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Zorgpaden en Zorg op Maat 

10e zorgpadencongres op 30 januari 2015 

Locatie: Hogeschool Utrecht 

Julius Academy 



Zorgpaden en Zorg op Maat 
Dit jaar is de tiende editie van het Zorgpaden Congres, met als titel Zorgpaden en Zorg op maat. 

Co-Creatie is het centrale thema.  Co-Creatie vindt primair plaats tussen patiënt en zorgverlener, 

maar ook overheid en verzekeraar hebben een rol. daarnaast krijgt het einde van het zorgpad bij 

langdurige zorg aandacht. Hoe is de zorg geregeld na de hervormingen in WMO, ZVW, en 

AWBZ/WLZ? Is de omgeving adequaat ingericht? Of is er een niemandsland? 

Dit jaar organiseert de Julius Academy het Zorgpadencongres in nauwe samenwerking met het 

Centrum voor Verpleegkundige Studies van de Hogeschool Utrecht. Deze bundeling van krachten 

komt voort uit de wetenschap dat verpleegkundig specialisten vaak een initiërende en 

coördinerende rol  hebben bij zorgpaden. Met deze gezamenlijke aanpak beoogt de organisatie 

veel experts (zorgprofessionals -huisartsen en medisch specialisten, verpleegkundig specialisten en 

paramedici-, zorgmanagers en kwaliteitsmedewerkers en vertegenwoordigers van verzekeraars, 

overheid en patiëntenorganisatie) bijeen te brengen om ervaringen, onderzoeksresultaten en 

inspirerende ideeën uit te wisselen. 

Het congres start met plenaire inleidingen van prof. dr. Guus Schrijvers, Joep de Groot (CZ),  Toke 

Tom (Gemeente Utrecht en een vertegenwoordiger van de NPCF. Het ochtendprogramma wordt 

afgesloten met een debat en de uitreiking van de door CZ ingestelde Guus Schrijvers Prijs voor het 

Beste Zorgpad 2015. Het middagprogramma is interactief van opzet. In workshops kunt u kennis 

maken met nieuwe zorgpaden (waaronder de genomineerde voor de Guus Schrijvers prijs) en 

thema’s relevant voor het bevorderen van Co-Creatie. Het geheel wordt positief kritisch en 

zelfbewust afgesloten door Prof. dr. Jan Swinkels. 

Voor wie? 
Het congres is bedoeld voor zorgprofessionals (artsen, verpleegkundigen en paramedici), 

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 zorgpaden. 

Accreditatie 
Accreditatie wordt aangevraagd voor artsen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten 

Staat uw beroepsgroep hier niet bij, informeer dan naar de mogelijkheden. 

Praktische informatie 
Locatie:  Hogeschool Utrecht, Bolognalaan 101, 3584 CJ Utrecht. 

Prijs:   € 295,- (€ 290,-  bij automatische afschrijving). 

Aanmelding:  Via www.juliusacademy.nl, of via bijgevoegd inschrijfformulier 

Informatie:  Via www.juliusacademy.nl, of via Liane van Schaik, coördinator nascholing Julius 

Academy (Telefoon: 088-7569258; E-mail: l.vanschaik@umcutrecht.nl) 

Organisatie:  Julius Academy, Divisie Julius Centrum, UMC Utrecht, Pand Zeist, Broederplein 

  39, 3703 CD Zeist 

 

http://www.juliusacademy.nl/
http://www.juliusacademy.nl/
mailto:l.vanschaik@umcutrecht.nl


Programma 
Zorgpaden Congres ‘Zorgpaden en Zorg op maat’ 30 januari 2015 

 

08.45 - 09.30  Ontvangst en inschrijving met koffie 

 

09.30 – 09.35  Opening  

Nicolette Huiskes (dagvoorzitter) 

 

09.35 - 09.45 Welkom namens de Hogeschool Utrecht  

Marlou de Kuiper, Riet van Dommelen (HU) 

 

09.45 - 10.05  CoCreatie: Co-creatie theoretisch bekeken  

Guus Schrijvers 

 

10.05 - 10.25  CoCreatie: het perspectief van de zorgverzekeraar 

Joep de Groot (CZ) 

 

10.25 - 10.45  CoCreatie: het perspectief van de Gemeente  

Toke Tom (Gemeente Utrecht) 

 

10.45 - 11.05  CoCreatie: het perspectief van patiënt en mantelzorger 

Heleen Post 

 

11.05 - 11.30  PAUZE 

 

11.30 - 12.00  Debat met inleiders en zaal  

o.l.v. Wynand Ros 

 

12.00 - 12.30 Uitreiking van Guus Schrijvers voor Beste Zorgpad 2015 met een korte 

presentatie van de genomineerde zorgpaden  

 

12.30 – 13.30  LUNCH  

 

13.30 – 14.45  Workshops  Ronde 1 * 

 

14.45 -  15.00  PAUZE  

 

15.00 – 16.15  Workshops Ronde 2 (7 workshops)* 

 

16.15 - 16.45 'Quo vadis met zorgpaden in de zorg?' Wat u mogelijk niet wil horen, maar 

nog wel gezegd moet worden.  

Jan Swinkels 

 

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. 



