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Vascular Rounds 2019
24 SEPTEMBER
VALUE BASED HEALTH CARE & E-HEALTH

Moderne ontwikkeling in de organisatie
van de vasculaire geneeskunde:
Value based health care & e-health
Een bijeenkomst met een “andere” inhoud dan u gewend bent
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internist-vasculair geneeskundige MUMC+
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voor informatie en het programma van 24 september
zie ommezijde >>

kijk op de website voor
actuele informatie, scan hier

Programma 24 september 2019
Moderne ontwikkeling in de organisatie van de
vasculaire geneeskunde: Value based health care & e-health
In de zorg wordt steeds vaker gesproken over kosten
en bezuinigingen en minder over “de beste zorg voor
de patiënt”. Dat is voor ons als medisch specialisten
lastig, de patiënt staat voor ons centraal en we willen
de beste zorg blijven verlenen.
Met Value Based Health Care (VBHC) kun je als
zorgverlener de beste zorg voor de patiënt centraal
stellen en toch over kostenbeheersing praten of mee
denken.
De outcome is daarin erg belangrijk. Met deze
denkwijze kun je het gesprek over kostenbeheersing
omvormen tot een gesprek over de beste zorg voor de
patiënt en de taal van het management, RvB en/of
ziektekostenverzekeraar beter spreken.
Tijdens deze nascholingsavond zullen de sprekers u
meenemen in hun ontdekkingstocht wat Value Based

Health Care voor onze dagelijkse vasculaire praktijk
kan betekenen en hoe wij daar als medisch specialist
mee kunnen omgaan en meepraten, onze stem en
ideeën laten horen. Door dit onderwerp praktisch te
maken kunnen wij hier allemaal direct mee aan de
slag.
Centraal zal staan: wat is VBHC, waarom moeten we
hiermee aan de slag en wat kunnen we daarmee
bereiken. Na een introductie van dit onderwerp zullen
een aantal sprekers mogelijkheden in de praktijk
bespreken, er zal ook aandacht besteed worden aan
e-health en apps voor onze dagelijkse praktijk.
Dit wordt een zeer bijzondere avond voor de Vascular
Rounds reeks, anders dan u gewend bent. Met deze
informatie bent u klaar om mee te praten over de
toekomst van vandaag en morgen.

MODERATOREN PROF.DR. A.A. KROON, MW. DRS. R.H. OLIE & D. VAN VEGHEL, MSc (invited moderator)

18.00 uur

Buﬀet, lichte warme maaltijd

18.50 uur

Opening door de voorzitter

18.55 uur

“Value based health care voor de medisch specialist”
D. van Veghel, MSc, manager coöperatie Catharina Hartcentrum Eindhoven

19.40 uur

“Value based pricing: generiek of niet”
Prof.dr. P.H.M. van der Kuy, ziekenhuisapotheker/klinisch farmacoloog Erasmus MC

20.15 uur

“Less is more”
Prof.dr. A.W.J. van ’t Hof, interventiecardioloog MUMC+ en Zuyderland MC Heerlen

20.50 uur Pauze
21.05 uur

“Innovatieve e-health in het ziekenhuis ”
Dr. S.J.H. Bredie, internist Radboud UMC

21.35 uur

“Apps in het ziekenhuis, integratie van ICT in de zorg”
Dr. P. L. Kubben, neurochirurg MUMC+

22.05 uur Samenvatting en conclusies
22.10 uur

Afsluiting door de voorzitters
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