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Symposium Waardegedreven Zorg begint in de ‘spreekkamer’ 
21 maart 2019, Green Village, Blokhoeve 7, Nieuwegein 

 

Dagvoorzitter: Stef Verhoeven 

 

 

Programma 

14.00 uur  Inloop met koffie/thee met zoete hapjes 

14.30 uur  Opening 

14.40 uur  Inspirerend praktijkvoorbeeld: zorg voor patiënten met chronische darmziekten 

Marieke Pierik (MDL-arts MUMC+) & Tineke Markus (patiënt, Crohn en Colitis 

Ulcerosa Vereniging Nederland) 

15.10 uur  Waardegedreven zorg, dat begint inderdaad in de ‘spreekkamer’ 

Met o.a. Jan Hazelzet (Erasmus MC) & Jan Kremer (Radboudumc) 

15.30 uur Zaalwissel met iets hartigs en fruit 

15.45 uur  Interactieve parallelsessie 

I. Het goede gesprek met de patiënt 

Waardenbepaling in consultaties, hoe doe je dat samen? 

Het ‘goede gesprek’ is een uitdagende en soms ook taaie opgave. Want de waarden 

en behoeften van patiënten zijn vaak helemaal niet zomaar duidelijk én kunnen 

gedurende het zorgproces nog flink veranderen. En hoe vertaal je dit samen naar 

passende behandeldoelen met een bijbehorend behandelplan? In deze sessie staan 

we stil bij dit vaak onderschatte onderwerp, en bespreken handvatten om daar als 

zorgprofessionals met patiënten verder in te komen. Onder leiding en met bijdragen 

van prof. Jan Kremer (Radboudumc) en prof. Eelco de Koning (LUMC), en met 

inbreng van patiënt-expert Ineke Hazelzet (IKONE). 

 

II.  Leren als interprofessioneel team 

Hoe werk je samen aan verbetering van de zorg? 

Als arts (in opleiding), verpleegkundige en datascientist zie je de patiënten(zorg) vaak 

net vanuit een ander perspectief. Wanneer je deze kennis samenvoegt, krijg je een 

completer beeld van wat nodig is om de zorg af te stemmen op wat voor patiënten 

belangrijk is, en van de impact die de zorg heeft op de patiënt en diens omgeving. Dit 

vraagt om een werkomgeving waarin je met elkaar spreekt over hoe je naar kwaliteit 

van zorg kijkt en welke verbeteringen je wilt bereiken. Met bijdragen vanuit onder 

meer Michael de Neree tot Babberich (Amsterdam UMC), Christian Vroegh en Egge 

van der Poel (Erasmus MC) is dit het onderwerp van deze sessie onder leiding van 

prof. Hester Vermeulen (Radboudumc). 
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III. Leren van uitkomsten en ervaringen van patiënten 

Hoe maak je daarin een volgende stap? 

Zorgprofessionals en patiënten maken in de sessie aan de hand van concrete 

voorbeelden zichtbaar en voelbaar wat er bij het leren van uitkomsten en ervaringen 

van patiënten komt kijken, en wat het kan opleveren. Jolanda Friesen-Storms en 

Danny Quadvlieg-Delnoy (Zuyderland) presenteren samen met een 

ervaringsdeskundige J. Peters een voorbeeld van leren in de nazorg voor patiënten 

met maligne lymfoom, en Barbara van Leeuwen en Hanneke van der Wal (UMCG) 

over interprofessioneel leren voor betere uitkomsten bij oudere patiënten met 

darmkanker. De sessie wordt geleid door Willem-Jan Bos (LUMC en St. Antonius 

ziekenhuis). 

17.05 uur Warme en koude hapjes 

 

17.45 uur  Inspirerend praktijkvoorbeeld: zorg voor patiënten met chronische nierziekten 

Fenna van Breda (nefroloog Amsterdam UMC) & Erik Wijshake (patiënt) 

18.15 uur Een multi-visionair nagesprek in de ‘spreekkamer’ 

18.50 uur Afsluiting 

19.00 uur Koffie/thee met zoete hapjes 