Workshops  

 
1. Genomineerd Zorgpad Guus Schrijvers Prijs (1) 

2. Genomineerd Zorgpad Guus Schrijvers Prijs (2) 

3. Genomineerd Zorgpad Guus Schrijvers Prijs (3) 

 

4. Gedeelde besluitvorming bij prostaatkanker: implementatie van keuzehulpen in de 

dagelijkse praktijk 

Hoda Al-Itejawi (arts-onderzoeker, VUmc, Amsterdam), Julia van Tol-Geerdink 

(onderzoeker, RadboudUMC, Nijmegen), Maarten Cuypers (onderzoeker, Universiteit van 

Tilburg) 

 

5. Continuïteit van overdracht in de keten: Demand Supply Chain Management  

Roelof Ettema (verplegingswetenschapper, HU Utrecht/UMC Utrecht) 

 

6. (On)gunstige gedragseconomische prikkels bij het zorgpad telemonitoring 

Ingeborg van Dijke (senior beleidsmedewerker, DBC Onderhoud ) 

 

7. Collectief spreekuur voor mensen met problemen  bij het invoeren  van nieuwe zorgpaden 

Roland van Linge (orthopedagoog en bedrijfskundige, HU Utrecht/UMC Utrecht)  

 

8. Wetenschappelijke theorieën over zorgpaden van Critical Pathways uit 1950 via 

redesigning core processes naar ToC en Lean Six Sigma in 2014 

Guus Schrijvers (emeritus hoogleraar Public Health, UMC Utrecht) 

 

9. Vernieuwingen van zorgprocessen, ICT en bekostiging gaan hand in hand en kunnen niet 

zonder elkaar 

Guus Schrijvers (emeritus hoogleraar Public Health,  UMC Utrecht) 

 

10. Meer doelmatigheid door Check-It, een tool binnen het digitale patiëntendossier 

Christine Brinkhuis, teamleider/stafmedewerker Ralph Wijnhoven, verpleegkundig specialist 

(UMC Utrecht) 

 

GUUS SCHRIJVERS PRIJS voor ‘BESTE ZORGPAD VAN 2015’ 

Aan het einde van de ochtend reikt Guus Schrijvers de prijs voor het beste zorgpad van 2015 uit. 

De Guus Schrijvers Prijs is ingesteld door CZ bij het emeritaat van Guus Schrijvers in 2012 en wordt 

dit jaar voor de derde keer uitgereikt. De prijs is voor de eerste keer uitgereikt tijdens het 

Zorgpaden Congres 2013. De trotse winnaar was toen het Amphiaziekenhuis met het Zorgpad 

Longkanker. In 2014 werd de prijs toegekend aan Zorgpad  Palliatieve Zorg van het IJsselland 

Ziekenhuis. De Guus Schrijvers Prijs is bedoeld voor excellente zorgpaden en mag betrekking 

hebben op alle domeinen van zorg (somatische zorg, ggz, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, 

ouderenzorg). De jury bestaat uit prof. Guus Schrijvers, Nicolette Huiskes (CZ), prof. Jan Swinkels 

(AMC Amsterdam), dr.  Harriet Wittink (HU Utrecht)  en dr. Wynand Ros (UMC Utrecht). De prijs 

bestaat uit een bedrag van € 2000, dat door de betrokkenen van het winnende zorgpad op eigen 

wijze besteed kan worden, bijvoorbeeld aan een evenement voor het zorgpadteam als blijk van 

waardering, of aan een bijzondere activiteit ter bevordering van het zorgpad. U kunt uw eigen 

zorgpad of dat van een ander nomineren door een mail te sturen naar Liane van Schaik 

(l.vanSchaik@umcutrecht.nl). Vervolgens ontvangt U een aanmeldingsformulier. De deadline voor 

het indienen van een nominatie is 12 januari 2015.



Inschrijfformulier 
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 Zorgpadencongres ‘Zorgpaden en Zorg op Maat’ op 30 januari 2015 
 
Online inschrijven gaat sneller, kijk op www.juliusacademy.nl 

 

Voornaam: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Achternaam: ……………………………………………………………………………………............................................... 

Functie: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Organisatie: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

BIG-/relatienummer: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Ondergetekende schrijft zich in voor bovengenoemd congres én verklaart akkoord te gaan 

met de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden: 

Bij schriftelijke annulering vóór 1 januari 2015 berekenen wij € 25,- aan 

 administratiekosten. Bij annulering na deze datum wordt het gehele bedrag in 

 rekening gebracht. Indien u onverhoopt verhinderd bent, dan is een collega – in bezit van 

uw bevestigingsbrief – van harte welkom. 

 
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: 

  Bankrekeningnummer: …………………………………………………………… 

  Ten name van: ……………………………………………………………………….. 

  Te: …………………………………………………………………………………………… 

 Stuurt u mij een factuur ten bedrage van € 295,- (incl. € 5,-    

 administratiekosten) 

 
 Ik wil via de digitale nieuwsbrief op de hoogte worden gehouden van actuele informatie 

over de gezondheidszorg en de door de Julius Academy georganiseerde activiteiten. 

 
Datum:       Handtekening: 

 

 

Retourneren:  Per e-mail naar l.vanschaik@umcutrecht.nl  

   Per post naar Julius Academy, UMC Utrecht  

   T.a.v. Liane van Schaik, Str. 6.131  

   Antwoordnummer 8419, 3500 VW Utrecht  

http://www.juliusacademy.nl/
mailto:l.vanschaik@umcutrecht.nl


 

 

Postadres 
Broederplein 43 
3703 CD Zeist 

Bezoekadres 
Julius Academy, Pand Zeist Unit 1 
Broederplein 39, 3703 CD Zeist 

Tel 088 75 692 55 
juliusacademy@umcutrecht.nl 
www.juliusacademy.nl 


