Programma college 2, 11 en 12 februari 2021.

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

Donderdag 11 februari 2021
Algemene literatuur: • Zorg scoort hoog op innova8e
• Anna van Poucke (KPMG) over digitale revolu8e - ‘Koppeling van
informa8esystemen is de ruggengraat van de zorg’
• NFU sturen op kwaliteit (Anima8e)
• Dit kunnen we leren van de langdurige zorg in Scandinavië
8.45

inloggen Teams. Introduc8e.

09.00 - 10.15
Onderwerp:
Moderator:
Literatuur:

Tom Oostrom, Directeur Niers8ch8ng.
Over dromen, durven, doen en regie nemen over innova8e.
Peter Eickmans, CGM
• 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
• Video: Introduc8e en vraag Tom Oostrom

10.30 - 12.00
Onderwerp:
Literatuur:

Maroeska Rovers, Hoogleraar evidence-based surgery en ambassadeur Hi-NL.
Zó houden we nieuwe technologie in de zorg betaalbaar.
• Zó houden we nieuwe technologie in de zorg betaalbaar.

12.00 - 13.00

Lunch en toelich8ng middagprogramma

13.00 - 14.00
Onderwerp:

Jos de Blok, directeur Buurtzorg.
Management paradox van vertrouwen of controleren en
nieuwe poli8eke par8j Zorgend Nederland.
• Zelfsturingsprincipes van Jos de Blok worden over de hele wereld omarmd.
• Nieuwe par8j Zorgend Nederland wil meedoen aan Tweede
Kamerverkiezingen.

Literatuur:

14.15 - 15.00

Voorstelronde, aan de hand van inspirerend boek.

15.00 - 16.15
Onderwerp:
Literatuur:

Hans Schoo, lid Raad van Bestuur Rijnstate
Ziekenhuis Rijnstate van de toekomst.
• (Video) Presenta8e van het Citrienfondsprogramma Sturen op Kwaliteit.
• (Audio) Zorgdebat: De maatschappij eist, de zorgverlener draait (door)

16.15 - 16.30

AfsluiGng.
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Programma college 2, 11 en 12 februari 2021.

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

Vrijdag 12 februari 2021
8.45
09.00 - 10.15
Onderwerp:
Literatuur:

inloggen Teams. Introduc8e.
Jan Kremer, Hoogleraar pa8ëntgerichte innova8e & voorziier Raad voor
Volksgezondheid en samenleving, voorziier Kwaliteitsraad Zorgins8tuut.
Eigen8jdse opvajngen over het begrip kwaliteit… wie gaat daar eigenlijk over.
• Zet de pa8ënt 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

10.30 - 12.00
Onderwerp:
Literatuur:

Robin Koops, Directeur Inreda Diabe8c
De kustma8ge alvleesklier en het pad van de volharding.
• Robin Koops met kunstalvleesklier uitgeroepen tot Na8onaal Icoon
• Website Inreda
• Robin Koops: ‘Nu kan ik ook andere mensen helpen’
• Ar8kel Volkskrant; Kunst-Alvleesklier voor diabeten
• Accepta8e van de kunstma8ge Alvleesklier
• TEDx video: Building my own pancreas
• Video Interview Robin Koops: Make It Possible
• Resultaten van CEstudie in een free access abstract (feb 2020)
• De man die zijn eigen diabetespomp ontwierp

12.00 - 13.00

Lunch en toelich8ng middagprogramma.

13.00 - 13.30

Voorstelronde, aan de hand van inspirerend boek.

13.30 - 14.45

Frank de Grave, lid Raad van State,
voormalig voorziier Federa8e Medisch Specialisten.
Vervolg internet consulta8e ‘Discussienota, toekomst van de zorg’.
Marco Frenken, Lilly

Onderwerp:
Moderator:
15.00 - 16.15
Onderwerp:
Moderator:
Literatuur:

16.15 - 16.30

Sjoerd Repping, hoogleraar Zinnige Zorg Amsterdam UMC en voorziier
Zorgevalua8e en Gepast Gebruik.
Hoe kom je tot gepast gebruik van medisch specialis8sche zorg?
Ichelle HuGnk.
• Een stevige zwieper aan gepast gebruik
• Zorgevalua8e en Gepast Gebruik Jaarplan 2020-2021
• Video: Introduc8e en vraag Sjoerd Repping
AfsluiGng.
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