
Thema-programma voor het congres over Zorg op de Juiste Plek en 
Substitutie

Opgesteld door: Guus Schrijvers en Leo Kliphuis  

Opmerkingen vooraf 

 Alle plenaire sprekers en parallelle sprekers eindigen hun verhaal met 3 praktsche 
tps om substtute te bevorderen 

 Maximaal één fitser erbij per sessie 
 Plenaire sprekers hebben 30 minuten inclusief discussie 
 De voorbeelden in de parallelsessies zijn niet meer dan aanzeten tot 

gedachtebepaling bij de deelnemers  Andere voorbeelden zijn ook welkom  
 Samenwerking tussen eerste en tweede lijn bij het aanbieden van spoedzorg komt 

niet aan de orde op dit congres en wel op het 19e natonale congres over 
geïntegreerde spoedzorg op 8 november 2018  

Het thema programma

Plenaire spreker 1 om 9 15 bijvoorbeeld over substtute in het Hoofdlijnen akkoord  

Plenaire spreker 2 om 9 45 bijvoorbeeld over één belangrijk aspect van substtute ebv 
governance, ICT, fnanciering)  

Plenaire spreker 3 om 13 45 bv  over haalbaarheid van substtute in het veld van 1e en 2e 
lijn  

Goede 
voorbeelden van 
meekijk-
consulten, 
telemedicine en 
telemonitoring

Goede 
voorbeelden 
van 
gezamenlijke 
behandeling en 
begeleiding in 
eerste en 
tweede lijn 

Goede 
voorbeelden van 
ontworpen 
randvoorwaarde
n om substitutie 
te bevorderen 

Het trainen van 
vaardigheden om 
samenwerking tussen 
1e en 2e te bevorderen
of te herstellen

Ronde A 
van de 
sessies 
e10 45 – 
11 45)

Gezamenlijke 
spreekuren van  
Verloskundigen en
gynaecologen, 
huisartsen en 
kinderartsen, 
POH’s en 
psychiaters, idem 
dito voor andere 
specialismen 

Ketenzorg 
cardiologie 

Andere 
voorbeelden van
innovates in de 
ketenzorg voor 
mensen met 
chronische 
aandoeningen

Opte 1  Goede 
voorbeelden van 
aansturing van 
ketenzorg

Opte 2  Open 
spreekuur met 
zorgverzekeraar 
over wijze van 
inkopen

Opte 1  
Onderhandelen met 
zorgverzekeraar

Opte 2  Het repareren
van een niet goed 
functonerend team

Opte 3  Het 
meekrijgen van een 
niet-geïnteresseerde 



achterban
Ronde 
B van 
de 
Sessies 
e12 00 –
13 00)

Meekijkconsulten 
Radiologische 
diagnostek 
beschikbaar voor 
huisartsen na bv 
borstkanker 
onderzoek

COPD coach is e-
health en 
ketenzorg;

Wondzorg van 2e

naar 1e lijn

Integrale 
bekostging van 
ketenzorg

Populate 
geboden 
bekostging

eHart)revalidate 
en 
uitkomstbekostgi
ng

Als 
wijkverpleegkundige 
verwijzen naar de 2e 
lijn

Ronde 
C van 
de 
Sessies 
e14 15 –
15 15)

Telemedicine 
projecten over 
diagnostek in de 
1e lijn bv rond 
personen met 
hart- en 
vaataandoeningen

Huisartsen en 
gespecialiseerde
geestelijke 
gezondheidszorg

Digitaal 
berichtenverkeer 
tussen 
ketenpartners 

Transferverpleegkundi
gen anno 2018 tussen 
1e en 2e lijn

15 30 – 16 15 Plenaire afsluitng door Leo Kliphuis en Guus Schrijvers: met welke praktsche 
tps gaan congresdeelnemers aan de slags  

Utrecht, 14 april 2018 


