op het gebied van risicoverevening, SiRM.
Werking en bijwerkingen van het risicovereveningsmodel & toets
persoonlijke risicoverevening.
• Regionale eﬀecten in de risicoverevening
• Verkor>ng Duur Uitvoeringsproces Risicoverevening

12.00 - 13.00

Lunch, toelich>ng middagprogramma.

13.00 - 14.30
Onderwerp:
Literatuur:

Wim Groot, Professor of Health Economics.
Wat werkt nu eigenlijk wel en wat werkt niet in de zorgverzekeringsmarkt.
• De heilloze discussie over winstuitkering zorgaanbieders
• Overheid oorzaak dure medicijnen
• Tien jaar Zvw laat zwakke plekken zien
• 'Lagere inkomens proﬁteren nauwelijks van afschaﬃng eigen risico'
• Na>onaal zorgfonds is dure grap
• Tergooi en Zilveren Kruis brengen 20% ziekenhuiszorg naar huis

14.30 - 16.00

Frank de Grave, lid Raad van State,
voormalig voorzimer Federa>e Medisch Specialisten.
MC Slotervaart is failliet verklaard. Hoe heek het zo ver kunnen komen?
• MC Slotervaart is failliet verklaard. Hoe heek het zo ver kunnen komen?
Een overzicht.
• Column: Klotevaartziekenhuis
• Boek: Grote jongen zijn - Hoe macht werkt

Onderwerp:
Literatuur:

16.00

AfsluiSng
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