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WAAROM DIT CONGRES? 
Het is al weer het negende editie van het Zorgpaden Congres. Het is inmiddels een jaarlijkse traditie, waar mensen uit 

onderzoek en praktijk ervaringen uitwisselen over recente ontwikkelingen over zorgpaden in Nederland. Het succes van het 

congres blijkt uit de evaluaties. Deelnemers vinden het congres van belang was voor hun dagelijks werk en zouden een 

collega adviseren om ook naar dit congres te gaan. 

Het congres start met plenaire inleidingen. Prof. Jan Swinkels gaat in op de start van het zorgpad. Welke patiënt kan 

toegelaten worden tot het zorgpad? Wie komt in aanmerking voor aanvullende diagnostiek, wie voor complexe 

behandeling? Hij gaat daarbij ook in op de actuele vraagstukken van overdiagnostiek, overbehandeling en upcoding voor 

een betere DBC. Prof. Kees Ahaus houdt een lezing over modulariteit in zorgpaden, en gaat daarbij in op het spanningsveld 

tussen zorg op maat en standaardisering van zorg. Het ochtendprogramma wordt afgesloten met een debat en de 

uitreiking van de door CZ ingestelde Guus Schrijvers Prijs voor het Beste Zorgpad. 

Het middagprogramma is interactief van opzet. In workshops kunt u kennis maken met nieuwe ziekenhuis- en transmurale 

zorgpaden, innovatieve zorgICT applicaties en andere ondersteuningsinstrumenten voor verbetering.   

DOELGROEP 
Het congres is bedoeld voor zorgmanagers, leidinggevende professionals, RvB leden, beleidsmedewerkers van 

ziekenhuizen, inkopers zorgverzekeraars, wethouders en medewerkers van gemeenten, onderzoekers, innovatoren, 

projectleiders en organisatieadviseurs bij al dan niet gestarte zorgpaden, vertegenwoordigers van nationale instanties, 

wetenschappelijke verenigingen en brancheorganisaties, leden van patiëntengroeperingen en hun regionale platforms, 

vakbladredacteuren en alle anderen die werkzaam zijn op of interesse hebben in zorgstraten en zorgpaden in ziekenhuizen. 

 
LEERDOELEN VAN HET CONGRES 

- Vergroten van de theoretische kennis over de ontwikkelingen op het gebied van zorgpaden 

- Kennisnemen van goede recente voorbeelden van zorgpaden 

- Kennisnemen van en leren omgaan met externe ontwikkelingen rond zorgpaden 

- Gezamenlijk evalueren van de wenselijkheid van de nieuwe ontwikkelingen zorgpaden en het vormen van een 

opinie daarover 

- Het leggen van contacten en het uitwisselen van ervaringen met collega leidinggevenden die ook werken met 

zorgpaden in ziekenhuizen 

 
 
UITREIKING VAN DE PRIJS ‘ZORGPAD VAN HET JAAR 2014’ 
Aan het einde van de ochtend reikt Guus Schrijvers de prijs voor het beste zorgpad van het jaar 2014 uit. De Guus Schrijvers 

Prijs is ingesteld door CZ bij het emeritaat van Guus Schrijvers in 2012 en wordt dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. De 

jury bestaat uit prof. Guus Schrijvers, Nicolette Huiskes (CZ), prof. Jan Swinkels (AMC Amsterdam) en dr. Wynand Ros (UMC 

Utrecht). Wie zijn eigen zorgpad of dat van een ander wil kandideren, stuurt een mail naar congres organisator Liane van 

Schaik op L.vanSchaik@umcutrecht.nl Vervolgens ontvang je een aanmeldingsformulier. 

 
 
 
ACCREDITATIE AANGEVRAAGD VOOR 

 Artsen Maatschappij en Gezondheid 

 Geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V 
 
U kunt tot tien weken voor aanvang van het congres informatie bij ons inwinnen over mogelijke accreditatie bij andere 
verenigingen. 
 
 
 



 

PROGRAMMA Zorgpaden congres, 7 februari 2014 
 
 
08.45     Ontvangst met koffie en inschrijving 

 

09.30 – 12.00  Plenair programma  

   Dagvoorzitter: Mw. Dr. N. Huiskes, medisch adviseur CZ 

 

   Met bijdragen  van: 

  

Jan Swinkels, hoogleraar richtlijnontwikkeling in de gezondheidszorg, AMC Amsterdam 

   over Zorgpaden en overdiagnostiek/overbehandeling  

 

Kees Ahaus, directeur TNO Management Consultants; hoogleraar Health Care Management, RUG 

Groningen) 

over Standaardzorg of zorg op maat. Over modulariteit binnen zorgpaden. 

    

   Debat met inleiders en experts 

 

12.00 – 12.30  Uitreiking Guus Schrijvers Prijs voor Beste Zorgpad 2013 

 

12.30 – 13.30  LUNCH  

 

13.30 – 15.00  Workshops  Ronde 1 (7 workshops)* 

 

15.00- 15.15  PAUZE  

 

15.15 – 16.45  Workshops Ronde 2 (7 workshops)* 

 

16.45   Hapje en drankje 
 
 
* De deelnemers kunnen een keuze maken uit verschillende workshops. Op basis van belangstelling worden de workshops 
1 of 2 keer aangeboden. Een opsomming van de workshops staat verderop. 
 

