Wat is de meerwaarde van e-health voor diagnostiek, therapie, nazorg en patiënten?
Hoe kunnen we goede voorbeelden sneller verspreiden?
Aan welke kwaliteitseisen moet een goed e-health voorbeeld voldoen?
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•

Actuele ﬂitspresentaties en goede voorbeelden

•

Innovatieve oplossingen

•

Leerzaam en interactief

www.guusschrijvers.nl/academie/

10 november 2017 organiseert de Guus Schrijvers Academie het 7e Nationale e-health congres in Utrecht.
Tal van actuele onderwerpen rond e-health en innovatieve voorbeelden en voorstellen zullen die dag de
revue passeren.Dit (bijscholings)congres is bedoeld voor zorgprofessionals die in een dag op de hoogte
willen raken van de nieuwste kennis en inzichten op e-health gebied. De dagelijkse praktijk in de eersteen tweede lijn staat hierbij centraal. Het congres bestaat uit korte voordrachten en ﬂitspresentaties met
veel gelegenheid om vragen te stellen en actief deel te nemen.

VRAGEN
De zorg verandert in de komende jaren en e-health
speelt daarbij een steeds grotere rol. Vragers en
aanbieders van e-health oplossingen willen snel vooruit,
maar worden geconfronteerd met kwaliteitsvragen over
effectiviteit, gebruikersacceptatie en privacy. Remt dit
de e-health ontwikkelingen? Of werkt dit juist
versterkend, omdat met name de gezondheidszorg
uitsluitend gebaat is bij ‘goede‘ oplossingen? Hoe om te
gaan met dit spanningsveld, dat is één van de thema’s
op het 7e nationale e-Health congres.

wetenschappelijke kennis 3. Behandeling op basis van
evidence based medicine en 4. Nazorg en begeleiding.
Dit congres is ingedeeld naar deze vier hoofdtaken. De
volgende vragen worden per hoofdtaak beantwoord:
– Welke meerwaarde heeft e-health?
– Wat zijn succesfactoren en randvoorwaarden om ehealth goed tot haar recht te laten komen?
– Welke vorm van verandermanagement is geschikt
voor een snelle verspreiding?
– Wat kan de congresdeelnemer zelf met de
gepresenteerde e-health innovaties?
2 INDELING CONGRES NAAR ONTWERPEN ÉN EVALUATIE VAN APPS

Op het congres komen de volgende vragen aan de orde:
• Wat is de meerwaarde van e-health voor diagnostiek,
therapie, nazorg en patiënt empowerment?
• Aan welke eisen moet een goed e-health voorbeeld
voldoen?
• Moet er 100% evidentie bestaan om e-health te
gebruiken in de spreekkamer?
• Kunnen app-ontwikkelaars en wetenschappers elkaar
ondersteunen? Of concurreren zij met elkaar?
• Hoe kunnen we in Nederland onze goede e-healthvoorbeelden sneller verspreiden?
• Is e-health te veilig?
• Belemmeren DBC’s en andere tarieven de invoering
van e-health?
• Wat is de beste manier om goede voorbeelden op te
schalen naar andere ziektebeelden, professionals,
regio’s, instellingen en instanties?

WAAROM

DIT CONGRES?

E-health is het digitaal opslaan van
gezondheids(zorg)data en het communiceren daarover
via het internet. Op dit congres komen recente
ontwikkelingen op dit gebied aan de orde. Er zijn twee
didactische lijnen:

Artsen en andere professionals willen hulpmiddelen
zoals apps en andere software applicaties pas gebruiken
als wetenschappelijk bewezen is dat ze effectief zijn.
Software bouwers daarentegen brengen soms apps op
de markt zonder wetenschappelijk bewijs van hun
effectiviteit. Zij kiezen voor een strategie
van al doende leren. Als de eerste versie van een app
niet goed blijkt te functioneren, brengen ze een jaar
later ‘gewoon’ een 2.0 versie uit. Deze werkwijze levert
soms aanvaringen op met evaluerende onderzoekers.
De vraag is daarom: (hoe) kunnen app-ontwikkelaars en
wetenschappers elkaar versterken?
Op dit congres komen softwarebouwers én
onderzoekers in dezelfde sessie aan het woord. Soms
confronteren zij elkaar met hun paradigma. Hopelijk
stimuleert het congres dat zij elkaar gaan versterken,
zodat digitalisering zinvol kan landen in de zorg.
Wij sluiten het congres af met een lezing van Johan
Krijgsman (Coördinerend specialistisch inspecteur ehealth Inspectie Gezondheidszorg) die zowel de
wetenschappelijke als de ontwerpkant van e-health
goed kent.

