
Symposium

Organisatie en financiering van de CVA zorg, op naar 2020

meetbaar beter

Vrijdag 11 maart 2016

Domstad Utrecht

Met velen, in de ketens en over de ketens heen, werken we aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg zodat

patiënten na een beroerte zo goed mogelijk kunnen deelnemen aan onze maatschappij. Daarbij proberen we de

kosten niet te laten toenemen. In dit symposium staan kwaliteit én financiering van zorg centraal. 

Op ons symposium passeren onderwerpen als uitkomst indicatoren, kwaliteitsmetingen, overdracht van gegevens

en ehealth  de revue. Wij nodigen u van harte uit om te komen luisteren maar vooral ook om mee te discussiëren

over deze onderwerpen en onze dilemma’s.

Programma

voorzitter: Ir Karin Idema, beleidsadviseur De Hart&Vaatgroep

09.00 - 09.45 ONTVANGST MET KOFFIE/THEE 

09.45 - 09.50 Opening door Johanna Haanstra, directeur Kennisnetwerk CVA NL

09.50 - 10.15 Monique Lindhout, Directeur Hersenletsel.nl

Visie van de patiëntenvereniging op het thema / patiënten participatie

10.15 - 10.40 Prof. Silvia Evers, Professor of Public Health Technology Assessment Maastricht University, De-

partment of Health Services Research 

Kosteneffectiviteit van de CVA zorg

10.40 - 11.15 KOFFIE/THEE PAUZE 

11.15 - 11.40 Marjolein de Booys, Zorginstituut Nederland (ZIN), Adviseur/projectleider Spoedzorg 

bij het Zorginstituut 

Kwaliteit van zorg in zicht

11.40 - 12.05 Dr. Bianca Buijck, Ketencoördinator Rotterdam Stroke Service

Informatieoverdracht in de keten: doen & denken

12.05 - 12.30 Theo van der Bom, Directeur/bestuurder Ergotherapie Nederland

Hoe stellen we kwaliteitseisen; voorbeeld voor ergotherapie in de eerste lijn 

12.30 - 13.30 LUNCH



Middagprogramma

Voorzitter: Sacha Deetman, specialist ouderengeneeskunde Vivium

13.30 - 16.30 Dillema’s uit de praktijk:

Vier sprekers krijgen 25 minuten de tijd om hun dilemma over betreffend onderwerp toe te

lichten. Daarna volgt 10 minuten interactie met de zaal. 

13.30 - 14.05 Prof. Guus Schrijvers, Gezondheidseconoom en oud-hoogleraar Public Health

Mantelzorg is goedkoop, maar niet gratis

14.05 - 14.40 Prof. Robbert Huijsman, Bijzonder hoogleraar Management en Organisatie van de Ouderenzorg

bij iBMG, Erasmus Universiteit Rotterdam

Twee jaar later: de Nederlandse inkoop

14.40 - 15.20 KOFFIE/THEE PAUZE 

15.20 - 15.55 Sander van Schaik, Neuroloog OLVG Amsterdam

Registratie last versus kwaliteitsverbetering 

15.55 - 16.30 Prof. Cindy Veenhof,  Hoogleraar Gezondheidswetenschappen, in het bijzonder Fysiotherapie-

wetenschap, Afd. Revalidatie, Verplegingswetenschap & Sport, Divisie Hersenen, UMCU

E-Health - waarom lukt het ons niet om dit uit te rollen

16.30 Drankje zonder en eventueel met alcohol

Doelgroep

 Neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen,

 Beleidsmakers, projectleiders, managers, ketencoördinatoren, kwaliteitsmedewerkers, docenten,

organisatieadviseurs, onderzoekers

 Verpleegkundig specialisten,  verpleegkundigen,  praktijkondersteuners,  fysiotherapeuten, ergotherapeuten,

en ieder ander die in de CVA zorg werkt

 Accountmanagers, zorgverzekeraars en farmaceutische industrie

 Vrijwilligers van patiëntenorganisaties

Leerdoelen

Aan het einde van het congres hebben deelnemers meer kennis over:

 overdracht van gegevens en afstemming in de keten

 ehealth en hoe dit in te zetten in de zorg

 registratie van gegevens en hoe je daar zorg mee kan verbeteren

 kosten die de ‘gemiddelde’ CVA patient maakt 

 meten en verbeteren van de kwaliteit van zorg

Datum en locatie

Vrijdag 11 maart 2015

Plaats: Domstad Utrecht (op loopafstand van Utrecht CS)

Koningsbergerstraat 9

3531 AJ Utrecht



Kosten

De kosten bedragen voor leden van het Kennisnetwerk CVA NL, studenten en promovendi, 

€ 110,- p.p, niet-leden: € 175,- p.p. Gelieve het bedrag over te maken op rekeningnummer 1295.19.642 t.n.v. Ken-

nisnetwerk CVA NL, o.v.v. naam van de deelnemer en de CVA keten en Symposium maart 2016. 

Inschrijven

Inschrijven voor het symposium kan via de website van het Kennisnetwerk CVA NL, www.kennisnetwerkcva.nl. U

ontvangt dan automatisch per mail een bevestiging van uw inschrijving en de factuur. Na betaling van het in-

schrijfgeld is uw deelname definitief. Leden van het Kennisnetwerk CVA NL hebben voorrang bij inschrijving.

Bij overinschrijving ontvangt u bericht.

Annuleren

Het annuleren van uw deelname kunt u schriftelijk of per e-mail doen. Annuleren is mogelijk tot 26 februari 2016

met recht op substitutie van het inschrijfgeld. Terugbetaling van het inschrijfgeld na annulering vindt binnen vier

weken plaats. Als u na 26 februari annuleert, ontvangt u uw inschrijfgeld niet terug. Het is dan wel mogelijk een

collega in uw plaats te laten komen.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd voor neurologen, specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, verpleeg-

kundig specialisten en paramedici. 

Een bewijs van deelname wordt na afloop van het symposium uitgereikt. 

Wijzigingen in het programma voorbehouden.

Organisatiecommissie

 Anne Visser-Meily, hoogleraar revalidatiegeneeskunde, UMC Utrecht

 Karin Idema, beleidsadviseur  De Hart&Vaatgroep

 Guus Schrijvers, oud-hoogleraar Public Health & Gezondheidseconoom

 George Beusmans, huisarts Maastricht, verbonden aan het azM, RVE Patiënt & Zorg

 Anja Kuperus, fysiotherapeut, Verpleeghuis Elzenhorst, Horst

 Martje Huijben, ergotherapeut, Verpleeghuis ’t Gasthuis, Middelburg

 Sacha Deetman, specialist ouderengeneeskunde, Vivium, Zorggroep Naarderheem

 Mia Willems, projectleider Knowledge Brokers Kennisnetwerk CVA NL

 Liesbeth van Hoef, assistent programmamanager / webmaster bureau Kennisnetwerk 

http://www.kennisnetwerkcva.nl/

