
Investeren in innovatie 
wordt belangrijker dan ooit!

Tijdens de dag van de zorginnovatie
gaan we in op innovatie concepten 
in eigen land, maar ook uit het 
buitenland!

• Welke innovatieve concepten worden 
er ontwikkeld om deze kosten te 
beteugelen zonder de kwaliteit aan 
te tasten? 

• Welke lessen kunnen we trekken uit 
de huidige zorginnovatie concepten? 

• Welke rol gaat de patiënt / cliënt hierin 
spelen?

Ook de ervaringen met cliëntportalen, 
samenwerkingsconcepten en innovatie bij 
zorginkoop komen aan bod. Zowel voor 
de cure als de care sector worden er cases 
gepresenteerd, dus u kunt zelf uw 
programma samenstellen.

Zorgvisie-congres i.s.m. Capgemini Consulting

Zorgvisie

Dag van de
Zorginnovatie
Innovatieve concepten om de 

zorgkosten in de hand te houden

Donderdag 7 juni 2012  | 12.00 - 19.00 uur  | Capgemini congresgebouw | Utrecht

Voor alle directies, (innovatie) managers, beleidsmedewerkers en medisch specialisten 
in de Cure & Care sector 

Programma
12:00 uur Ontvangst en Lunch
13:00 uur Opening door dagvoorzitter Chiel Bos, eHealth Academy.
13:05 uur Zorgtransformaties in Europa
13:35 uur Zorginnovatie voor duurzame meerwaarde en 

opbrengsten
Robert Stegwee, hoogleraar eHealth, Universiteit Twente, 
voorzitter CEN TC251 voor standaardisatie medische 
informatica

14:05 uur E-patiënt aan het woord
E-patiënt die zijn eigen leven redde door online met mede-
patiënten te praten waardoor hij zijn eigen diagnose kon stellen.

14: 35 uur Service design in relation to the communication 
with the patient – Best practice from Denmark
Mogens Engsig Karup, Chief strategy officer, Region of 
Middle Denmark

15:05 uur Pauze
15:35 uur Parallelsessie ronde 1
16:35 uur Pauze
17:05 uur Parallelsessie ronde 2
18:05 uur Parallelsessie ronde 3 
19:05 uur Slot

Over niet al te lange tijd zal de gezondheidszorg er wezenlijk anders uitzien dan vandaag. Onder aanvoering
van de patiënt zal de gezondheidszorg transformeren, waarbij de noodzaak om de kosten van de zorg in de
hand te houden en de waarborging van voldoende menskracht de belangrijkste aandachtspunten zijn. 

Volg één 
van de 3 

tracks voor 
Cure, Care 
of beide!



Aanmeldingsformulier
Ik schrijf mij in voor de Dag van de Zorginnovatie, betaal € 455 
per persoon (excl. BTW) én ontvang 3 nummers van het Zorgvisie
magazine gratis*
Ik schrijf mij in voor de Dag van de Zorginnovatie, ben abonnee 
van Zorgvisie en betaal € 395 per persoon (excl.btw)**
Ik schrijf mij in voor de Dag van de Zorginnovatie, ben werkzaam 
bij een commerciële partij en behoor niet tot de primaire doelgroep. 
Ik betaal € 500 per persoon (excl.btw)

Mijn abonneenummer is 

Op naam van
Ik ga akkoord met de annuleringsvoorwaarden.

* Na ontvangst van het derde nummer van het Zorgvisie magazine wordt het 
automatisch stopgezet.

** De korting voor abonnees geldt alleen voor particuliere abonnementen en 
niet voor instellingsabonnementen. Instellingen kunnen gebruikmaken van 
een groepsprijs (vanaf 10 personen).

Vink aan in welke workshoproute u geïnteresseerd bent:
Parallelsessies voor Care sector

Parallelsessies voor Cure sector

Parallelsessies voor Cure & Care sector

Online inschrijven: www.reedbusinessevent.nl/dagvandezorginnovatie of
faxen naar 078 – 625 38 40 of in envelop, zonder postzegel, zenden aan
Reed Business Events, antwoordnummer 24, 3330 VB Zwijndrecht. Bellen
kan natuurlijk ook 078 – 625 37 77. De bevestiging en routebeschrijving
worden minimaal 3 weken voor aanvang van het congres verstuurd.

Graag duidelijk invullen met blokletters

Naam en voorletters M/V

Functie 

Organisatie/bedrijf

Aantal werknemers 1– 4     5-9     10-19     20-49     50-99 

100-249     250-499      >500

Afdeling/kamernr.