1 INDELING CONGRES NAAR HOOFDTAKEN VAN ARTSEN EN ANDERE
PROFESSIONALS

Tot het vakgebied van artsen en andere
zorgprofessionals behoren vier hoofdtaken:
1 Preventieve advisering 2. Diagnose stellen op basis
van anamnese, aanvullende diagnostiek en

Het congres is inhoudelijk voorbereid door Guus
Schrijvers, gezondheidseconoom en oud-hoogleraar
Public Health bij het UMC Utrecht en Hyleco Nauta,
verantwoordelijke voor e-health innovation bij het UMC
Utrecht. Nauta is tevens dagvoorzitter.

PROGRAMMA
8.30 uur

ONTVANGST
OPENING

EN INSCHRIJVING

DOOR DE DAGVOORZITTER

HYLECO NAUTA

9.15 uur

E-HEALTH

ONDERSTEUNENDE DIAGNOSTIEK BIJ HUISARTSEN:
REËLE KANSEN EN IRREËLE VERWACHTINGEN
Rob Dijkstra, bestuursvoorzitter van het Nederlands Huisartsen
Genootschap

9.20 uur

9.50 uur

Rob Dijkstra spreekt over de toepassing van e-health bij de diagnostiek
door huisartsen. Kan er dankzij kunstmatige intelligentie meer diagnostiek
van specialisten naar huisartsen worden overgeheveld? Biedt telemedicine
meer mogelijkheden voor meekijkconsulten om te komen tot de juiste
diagnose? Kunnen patiënten beter participeren in de diagnosestelling
dankzij websites als www.thuisarts.nl? Dijkstra behandelt deze vragen in
een breed overzichtsbetoog.

FLITSPRESENTATIE: HOE KAN DE COMPUTER VIA ‘BIG DATA’
DE DIAGNOSTIEK ONDERSTEUNEN?
Arjan Sammani, PhD-student UMC Utrecht en een van de winnaars
van de Hacking Hacathon Health
MONITOREN VAN VITALE SIGNALEN EN ANDERE
ONDERSTEUNDE BEHANDELINGEN DOOR COMPUTERS IN
ZIEKENHUIZEN
Cor Kalkman, hoogleraar anesthesiologie bij het UMC Utrecht

10.05 uur

10.35 uur

Gaat de computer de rol van de anesthesist overnemen en de apparatuur
aansturen op basis van vitale seinen vanuit het lichaam van de patiënt die
op de snijtafel ligt? En gaat dan een robot de chirurg ondersteunen of de
chirurg de robot? Kalkman gaat in op deze vragen vanuit (eigen)
onderzoek en praktijkervaring.

FLITSPRESENTATIE: DE DRAADLOZE NEONATALE INTENSIVE
CARE UNIT (NICU): EEN ONTWIKKELING IN HEEL EUROPA
Evert Mulder, senior consultant Philips Innovation Services

DE

VOORDELEN VAN E-HEALTH VOOR MENSEN MET EEN
CHRONISCHE ZIEKTE
Marcel Timmen, directeur bij Spierziekten Nederland

10.50 uur

Spierziekten Nederland heeft de afgelopen jaren de digitale ondersteuning
en -begeleiding van haar leden aanzienlijk versterkt. Thans bestaan er
onder andere diagnosegroepen met digitale netwerken, digitale
nieuwsbrieven, facebook-contacten en e-consulten. Ook is er een
uitgebreid (deels) digitaal onderwijsprogramma. Wat zijn de sterke en
zwakke punten van digitale ondersteuning van patiënten met chronische
aandoeningen? Op deze vraag geeft Timmen antwoord.

PROGRAMMA
11.20 uur

KOFFIEPAUZE
Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

FLITSPRESENTATIE: TECHNOLOGIE

ALS ENABLER

Vivian Dekkers, adviseur BeBright en auteur ZorgEnablers 2017

11.50 uur
Relevante technologische ontwikkelingen die de zorg gaan helpen
innoveren.

MODERNE

PREVENTIE: MEER DAN ALLEEN E-HEALTH

Guus Schrijvers, oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht

12.05 uur

Steeds meer mensen zijn tegenwoordig actief bezig met hun gezondheid.
Zij gaan daarom meer bewegen, stoppen met roken, gaan minder alcohol
drinken, gaan minder en beter eten en minder stressen. Kunnen digitale
programma’s en serious games daaraan bijdragen? Guus Schrijvers gaat in
zijn voordracht in op de relatie tussen e-health en gezonde leefstijlen.

LUNCHPAUZE
12.35 uur

Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

DE

13.20 uur

WEBWINKEL VAN GGD NEDERLAND VOL GOEDGEKEURDE
PREVENTIE APPS
Petra van Tiggelen, Innovatie- en Programmamanager digitale
zorginnovaties van de GGD Amsterdam en webwinkelier GGD
Nederland
Het ontstaan, huidig functioneren en de toekomst van de webwinkel van
GGD Nederland.

