Programma colleges 18 en 19 maart 2021.

Zorg in de Tweede Kamer, zorgverzekeraars en Haagse Lobby.

Donderdag 18 maart 2021
Algemene literatuur: • Ons huidige zorgstelsel zit investeringen in preven e in de weg
• Regeldruk komt voort uit invoering
• Gezondheidszorg zou zich meer moeten richten op geluk, in plaats van op
klachten
• Hoog prijskaartje voor bevriezen eigen risico
• Posi e van regionale ziekenhuizen
• Regeerakkoord paragraaf zorg
• RIVM: Zorgkosten s jgen naar 174 miljard in 2040
• Rapportage burgerbrieven VWS 2017
• Andrea Maier over de s jgende zorgkosten
8.45

Inloggen Teams. Introduc e.

9:00 - 10:15
Onderwerp:
Literatuur:

Toosje Valkenburg, Huisarts en ini a efnemer 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
• Het Roer Moet Om wil deltaplan voor de zorg

10:30 - 11:45
Onderwerp:
Literatuur:

Paul Iske, Founder and President, Ins tute of Brilliant Failures.
Briljante mislukkingen.
• Briljante mislukkingen
• Lang leve de briljante op
• Mediator Special, elke fout is een kans tot verbetering
• Nederlands Tijdschri voor Briljante Mislukkingen
• Boeksugges e: Ins tuut voor Briljante Mislukkingen - Maak ruimte om te
experimenteren, innoveren en leren

11.45 - 12.00

Voorstelronde, aan de hand van inspirerend boek.

12.00 - 13.00

Lunch en toelich ng middagprogramma

13.00 - 14.15

Henk Hu nk, teamlead Advies & Innova e, Na onaal Ins tuut voor ICT
in de Zorg (NICTIZ).
AI en impact op de zorg.
• Publica e over basisbegrippen van ar cial intelligence.
• TedTalks van Cathy O'Neill
• "Een mail van een gerenommeerde AI specialist".
• Een hoofdstuk uit het boek ’Weapons of math destruc on’ van Cathy O’Neill

Onderwerp:
Literatuur:
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14.30 - 15.30
Onderwerp:
Literatuur:

Casper van Eijck, Hoogleraar chirurgie, Erasmus MC.
De weerbars gheid van medische doorbraken.
• Medische experts over de pa ënt die hun kijk op het vak veranderde
• The Parker Ins tute touts early results in pancrea c cancer trial
• Video: VPRO Tegenlicht, Support Casper

15.30 - 16:00

Re ec e & afslui ng.
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Programma colleges 18 en 19 maart 2021.

Zorg in de Tweede Kamer, zorgverzekeraars en Haagse Lobby.

Vrijdag 19 maart 2021
8.45

Inloggen Teams. Introduc e.

09.00 - 10.15

René Groot Koerkamp, Manager Bestuurszaken & Strategie en
Lid Direc eraad, Menzis.
Is de relatie tussen politiek en de rol van de zorgverzekeraar een gelukkig huwelijk.
• Samenva ng Menzis Strategie 2025
• Verkiezingspaper, CZ, Menzis, Zilveren Kruis
• Betaalbare zorg na de coronacrisis (Audio)

Onderwerp:
Literatuur:

10.30 - 11.45

Diana Monissen, voormalig bestuursvoorzi er Prinses Máxima Centrum,
thans voorzi er RvC, ROM (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij).
Reflectie op totstandkoming van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie.
• Succes Máxima Centrum werkt als een magneet op geldschieters
• Boekadvies: ‘Ik ben integer, jij bent integer’ - Rob de Lange

Onderwerp:
Literatuur:
11.45 - 12.00

Voorstelronde, aan de hand van inspirerend boek.

12.00 - 13.00

Lunch en toelich ng middagprogramma.

13.00 - 14.15

Debat over beprijzing, toegang en verdienmodellen van de farmaceu sche
industrie, met:
Marc Pomp, zelfstandig adviseur gezondheidseconomie, en
Henk Eleveld, zorg expert farmacie & senior inkoper Menzis.
Dianda Veldman, directeur/bestuurder van Pa ëntenfedera e Nederland.
Introduc e & quotes door Henk Eleveld en Marc Pomp (elk 5 min.)
Debat:
• Geneesmiddelen bedrijven zijn er enkel voor winstmaximalisa e.
• De kosten van geneesmiddelen s jgen in Nederland nauwelijks en de
beeldvorming dat ze onbetaalbaar worden is framing.
• De nieuwe genera e geneesmiddelen vereisen een aparte vergoedingssystema ek.
• De vergoedingssysthema ek van dure geneesmiddelen verhindert de
toegang tot innova eve geneesmiddelen.
• Het octrooirecht is een belangrijke randvoorwaarde voor innova eve
medicijn ontwikkeling.
• Het geneesmiddelen gebruik is in Nederland buitengewoon doelma g.
• De aanbesteding van generieke geneesmiddelen is een belangrijke oorzaak
van geneesmiddelen tekorten.
• Beantwoording kamervragen over het verlagen van R&D kosten
• Belas nggeld ingezet voor ontwikkeling dure pillen
• Benchmarking success
• Casestudy Marc Pomp - Kosten en baten van nieuwe hepa s C middelen

Moderator:
13:00 - 13:15
13.15 - 14.15
Stellingen:

Literatuur:

(vervolg volgende blad)
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(vervolg literatuur debat over beprijzing, toegang, en verdienmodellen van de farmaceu sche industrie)
• Dure medicijnen en wat klopt er van de argumenten van de farmaceu sche
industrie
• Duurste medicijn ter wereld goedgekeurd
• Rapport Horizonscan en het verlopen van patenten
• Innova e bij Biogen hee hoge prijs
• R&D-kosten medicijnen bestaan voor meer dan de hel uit kapitaallasten
• Van wie is onze kennis van medicijnen
• Medicijn monitor Vereniging Innova e Geneesmidelen
• Beantwoording kamervragen over het rapport - overpriced drugs developed
with dutch public funding
• Van de Dweil naar de kraan
14.30 - 15.45
Onderwerp:
Literatuur:

Ruud Klarenbeek, directeur/bestuurder JP van de Bent S ch ng.
Vernieuwend integraal verantwoorden & interne sturing – externe verantwoording.
• Blijk van vertrouwen - Anders verantwoorden voor goede zorg
• Blijf volstrekt grenzeloos denken, maar ga niet grenzeloos handelen
• Van controle naar dialoog: Pionieren voor nieuw toezicht in zorg en welzijn
• Extra handen, meer nabijheid en meer persoonlijke aandacht
• Laat je niet gek maken
• Toezicht gaat over zowel gedrag als het model (Henk den Uijl)

15.45 - 16:15

Re ec e & afslui ng.
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