Programma college Beekbergen, 11 en 12 februari 2021.

ICT in de zorg, E-health, kosteneﬀec8viteit, innova8es en waardegestuurd
leiderschap.

Donderdag 11 februari 2021
Algemene literatuur: • Blockchain - gebruikers zijn ondanks kri8ek toch enthousiast
• Anna van Poucke (KPMG) over digitale revolu8e - ‘Koppeling van
informa8esystemen is de ruggengraat van de zorg’
• CBS - Ehealth - mogelijkheden, gebruik en opvaPngen
• The blockchain revolu8on and what it means for pharma
• Zorg scoort hoog op innova8e
• De zin en onzin van blockchain
• NFU sturen op kwaliteit (Anima8e)
• De man die zijn eigen diabetespomp ontwierp
• Dit kunnen we leren van de langdurige zorg in Scandinavië
• Milieuwetgeving belemmert kankertherapie
• Health care is one of Apple’s most lucra8ve opportuni8es
08.45 - 09.00

Ontvangst en welkom. Introduc8e.

09.00 - 10.30
Onderwerp:
Literatuur:

Casper van Eijck, hoogleraar chirurgie, Erasmus MC
De weerbars8gheid van medische doorbraken.
• Medische experts over de pa8ënt die hun kijk op het vak veranderde
• The Parker Ins8tute touts early results in pancrea8c cancer trial

10.30 - 12.00
Onderwerp:
Literatuur:

Tom Oostrom, Directeur Niers8ch8ng.
Over dromen, durven, doen en regie nemen over innova8e.
• Dialysepa8ënten rapporteren zelf over uitkomsten van behandeling
• Meer inzicht in de uitkomsten van zorg voor dialysepa8ënten
• Overtuigende drammer gaat de kunstnier draagbaar maken
• Persoonlijke aandacht telt
• Beantwoording kamervragen over het gevaar dat het goede werk dat
nierteam aan huis voor nierpa8enten verricht mogelijk moet worden
stopgezet

12.00 - 13.00

Lunch

12.45 - 13.00

Toelich8ng middagprogramma

13.00 - 14.30
Onderwerp:

Peter Linssen, Directeur EMBER
Reﬂec8e over drijfveren deelnemers AcademieNieuwezorg en het
samenstellen van het juiste team

AcademieNieuwezorg - (020) 845 40 18 - info@academienieuwezorg.nl

14.30 - 16.00
Onderwerp:
Literatuur:

Rob Pieters, Chief medical oﬃcer, Prinses Máxima Centrum
Innova8es en waardegestuurd leiderschap.
• Met gekweekte mini-organen de markt op

16.15 - 17.45
Onderwerp:
Literatuur:

Robert Vonk en Ingrid Hegger, onderzoekers RiVM.
Technologie in de zorg, zo simpel is het niet
• Technologie in de zorg: zo simpel is het niet
• CBS - Ehealth - mogelijkheden, gebruik en opvaPngen
• Toekomstverwach8ngen over ATMP’s

18.00 - 19.00
19.30 - 22.00

Borrel en uitgike sleutels hotelkamers.
Diner
Met Hans Ossebaard, adviseur Innova8e & eHealth, Zorgins8tuut Nederland.

22.30 Wandeling naar het hotel.
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Programma college Beekbergen, 11 en 12 februari 2021.

ICT in de zorg, E-health, kosteneﬀec8viteit, innova8es en waardegestuurd
leiderschap.

Vrijdag 12 februari 2021
08.45 - 09.00

Ontvangst en welkom. Introduc8e.

09.00 - 10.30
Onderwerp:
Literatuur:

Ines von RosensHel, Kinderarts, Rijnstate ziekenhuis, Haga ziekenhuis.
Integra8ve Medicine - van onderzoek naar implementa8e
• Academic consor8um for integra8ve medicine & health
• Duke integra8ve medicine
• Na8onal center for complementary and integra8ve health
• The Berlin Agreement: Self-Responsibility and Social Ac8on in Prac8cing and
Fostering Integra8ve Medicine and Health Globally

10.30 - 12.00
Onderwerp:

Ronald Brus, Oprichter en CEO myTomorrows,
Toegang tot innova8eve geneesmiddelen en een alterna8ef van de huidige
registra8e modellen.
• Rapportage deﬁni8ef IVM patentverloop
• The cost of opportunity, Gupta Strategists
• Improving the odds of the drug development looery, Ingmar de Gooijer
• It’s 8me to get serious about the economics of expanded access
• ALS-pa8ënten Tiny en Piet vlogen naar Japan voor een laatstekanspil en een
sprankje hoop
• Statement by FDA Commissioner Scoo Goolieb
• Leveraging Real-World Treatment Experience from Expanded Access
Protocols

Literatuur:

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 13.15

Toelich8ng middagprogramma.

13.15 - 14.45

Richard van Heijningen, Business Development Manager, Philips Research.
Njin-Zu Chen, Senior Scien8st, Philips Research.
Wat kunnen we de komende 5 tot 10 jaar verwachten aan innova8e en
wat dragen ze bij aan betaalbaarheid en kwaliteit van leven.
•

Onderwerp:
Literatuur:

15.00 - 16.30
Onderwerp:
Literatuur:
16.30

Henk HuHnk, manager advies & strategisch adv. sectorale zorg-ICT, Nic8z.
'ICT-Standaarden in de zorg', 'Wet- en regelgeving in de zorg' en 'Keurmerken,
cer8ﬁcaten en kwaliteitsverklaringen in de zorg’ allemaal onzin?
•
AfsluiHng
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