  



 
 
WORSHOPS  
 
Genomineerd zorgpad Guus Schrijvers Prijs (1) 
 
Genomineerd Zorgpad Guus Schrijvers Prijs (2) 
 
Genomineerd Zorgpad Guus Schrijvers Prijs (3) 
 
Orthopedische Zorgpaden volgens Rapid Recovery 
MJ Coenders1, M van der Zanden-Bouwer 2, D Wijffels3, E Righarts4, SBW Vehmeijer5 

Reinier de Graaf Groep (Delft) 
 
Gebruik van indicatoren om zorgpaden te verbeteren 
Christien Hofstra-van Benthem, Willeke Helthuis-Oude Groote Beverborg, Mariëlle Thorbecke.  
Inspectie voor de Gezondheidszorg, Programma Specialistische somatische zorg 
 
Beter, sneller, goedkoper en meer patiëntgericht? Nog volop kansen bij de follow-up na kanker! 
Noël van Oyen 
Vintura, UMC Utrecht 

 
Een decision aid voor shared decision making in zorgpaden  
Linda van Mierlo 
CZ 
 
Zorgpadondersteuning met ICT (ovbh) 
Rube van Poelgeest, Guus Schrijvers 
UMC Utrecht 
 
Zorgpad: sleutel voor financiële planning en capaciteitberekening (ovbh) 
Guus Schrijvers e.a. 
  
Transmurale samenwerkingsafspraken; een ondersteuning bij zorg op de juiste plek 
Loes Meijer, Mariëtte Oostindiër, Hennie van Bavel, Lilo Crasborn en Gerda Vermeer  
Federatie van Medisch Coördinerende Centra (FMCC)  

 
Van zorgproces naar zorgpad: ICT ondersteunend bij zorgpaden eczeem en voedselallergie (ovbh) 
Marieke Pronk, Jette de Groot, Petra Eland 
UMC Utrecht 

 
 
 
  



 
Praktische informatie 
 
Plaats: Achmea, 
 Handelsweg 2   

3707 NH Zeist 
 
Prijs:   € 290,- / € 295,- 
 
Aanmelding:  Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst. Inschrijving verplicht tot betaling. U 

schrijft zich in door het inschrijfformulier volledig ingevuld te retourneren of digitaal via onze 
website: www.juliusacademy.nl 

    Ongeveer twee weken voor het congres ontvangt u de bevestiging en routebeschrijving.  
 
Annulering:  Bij schriftelijke annulering vóór 8 januari 2012 berekenen wij € 50,- administratiekosten. Na 

deze termijn wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Indien u onverhoopt verhinderd 
bent, dan is één van uw collega’s - in het bezit van uw bevestigingsbrief - welkom op het 
congres. 

 
Informatie:   Liane van Schaik, coördinator nascholing Public Health 
    Telefoon: 088 – 7569258, e-mail: l.vanschaik@umcutrecht.nl 
 

Organisatie:  Julius Academy , Pand Zeist 

    Liane van Schaik 

    Huispostnummer Pand Zeist Unit 1  

    Broederplein 39 

    3703 CD ZEIST     

 

 
 
  

Check regelmatig onze website voor: 
 

relevante achtergrondinformatie 
 

* 
 

de deelnemerslijst (kort voor het congres) 
 

* 
 

de presentaties van de vermelde sprekers 
en workshops (kort na het congres) 

 
* 
 

www.juliusacademy.nl 
 

http://www.juliusacademy.nl/
http://www.unitzorginnovatie.nl/


  

Inschrijfformulier                                                          U 526 
                    
 
Zorgpaden Congres 
  
Via www.juliusacademy.nl (nascholing) kan ook online ingeschreven worden! 
 
Voor- en achternaam:……………………………........................................................................m/v 
 
Functie:................................................................................................................................... 
 
Instelling:................................................................................................................................ 
 
Adres:................................................................………………….................................................. 
 
Postcode en plaats:................................................................................................................ 
 
E-mail:…………………………….................................................Tel.nr............................................ 
 
BIG-nummer*:………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
* in te vullen door Artsen Sociale Geneeskunde, Huisartsen en Specialisten Ouderengeneeskunde 
 

 Ondergetekende schrijft zich in voor bovengenoemd congres dat plaatsvindt op 7 februari 2014 én 
verklaart akkoord te gaan met de inschrijvingsvoorwaarden 
 

Betaling inschrijfgeld (aankruisen wat van toepassing is) 
 

 Hierbij machtig ik de administratie van het UMC Utrecht om éénmalig de deelnemersbijdrage van € 
290,- af te schrijven van: 

 
   giro/bankrekeningnummer.................................................................................... 
 
   ten name van.......................................................................................................... 
 
   te:........................................................................................................................... 
 

 Stuurt u mij een factuur ten bedrage van € 295,- (incl. € 5,- administratiekosten) 
 
Datum:        Handtekening: 
 
 
 
 
Retourneren aan:    
 
Julius Academy, 
Huispostnummer Pand Zeist Unit 1 | Broederplein 39 | 3703 CD ZEIST  

T.a.v. Liane van Schaik 
E-Mail: l.vanschaik@umcutrecht.nl 

 
 
 

http://www.juliusacademy.nl/

