
Conferentie
Van wens naar werke lijkheid: 
25% minder ziekenhuisopname dagen  
voor COPD-patiënten

In Nederland zijn er ruim 600.000 
mensen met COPD en dit aantal 
neemt toe. Jaarlijks worden 
30.000 mensen in Nederland 
opgenomen in het ziekenhuis 
voor een COPD longaanval. In 
totaal gaat het om circa 200.000 
ziekenhuisopnamedagen en 
heropnamen komen veel voor. 
Longaanvallen veroorzaken veel 
leed, sterfte en hoge zorgkosten. 

U bent van harte uitgenodigd!

Tijdens de conferentie ‘Van wens 
naar werkelijkheid: 25% minder 
ziekenhuisopnamedagen voor COPD-
patiënten’ komen zorgverleners, 
beleidsmakers, zorgverzekeraars, 
wetenschappers en ervarings-
deskundigen uit het hele land samen om 
de nieuwste kennis en ervaringen uit te 
wisselen, gericht op het verminderen 
van ziekenhuisopnamen voor COPD 
longaanvallen. 
 

Wanneer:  Vrijdag 19 januari 2018, 9.00-17.00 uur,  
aansluitend borrel

Waar:  Het Oude Magazijn,  
Soesterweg 310, 3812 BH Amersfoort

Voor wie:  Zorgverleners uit ziekenhuizen, eerstelijn en 
thuiszorg, innovatie adviseurs, zorginkopers en 
zorgverkopers, medewerkers van zorgverzeke-
raars en (landelijke en lokale) overheden,  
patiënten(vertegenwoordigers), beleidsmakers  
en onderzoekers. 

Aanmelden: www.rug.nl/healthwise/calendar/copd

Uitnodiging

Keynote 
spreker:  
Kris Vanhaecht, 
Professor Kwaliteit 
en Patiëntveiligheid 
bij het Leuven’s 
Instituut voor 
Gezondheidsbeleid 
van de KU Leuven

www.rug.nl/healthwise/calendar/copd


Programma
Conferentie Van wens naar werkelijkheid: 
25% minder ziekenhuisopnamedagen voor COPD-patiënten
Vrijdag 19 januari 2018, Amersfoort

Tijd Programma Titel/onderwerp
09.00 – 09.30 Inloop en ontvangst met koffie 
09.30 – 09.50 Opening door Prof.dr.ir. Kees Ahaus

Plenaire presentaties 
09.50 – 10.30 Prof.dr. Kris Vanhaecht (professor kwaliteit en 

patiëntveiligheid, KU Leuven)
COPD zorgpaden als complexe interventie 
voor naleving van richtlijnen en reductie van 
heropnamen: resultaten van een Europese 
studie

10.30 – 10.50 Prof. dr. Huib Kerstjens (hoofd longziekten UMCG) Landelijk transmuraal zorgpad COPD
10.50 – 11.15 Koffie 
11.15 – 12.15 Plenaire presentaties – LAN initiatieven

Erny Korsmit, BSc (adviseur anderhalvelijnszorg 
Bravis ziekenhuis)

Zorgpad COPD in West-Brabant: het belang van 
het management

Els Fikkers, M ANP (verpleegkundig specialist 
Rijnstate)

Zorgpad Arnhem: het belang van het Dag 2 
gesprek met patiënt en mantelzorger

Kitty de Jong, BSc (innovatie adviseur bij Evean) Zorgpad in Zaanstreek-Waterland: het belang 
van de zorgcoördinator en contactmoment  
week 1

12.15 – 13.00 Plenaire presentaties – maatschappelijk belang
Drs. Hans Paalvast (programma manager Zinnige 
Zorg, Zorginstituut Nederland)

Visie van het Zorginstituut op minder 
opnamedagen COPD

Drs. Laura Steentjes (beleidsmedewerker curatieve 
zorg bij Ministerie van VWS)

Macro perspectief gezondheidszorg Ministerie 
van VWS

Verzekeraar (tba) Investeren in reductie van opnamedagen: het 
perspectief van een zorgverzekeraar

Hendrien Witte (directeur Longfonds 
patiëntenorganisatie)

Wat is voor patiënten van belang bij het 
zorgpad?

13.00 – 14.00 Lunch 
14.00 – 15.00 Plenaire presentaties - initiatieven buiten LAN

Dr. Alex van ’t Hul (programmadirecteur COPD-net) COPD-Net Nijmegen: waarde van e-health/
diagnostisch zorgpad

Drs. Jan van der Maten (longarts MCL) Het Friese project: waarde van thuiscoaching
Drs. ir. Jurriaan Propper (directeur OptiMedis 
Nederland)

Longzorg Nijkerk o.b.v. shared savings: eerste 
resultaten

15.00 – 15.20 Koffie
15.20 – 15.35 Plenaire presentatie

Drs. Bart Noort (promovendus RUG) Inventarisatie lopende (zorgpad) projecten in 
Nederland

15.35  – 16.50 Interactieve discussie aan de hand van stellingen
Moderatoren: prof.dr.ir. Kees Ahaus & prof.dr. Huib Kerstjens

16.50 – 17.00 Afsluiting
17.00 – 18.00 Borrel 

https://www.kuleuven.be/wieiswie/en/person/00035350
http://www.rug.nl/staff/h.a.m.kerstjens/
https://www.linkedin.com/in/erny-korsmit-26a4694/
https://www.linkedin.com/in/els-fikkers-6565ba42/
https://www.linkedin.com/in/kitty-de-jong-29bb3128/
https://www.zorgvoorinnoveren.nl/nieuws/detail/programma-zinnige-zorg-systematische-analyse-van-basiszorg/
https://www.linkedin.com/in/laura-steentjes-a0968982/
https://www.linkedin.com/in/hwitte/
https://www.linkedin.com/in/alex-van-t-hul-80014829/
http://www.frieselongartsen.nl/locaties/leeuwarden/drs-j-van-der-maten.html
http://optimedis.nl/over-optimedis
http://www.rug.nl/staff/a.c.noort/