DE EHEALTH-MONITOR

DOOR DE JAREN HEEN

Myrah Wouters, Programmaleider eHealth Monitor bij Nictiz

13.45 uur

14.10 uur

Sinds 2013 brengen Nictiz en het NIVEL jaarlijks de e-Health-monitor uit.
Het feitelijk gebruik van eHealth door patiënten en professionals komt
hieruit naar voren. Evenals de bottlenecks die zij ervaren bij dat gebruik.
Eind november 2017 komt de eHealth-monitor uit van het jaar 2017. Welke
trends zijn nu al zichtbaar over de jaren 2013- 2016? Op deze vraag geeft
Myrah Wouters, eHealth adviseur bij Nictiz en programmaleider van de
eHealth-monitor 2017, antwoord. Aan de hand van een aantal stellingen
gaan we gezamenlijk in discussie over de ontwikkelingen.

FLITSPRESENTATIE: WE HEBBEN
PRAAT, MAAR HOE NU VERDER?

VIDEO CONSULTS AAN DE

Remko Brilman, directeur Videobutler Imotions

FLITSPRESENTATIE: E-MENTAL HEALTH
14.25 uur

INNOVATIES

Anna-Linde Schermerhorn, projectleider e-Health E-Mence

PROGRAMMA
DIGITALE

ONDERSTEUNING VAN ZELFMANAGEMENT DOOR
PATIËNTEN VIA EEN ONLINE PLATFORM
Erik Geluk, marketing manager VitalHealth Software

14.40 uur

E-Vita is een online platform voor zelfmanagement in de zorg. Dit
platform maakt het mogelijk om op een interactieve en digitale wijze in
contact te blijven met de patiënt en stelt de patiënt in staat op zijn eigen
niveau bezig te zijn met zelfmanagement. Met VitalHealth werken patiënt
en zorgverlener samen aan het individueel zorgplan.

THEEPAUZE

15.05 uur
Gelegenheid om met sprekers van gedachten te wisselen.

VAN VERSNIPPERING NAAR SAMENHANG VAN PERSOONLIJKE
GEZONDHEIDSPORTALS
André Dekker, directeur PAZIO en Leone Flikweert, directie PAZIO bij
UMC Utrecht
15.35 uur

16.00 uur

PAZIO is een patiëntgericht gezondheidsportaal waarin thans meerdere
online diensten in één leveranciersonafhankelijke omgeving worden
gebundeld. Basis diensten binnen PAZIO zijn onder andere eConsult,
eAfspraak, eRecept, consultvoorbereiding en dossierinzage. Daarnaast is
het portaal uit te breiden met aanvullende diensten als
gezondheidsinformatie, eMental-health en preventietoepassingen.

MET WELKE ASPECTEN VAN E-HEALTH
GEZONDHEIDSZORG TE MAKEN?

HEEFT DE INSPECTIE

Johan Krijgsman, Coördinerend specialistisch inspecteur e-health
Inspectie voor de Gezondheidszorg te Utrecht

16.30 uur

AFSLUITING

17.00 uur

EINDE CONGRES

MET EEN DRANKJE

PRAKTISCHE

VOOR

INFORMATIE

WIE?

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Het congres is bedoeld voor zorgprofessionals (artsen,
verpleegkundigen en paramedici), zorgmanagers,
leidinggevende professionals en beleidsmakers in de
cure en de care, directeuren en bestuursleden van zorgen welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, ICT- en
informatiemanagers, managers innovatie, projectleiders,
brancheorganisaties en patiëntenverenigingen en alle
anderen die werkzaam zijn of interesse hebben in de ehealth.

DATUM

Annuleren is mogelijk tot 9 oktober 2017 met recht op
restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering wordt 25
euro administratiekosten in rekening gebracht. Het
annuleren van uw deelname kunt u schriftelijk of door
middel van e-mail doen. Bij annulering na 9 oktober
2017 bent u het gehele bedrag verschuldigd. Indien u
onverhoopt verhinderd bent, dan is een collega – in het
bezit van uw bevestigingsbrief – van harte welkom.

ORGANISATIE

EN LOCATIE

10 november 2017
Congrescentrum Galgenwaard,
Herculesplein 241
Utrecht.

De Guus Schrijvers Academy organiseert het 7e
Nationale e-health congres. Hyleco Nauta treedt op als
dagvoorzitter van het congres.

ACCREDITATIE

PRIJS

Accreditatie wordt aangevraagd.

€ 345,- (btw-vrij)

CONTACT
Voor vragen kunt u mailen of bellen met Petra
Schimmel, secretariaat@guusschrijvers.nl, 06-53370437.

AANMELDING
Als u zich wilt aanmelden voor het 7e Nationale ehealth congres, dan kunt u het inschrijfformulier invullen
op:

www.guusschrijvers.nl/academie/

