
Zorgpaden 2.0 met IT

Steeds meer ziekenhuizen stijgen op de HIMSS-

ladder.  Dit is te danken aan nieuwe EPD’s en proces 

ondersteunende software voor ordermanagement, 

elektronisch voorschrijven, decision support en 

zorgpaden. Hierdoor verbetert de informatie-

uitwisseling binnen én tussen zorginstellingen. Ook 

kunnen zorginstellingen hun zorgprocessen beter op 

elkaar afstemmen. De ondersteuning van zorgpaden 

met IT staat op dit congres centraal. 

Trends en praktijkvoorbeelden komen ruimschoots aan 

bod. Zo is er aandacht voor de ziekenhuizen die reeds 

het predicaat “stage 6” van HIMSS hebben behaald. 

Wat moesten ze daarvoor doen? En wat betekent dit 

voor de zorg die zij leveren? Ook decision support komt 

aan bod. Hierbij ondersteunt intelligente software 

zorgprofessionals bij het nemen van beslissingen. 

Praktijkvoorbeelden van zorgpaden in de regio en de rol 

van de patiënt in een zorgpad maken het programma 

compleet. Kortom, in één dag is uw kennis van 

zorgpaden in Nederland helemaal up-to-date.

MedicalPHIT organiseert het congres

Congrescentrum Domus Medica te Utrecht

Woensdag 29 oktober 2014

 #zorgpaden20
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Onafhankelijk advies in de Zorg

Ona f hank el i jk  ad v ie s  in  de Z or g



Registratie
U kunt zich inschrijven via onze website www.phit.nl onder 
‘MedicalPHIT agenda’  of door een e-mail te sturen met uw 
gegevens. 

Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een e-mail 
met verdere informatie, de factuur volgt per post. 
Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst van 
betaling. Deelname bedraagt €325,- (excl. BTW) en is 
inclusief koffie, thee, lunch en een digitale congresmap. 

Congreslocatie
Congrescentrum Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
Telefoon: +31 30 28 23 248
www.domusmedica.nl/vergadercentrum

Voor informatie over MedicalPHIT en voor
inschrijvingen kunt u terecht op www.phit.nl

MedicalPHIT  |  Mercatorlaan 1200  |  3528 BL Utrecht  |  Tel: +31 30 82 000 70  |  Fax: +31 30 82 000 77  |  www.phit.nl  |  info@phit.nl

Zorgpaden 2.0 met IT 

Woensdag 29 oktober 2014

Programma

 09.30 uur Registratie

  STAND VAN ZAKEN NEDERLAND

 10.00 uur Opening 
  MedicalPHIT

 10.10 uur  Paralelle innovatie van zorgpaden, 
ICT en bekostiging: ja, dan zijn betere 
gezondheid, hogere kwaliteit van zorg en 
gelijk blijvende kosten haalbaar 
Guus Schrijvers, gezondheidseconoom en 
oud-hoogleraar Public Health UMC Utrecht

 10.40 uur  Geboorte van een concept 
Jacob Hofdijk, partner Casemix Zorg & 
Gezondheid en voorzitter ICT commissie, 
College Perinatale Zorg

 11.10 uur Koffiepauze

 11.40 uur  Betere kwaliteit en veilige zorg met 
zorgpaden 
Ingrid Janssen, senior adviseur en lid 
managementteam, CBO

 12.10 uur  Oncoguide: Naar richtlijnen gestuurde 
oncologische zorg

   Xander Verbeek, adviseur Kennis en 
Kwaliteit,  IKNL

 12.40 uur Lunch

  HIMSS STAGE 6 

 13.40 uur  Ervaringen met ‘IT-supported’ zorgpaden 
in het UMC Utrecht 
Jan Christiaan Huysman, programma 
manager vernieuwing Zorg-ICT, UMC 
Utrecht 

 14.10 uur  “Regionale” zorgpaden in combinatie met 
een nieuw EPD; de visie van het UMCG hoe 
dit te realiseren 
René de Vink, directeur IFM (ICT, Functioneel 
Beheer en Medische Techniek),  UMCG

 14.40 uur  De brug tussen gebruikers en het systeem 
Ronald Petru, CMIO, UMC Radboud 

 15.10 uur Theepauze

  ZORGPADEN IN DE PRAKTIJK

 15.40 uur  ICT ondersteuning van zorgpaden met 
gestandaardiseerde flexibiliteit-  
Is dit mogelijk?  
Leon Moons, MDL arts, UMC Utrecht

 16.10 uur  eZorg in ZGV: Zorgpaden in een eHealth-
omgeving  
Gert Jan van den Burg, kinderarts en 
medisch manager Divisie Zorg, ziekenhuis 
Gelderse Vallei 

 16.40 uur Samenvatting 
  MedicalPHIT   

 17.00 uur Borrel

  

  Onderstaande leveranciers zijn aanwezig  
op de info-markt:

Onafhankelijk advies in de Zorg
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