Programma college 5 -'Brussel', 20 en 21 mei 2021.

Verschillende zorgstelsels binnen de EU, de rol van Europa in de zorg,
EU Health Horizon 2020.

Algemene literatuur: • Waarom Europa? Het belang van een gezamenlijke Europese aanpak van
informa euitwisseling in de zorg
• Poli ek strateeg Saar van Bueren over de Brusselse wandelgangen - NOS Met
het Oog op Morgen (Audio)

Donderdag 20 mei 2021.
8.45

Inloggen Teams. Introduc e.

9.00 - 10.15

Marjolein van Griethuysen, founder and director at Global Scien c Business
Innova ons
Moet de EU streven naar een gemeenschappelijk Europees (volks)gezondheidsbeleid & wie zijn de belangrijkste stakeholders voor zo’n lobby.
• Steun voor de volksgezondheid in Europa
• Europeanising health policy in mes of corona onalism

Onderwerp:
Literatuur:

10.30 - 11.45

Nadere introduc e van deelnemers AcademieNieuwezorg.

12.00 - 13.00

Lunch.

13.00 - 14.15

Elizabeth Kuiper, Execu ve Director European Federa on of Pharmaceu cal
Industries and Associa ons (EFPIA).
Post corona… wat staat ons te doen
• Pharmaceu cal Strategy for Europe

Onderwerp:
Literatuur:
14.30 - 15.45

Mar en Bouwmans, adviseur gezondheidszorg en welzijn.
Auteur van het boek: Het zorgstelsel ontrafeld.
De beste zorg ter wereld… of valt er nog wel wat te verbeteren?
• Zin en onzin in het Nederlandse zorgsysteem

Onderwerp:
Literatuur:
15.45 - 16.00

Afslui ng.
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Programma college 5 -'Brussel', 20 en 21 mei 2021.

Verschillende zorgstelsels binnen de EU, de rol van Europa in de zorg,
EU Health Horizon 2020.

Vrijdag 21 mei 2021
8.45

Inloggen Teams. Introduc e.

09.00 - 10.15

Bart Ooijen, afdelingshoofd Publieke Gezondheid Nederlandse
vertegenwoordiging in Brussel namens VWS.
Rol en posi e van de Nederlandse VWS vertegenwoordig in de EU.
• HPP Statements

Onderwerp:
Literatuur:
10.30 - 11.45
Onderwerp:
Literatuur:

Michiel van Schaik, directeur Gezondheidszorg Rabobank.
Zorgbestuurders missen de capaciteiten en ambi e om te veranderen.
• Rabobank, wees coöpera ef en help ons de gezondheidszorg te verbeteren
• Rabobank: ‘Zorgbestuurders missen de capaciteiten en ambi e om te
veranderen

12.00 - 13.00

Lunch en toelich ng middagprogramma.

13.00 - 14.15

Bespreking en re ec e ingediende mo es

14.30 - 15.45

Willem Jan Bos, hoogleraar nierziekten. Ervaringsdeskundige met
implementa e Waardegedreven Zorg in St Antoniusziekenhuis/Santeon en
LUMC. Co-voorzi er Linnean ini a ef.
Waarde Gedreven Zorg: gericht op kwaliteitsverbetering of (vooral) een
nancieel instrument.
• Rapport over VBHC in Europe
• Santeon ervaringen met waarde gedreven zorg

Onderwerp:
Literatuur:

15.45 - 16.00

Afslui ng
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