Branche

Ordernr. t.b.v. factuur

Postbus

Postcode en plaats

Telefoon

Fax 

E-mailadres

Ik wil per e-mail op de hoogte worden gehouden over producten, 
aanbiedingen of acties van Reed Business bv, of informatie van en door
zorgvuldig geselecteerde bedrijven.

Handtekening

Parallelsessies
(tracks voor Cure, Care of beide)

Onder andere:
The Individual Formerly Known As Patient (TIFKAP). 
Jan Kremer, directeur, Mijnzorgnet
• E-Health biedt patiënten kansen om de zorg meer in te 

richten vanuit hun perspectief
• Zicht op aanzienlijke kwaliteit- en doelmatigheidwinst
• Persoonlijke zorgcommunities van MijnZorgnet 

‘e-mental health’, telezorgprojekt Thuis 2.0
Marijke van Putten, lid raad van bestuur (portefeuille innovatie),
GGZ Noord-Holland-Noord
• Thuis 2.0: telezorg voor 800 patiënten met ernstige 

psychiatrische stoornissen: van pilot naar care as usual!
• Internetbehandeling: Hoe komen we van 1% naar 20% 

behandeling via internet?

Inzet van ICT voor behandeling op afstand. 
Peter van der Voort, intensivist, OLVG
• Ervaringen met zorg op afstand
• Lessen uit VS implementeren in Nederland

Innovatieve samenwerkingsconcepten. 
Ruurd Huisman, projectleider, stichting Houtense Huisartsen
• Zorgvernieuwing: Integrale zorgverlening van de nulde tot 

de tweede lijn
• Financiering van innovatieve samenwerkingsconcepten
• Van ontwikkeling naar praktijk

En sessies over:
• Hoe innoverend is de zorginkoper? 
• Verantwoordelijkheid van de patiënt vergroten.
• Buitenlandse cases

Praktische informatie
■ Organisatie
Dit congres wordt georganiseerd door Reed Business Events. 

■ Voor wie
Dit congres is bestemd voor alle directies, (innovatie) managers, beleids-
medewerkers en medisch specialisten in de Cure & Care sector.

■ Datum
Donderdag 7 juni 2012, van 12.00 - 18.30 uur.

■ Plaats
Het congres vindt plaats in het Capgemini congresgebouw, Utrecht. 

■ Kosten
De standaardprijs voor dit congres is € 445 (excl. btw). Abonnees van Zorgvisie beta-
len € 395 (excl. btw). Commerciële partijen betalen € 500 per persoon (excl.btw).

■ Aanmelding
Meld u aan via www.reedbusinessevents.nl/dagvandezorginnovatie, u ontvangt 
dan direct een bevestiging van aanmelding in uw mailbox. Gebruikt u voor uw aan-
melding het aanmeldingsformulier? Stuur dit dan in een envelop naar Reed Business
Events, antwoordnummer 24, 3330 VB Zwijndrecht. De bevestiging wordt minimaal 
3 weken voor aanvang van het congres verstuurd. Een postzegel is niet nodig.

■ Annuleringsvoorwaarden
U kunt uw inschrijving alleen schriftelijk annuleren. Bij annulering tot drie weken
voor aanvang van de conferentie brengen wij een bedrag van € 75 (excl. btw) 
aan administratiekosten in rekening. Indien u binnen drie weken voor aanvang
annuleert, berekenen wij het volledige bedrag. Bij verhindering kan een vervanger
van uw inschrijving gebruikmaken. 

■ Informatie
Heeft u vragen over het congres of over uw aanmelding? Neem dan contact op
met Reed Business Events, telefoon 020-515 9608. Of stuur een e-mail naar events-
gezondheidszorg@reedbusiness.nl.

Kijk voor meer informatie en het complete overzicht op: www.reedbusinessevents.nl/dagvandezorginnovatie

Reed Business bv, waarvan Reed Business Events onderdeel is, legt uw klantgegevens vast voor de uitvoering van de overeenkomst, of wanneer u in het kader van dienstverlening contact heeft met Reed Business bv. De gegevens
worden tevens gebruikt om u te informeren over producten en diensten van Reed Business bv en zorgvuldig geselecteerde derden. De adresgegevens kunnen daarnaast aan zorgvuldig geselecteerde derden ter beschikking 
worden gesteld voor het verstrekken van informatie of aanbiedingen. Ook als u dat niet expliciet heeft aangegeven kunt u per e-mail over gelijksoortige producten en diensten van Reed Business bv worden geïnformeerd, tenzij
u daartegen bezwaar maakt. Als u geen prijs stelt op informatie of aanbiedingen per mail of per post dan kunt u dit doorgeven aan Reed Business bv, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem, of aangeven bij
adresregistratie@reedbusiness.nl. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Privacystatement op www.reedbusiness.nl/privacy. 
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