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Een nieuwe datum: vrijdag 16 oktober 2020, zelfde locatie, grotere ruimtes.
Tijdens een van de Vascular Rounds MUMC+ bijeenkomsten is door de deelnemers de behoefte uitgesproken 
verdieping in dit onderwerp te gaan organiseren voor vasculair geïnteresseerde deelnemers, waarbij ook 
aandacht is voor de lokale vraagstukken. Na het inwinnen van advies bij (ervarings-) deskundigen, is een 
kleinschalige workshop samengesteld met de titel “Waardegedreven zorg voor CVRM-patiënten: een 
gezamenlijke doorvertaling naar de praktijk”. Met de nieuwe datum en alle recente gebeurtenissen is het 
“anders” organiseren van de zorg nog meer een punt van aandacht.

Tijdens deze werksessie zullen we waardegedreven zorg voor CVRM-patiënten praktisch vormgeven: 
het definiëren van de juiste stuurinformatie (uitkomstenindicatoren) voor CVRM-patiënten, zoveel mogelijk 
gericht op de lokale situatie en mogelijkheden, met als doel een aanzet te geven dit te gaan implementeren 
in de eigen regio. Bram Kroon zal als voorzitter de dag begeleiden, de inhouds- en ervaringsdeskundigen 
Vincent Wiersma (Value Based Health Care Manager Amgen) en Dennis van Veghel (manager Hartcentrum 
Catharina ziekenhuis) gaan in 2 dagdelen de theorie samen met de deelnemers doorvertalen naar de (lokale) 
CVRM-praktijk. Hierbij kunnen we elkaars vasculaire expertise gebruiken bij het opstarten van lokale 
zorgprojecten.

Er is tijdens deze kleinschalige workshop plaats voor 12 vasculair geïnteresseerde medici uit de regio 
Limburg en Zuidoost-Brabant. Inschrijving is kosteloos, de dag is mogelijk gemaakt door financiële 
ondersteuning van Amgen BV.

Wij hopen u te mogen begroeten op vrijdag 16 oktober om met elkaar uitkomstgerichte zorg voor CVRM in 
de regio op de kaart te zetten!

Prof.dr. Bram Kroon (voorzitter), 
Internist – vasculair geneeskundige MUMC+

Workshop Value Based Health Care voor de regio

Welkom en Opening
09:00 - 09:15 Inloop, ontvangst met koffie, thee
09:15 - 09.30 Welkom en Introductie door Bram Kroon

Ochtendprogramma  Verzorgd door Vincent Wiersma                                                                                                                           
09:30 - 10:00 Wrap-Up Value-Based Health Care
10:00 - 10:30 Theoretische deep dive: uitkomstindicatoren
10:30 - 10:45 Pauze
10:45 - 11:45  Werksessie – Definiëren van uitkomstindicatoren voor CVRM-patiënten
11:45 - 12:15  Werksessie – Initiële patiënten condities (case mix)
12:15 – 12:45  Wrap-up ochtendprogramma & bespreken lokale voorbeeldprojecten  

Lunch

Middagprogramma  Verzorgd door Dennis van Veghel en Vincent Wiersma
13:40 - 14:40 Brainstorm en discussie – hoe uitkomstgericht te verbeteren in de regio?
14:40 - 14:55 Pauze
14:55 - 15:45  Werksessie Identificatie randvoorwaarden en hurdles voor implementatie 
15:45 - 16:00 Next steps 
16:00 - 16:15  Afsluiting 
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