Patiëntenwelzijn & vernieuwing
Donderdagmiddag 29 september Artis Amsterdam
Zorgverleners willen kwaliteitszorg bieden aan de patiënt. Daarom zijn velen bezig met de vraag hoe
de zorg en daarmee het welzijn van patiënten verbeterd kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door
multidisciplinair te werken, de patiënt mee te laten beslissen en in te zetten op verbetering van
kwaliteit van leven. Maar vernieuwend werken in de zorg is niet vanzelfsprekend. Mogelijk zitten er
in ons zorgstelsel en in de huidige werkwijze barrières die nieuwe ontwikkelingen en daarmee
verbeteringen tegenhouden. Vernieuwing kan echter een positieve bijdrage leveren aan zowel het
welzijn van de patiënt als het reduceren van de zorgkosten. Recente ontwikkelingen laten zien dat
innovatie niet per se de zorg duurder maakt. De juiste zorg, met focus op patiënt gerelateerde
uitkomstmaten, kan uiteindelijk leiden tot een daling van de (zorg)kosten.
De vraag is niet of, maar hoe het anders kan. Het beantwoorden van deze vraag is echter niet
eenvoudig en vergt verschillende stappen. De eerste stap is een kwestie die is ingebracht door het
kennisinstituut van Winclove en betreft de aanpak van microbiotamanagement bij (chronisch)
zieken. Een gezonde microbiota heeft een enorme, positieve invloed op het immuun-, neurologisch
en fysiologisch systeem en daarmee op het welzijn van (chronisch) zieken. Dit biedt vanuit het
oogpunt van preventie en multidisciplinaire zorg interessante perspectieven.
Wij vragen u om tijdens het Proposium actief mee te denken, uw mening te geven en kennis te delen
over manieren om de zorg te vernieuwen, opdat het welzijn van de patiënten verbeterd kan worden.
Daartoe worden er onder meer een paneldiscussie gehouden en zijn er inspiratiesessies met als doel
om tijdens deze middag met alle deelnemers verschillende oplossingen te genereren.
Hierna volgt de volgende stap: Na deze middag gaan professionals die het verschil willen maken op
een nader te bepalen datum de resultaten van de middag uitwerken.
Wij geloven dat juist door zelfregie en bundeling van collectieve kennis en kracht van
zorgprofessionals verbeteringen in de zorg in gang gezet kunnen worden. Iets wat minister Schippers
van Volksgezondheid ook propageert.
Om alvast in de mindset van de middag te komen, kunt u voorafgaand aan het Proposium gratis
Micropia bezoeken, het microbenmuseum van Artis. Als u zich om uiterlijk 11.20 uur aan de balie
vervoegd, kunt u mee met een rondleiding.
Micropia en de patiëntenorganisaties Inspire2Live en Platform Patiënt en Voeding ondersteunen dit
initiatief. Meer informatie over deze organisaties vindt u op www.inspire2live.org,
www.patientENvoeding.nl en www.micropia.nl. Business21 organiseert en faciliteert de bijeenkomst.
Aanmelden
Deelname is kosteloos. U kunt zich aanmelden door uw naam, functie, organisatie en eventueel ook
die van uw collega’s te mailen naar info@business21.nl. Wilt u tevens aangeven of u van de
gelegenheid gebruik wenst te maken om het Micropia te bezoeken?
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Programma
11.30 Facultatief: Bezoek aan Micropia en rondleiding
12.45 Ontvangst en registratie, Tijgerzaal aan het Artisplein (lichte lunch)
13.30 Start van het Proposium o.l.v dagvoorzitter Prof. dr. Fred van Eenennaam
13.45 Paneldiscussie met Gaston Remmers (Inspire2Live en Platform Patiënt en voeding),
Esmeralda van Leeuwen (bestuurslid van de beroepsvereniging voor Verpleegkundig
Specialisten), Barbara Havenith (Integrale praktijk voor gynaecologie Vrouwenpoli
Boxmeer) en Maren Oosthuizen (Diëtistenpraktijk Focus Voeding)
14.05 Worldcafé werkronde 1
14.25 Inspiratie boosts
15.15 Pauze
15.35 Worldcafé werkronde 2 en 3
16.15 Plenair: resultaten
16.50 Afsluiting
17.00 Borrel
Locatie
Artis Micropia www.micropia.nl
Artis: Tijgerzaal aan het Artisplein, rechts van de hoofdingang vrij doorlopen en het Artis- plein schuin
rechts oversteken naar het eerste grote gebouw
Dagvoorzitter
Prof. dr. Fred van Eenennaam
Prof. dr. Fred van Eenennaam is econoom en behaalde zijn doctoraat in strategie aan de Vrije
Universiteit van Amsterdam. Hij is voor 50% werkzaam als associate en full time Professor Strategie
en verbonden aan verschillende universiteiten. Naast zijn academische werkzaamheden, geeft Van
Eenennaam advies aan medici en ziekenhuizen. Van Eenenaam is tevens oprichter van het Value
Based Health Care Center Europe. Ieder jaar reikt het Center de Value Based Healthcare Price uit. De
drijfveer van deze prijs is het stimuleren, aanmoedigen en omarmen van initiatieven die leiden tot
het een herdefiniëring van de gezondheidszorg.
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