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.
• Discussienota, Zorg voor de Toekomst
08.45 - 09.00

Inloggen en welkom. Introduc>e.

09.00 - 10.15
Onderwerp:
Literatuur:

Sjaak Wijma, voorziLer Raad van Bestuur Zorgins>tuut Nederland.
Dilemma’s en ambi>e van het Zorgins>tuut Nederland.
• ‘Bekos>ging zorg moet op de schop’
• Pa>ënt betaalt prijs voor plannen van het zorgins>tuut

10.30 - 12.00
Onderwerp:
Literatuur:

Loek Winter, zorgondernemer, vm. eigenaar van o.a. Slotervaart Ziekenhuis.
Reﬂec>e en duiding van het begrip marktwerking
• Loek Winter over het faillissement van zijn ziekenhuizen. (Audio)

12.00 - 13.00

Lunch en toelich>ng middagprogramma

13.00 - 14.15
Onderwerp:

Marielle Bartholomeus, lid Raad van Bestuur Rivas Zorggroep.
Wat doet leiderschap met de zorg, en in >jden van transforma>e, wat
voor een type leiderschap hebben we dan nodig
• Dr. Bartholomeus, Topvrouw van het Jaar 2020, blikt terug op begin
coronacrisis: ‘Een team moet complementair zijn’
• Mariëlle Bartholomeus van Bernhoven is Topvrouw van het Jaar 2020

Literatuur:

14.30 - 16.00
Onderwerp:
Literatuur:

Roland Eising, procurement Director, Zilveren Kruis.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid zorgverzekeraar & visie contracteren.
• Zorg Dichterbij is het wezen van onze visie
• Huisartsenorganisa>es slaan handen inéén met Zilveren Kruis
• De kracht van dit experiment schuilt in het grote vertrouwen
• Zilveren Kruis introduceert 'Zorgrapport' als keuzehulp
• App Zilveren Kruis vermindert doktersbezoek met 34 procent

16.15 - 17.00

Uitleg over het schrijven van mo>es.
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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

Inloggen en welkom. Introduc>e.

09.00 - 10.15

Frank de Grave, lid Raad van State,
voormalig voorziLer Federa>e Medisch Specialisten.
Aan de slag met ‘Discussienota, toekomst van de zorg’.
• Discussienota. Zorg voor de toekomst.
• Factsheet hoofdstuk 4. Vernieuwing en werkplezier
• Preven>e en Gezondheid
• Organisa>e en Regie

Onderwerp:
Literatuur:

10.30 - 12.00
Onderwerp:
Literatuur:

Esther van Fenema, psychiater en lijsLrekker NLBeter.
Noblesse oblige.
• Too much freedom will kill us, TEDxDell (video)
• De corona-crisis is de ul>eme lakmoesproef voor oprecht leiderschap
• Het is te hopen dat na Ralph Hamers (oud-ING) ook andere topbestuurders
vervolgd gaan worden

12.00 - 13.00

Lunch, toelich>ng middagprogramma.

13.00 - 14.15
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

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:

16.00

AfsluiPng
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